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قالیباف قانون مربوطه را ابالغ کرد؛
الزام دولت به پرداخت یارانه 

کاالهای اساسی به ۶۰ میلیون نفر
محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلــس قانون 
الزام دولت به پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی 
را بــه حســن روحانی 
رئیس جمهور ابالغ کرد. ابالغ قانون الزام دولت 
به پرداخت یارانه کاالهای اساسی به ۶۰ میلیون 
نفربه گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلــس قانون الــزام دولت به 
پرداخت یارانه کاالهای اساســی را به حســن 
روحانی رئیس جمهور ابالغ کرد. براســاس این 
قانون که هفته گذشــته به تایید شورای نگهبان 
رســید دولت باید تا پایان ســال به ۶۰ میلیون 
نفر یارانه خرید کاالهای اساســی پرداخت کند. 
قالیباف پس از ابالغ این قانون گفته است اکنون 
دولت موظف است با فراهم کردن سازوکارهای 
اجرایی قانون، پرداخت این یارانــه به مردم را با 

سرعت و دقت آغاز کند.
    

 رشد اقتصادی با نفت 
به ٢.٨- درصد رسید

نی-  یرا ا توسعه 
بانــک مرکــزی اعالم 
کرد: رشد اقتصادی با 
احتساب نفت به ۵.٢- 
درصد رسید. بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سه ماهه 
اول ســال ٩٩ با احتســاب نفت به ٢.۵- درصد 
و بدون احتســاب نفت به ۰.۶- درصد رســید. 
همچنین نقدینگی ٧.۵ درصد، پول ١٧.۵ درصد 

و شبه پول ۵.۴ درصد رشد کرد.
    

زمان واریز وام یک میلیونی کرونا 
مشخص شد

 - یــن نال آ خبر
١۰میلیــون خانــوار 
مشــمول دریافت وام 
یک میلیــون تومانی 
کرونــا در مرحله دوم 
می شوند.   با تصمیم دولت مقرر است در دومین 
مرحله پرداخــت وام کرونا بــه متقاضیان ، یک 
میلیون تومان در قالب تسهیالت قرض الحسنه 
پرداخت گردد. طبق اعــالم عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی تامین این منابع از محل 
منابع بانک مرکزی نخواهد بود . این تســهیالت 
از محل ٧۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیصی 
برای جبران بخشی از خســارات ناشی از کرونا 
پرداخت می شــود .  پیش از این نیز یک میلیون 
تومان تســهیالت بــه خانوارهــای یارانه بگیر 
پرداخت شــد و تاکنون ۵ قســط از محل یارانه 
پرداختی به این افراد کسر شده است. مدیر اداره 
اعتبارات بانک مرکزی در گفتگــو با رادیو ایران 
اعالم کرده اســت که حداکثر تا پایان هفته سوم 

آذر ماه این وام واریز خواهد شد.
    

کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن 
در سه هفته اخیر

ایرنــا- رئیــس 
اتحادیــه مشــاوران 
امالک تهــران گفت: 
اکنون نرخ های کاذب 
مسکن خریدار ندارد، 
زیرا عرضه مســکن در بازار افزایش و تقاضا افت 
کرده است، طوری که در سه هفته اخیر در شهر 
تهران قیمت مســکن حدود ١۰ درصد کاهش 
یافته و فشار عرضه نشان می دهد که شرایط برای 
سوداگری در بازار ملک فراهم نیست. مصطفی 
قلی خســروی گفت: آبان امسال شــاهد انعقاد 
۵۰٧٢ فقره قــرارداد خرید و فــروش ملک در 
شهر تهران بودیم که نسبت به ماه قبل ۴۸ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشــابه سال گذشته ١٢ 

درصد افزایش نشان داد. 
وی با اشــاره به آمار قراردادهــای اجاره نیز 
گفت: آبان ماه امسال ١۶ هزار و ۵۸۳ اجاره نامه 
در شهر تهران در سامانه ثبت امالک و مستغالت 
به ثبت رسیده که نســبت به ماه قبل ١۰ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۶ درصد 
افزایش یافته اســت. رییس اتحادیه مشــاوران 
امالک تهران درباره آمــار معامالت ملک در کل 
کشور نیز گفت: آبان ماه ٩٩ بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۳٩ 
مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش( در کل کشور 
منعقد شده که از افت ۳١ درصد نسبت به مهرماه 
امسال و رشد ۶٧ درصد نســبت به آبان پارسال 

حکایت دارد.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

قیمت کاالهــاي اساســي در بازار 
همچنــان در حــال افزایش اســت و 
مغازه داران و بنکداران که این روزها طبق 
مصوبه ستاد کرونا مجاز به فعالیت هستند، 
می گویند هرچند تعطیل نیستیم، اما 
جنسی برای عرضه نداریم چراکه دولت 

به ما جنس نمي دهد.
بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار 
دلیل گراني هاي اخیر را همین عدم عرضه 
دولتي ها و انحصاري کردن عرضه کاالها 
در برخي فروشگاه ها عنوان مي کنند. این 
در حالي است که علیرضا رزم حسیني، 
وزیر صمت از وجود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تن کاال در گمرک ها خبر مي دهد که با 
دستور رئیس جمهور قرار است ترخیص 

شوند تا شاید بازار به تعادل برسد.
رزم حسیني البته در جمع اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته 
است که تاکنون ١.۴ میلیون تن کاال از 
گمرکات ترخیص شده است، و ۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن کاالی باقي مانده با دستور 

رئیس جمهوری درحال ترخیص است.
با این حال گشــت و گذار خبرنگار 
»توســعه ایراني« در بازارهاي فروش 
کاالهاي اساسي نشان مي دهد که عدم 
عرضه برخي کاالها همچون روغن توسط 
دولت به بنکداران موجب شده تا قیمت 
این کاال به طور قابل توجهي افزایش یابد.

صمدي یکی از بنکــداران درمورد 
قیمت هــا در این بــازار مي گوید وقتي 
من فروشــنده مجبورم کاال را از دست 
دالل بخرم قطعا مجبورم گران بفروشم 
دولت جدیدا برخي کاالهــا را فقط به 
فروشگاه هاي زنجیره اي همچون جانبو، 

افق کوروش و ... مي دهد.
 وي ادامــه مي دهد: تا پیــش از این 
کارخانه ها منعــي براي فــروش به ما 
نداشتند و همین امر باعث مي شد کاال 
در همه بازارها باشــد و حالت انحصاري 
پیدا نکند اما االن بــا این محدودیت ها 

 قیمت هــا قابــل تعییــن نیســت.  
رضواني از دیگر فروشنده هاي این بازار 
است که مي گوید: وقتي دولت ممنوعیت 
فــروش کارخانه براي من، فروشــنده 
مي گذارد؛ من هم مجبورم براي تامین 
کاالي مغازه ام به سراغ دالل بروم و این 
یعني گران خریدن من و گرانتر فروختن 

کاال.
وي تاکیــد مي کند: ما هــم درک 
مي کنیم دولت مي خواهد بازار را مدیریت 
کند ولي اینکه فروشگاه های انحصاري 
امکان عرضه داشته باشند تنها موجب 
ایجاد بازار سیاه در برخي کاالها مي شود.

رضواني مي گوید: من فروشنده امروز 
براي خرید یک کارتــن روغن مجبور 
شــده ام با چندین توزیع کننده تماس 
بگیرم و هر کدام بــه خاطر محدودیت 
عرضه فقط در هر تماس قیمت ها را باال 
بردند و این شرایط موجب شده من دست 
از خرید بکشم و در جواب خریداري که از 
من در مورد روغن مي پرسد؛ بگویم روغن 
نیست، همین یک کالم حرف دهان به 
دهان مي چرخد و باعث مي شود هجوم 
خرید به فروشگاه ها بیشتر شود و به تبع 
مردم هم براي خرید عجوالنه و هیجاني 

اقدام کنند.
رباني فروشنده دیگري است که به 
خبرنگار »توسعه ایراني« مي گوید: این 
تصمیم دولت موجب شــده دالالني از 
کارخانه ها با فروش جزئي به سود برسند و 
تنها برخي فروشگاه ها از این بلبشو در بازار 
سود ببرند. وي در پاسخ به اینکه چرا به 
این روند اعتراض نکردید؟ گفت: اعتراض 
فایده اي ندارد، عده اي مي گویند جنس 
در انبارها دپو شده و عرضه کنندگان اصلي 
منتظر عرضه با قیمت باال هستند، عد ه اي 
مي گویند جنس از گمــرک ترخیص 
نشده و اگر ترخیص انجام شود قیمت ها 
مي شکند، عده اي هم از دست هاي پشت 
پرده براي فشــار به دولت مي گویند؛ ما 
فروشنده ها فقط این وســط چوب دو 
طرف را مي خوریم و همه فکر مي کنند 

ما اجناس را انبار کردیم و نمي خواهیم 
بفروشیم تا با گران شدن پول بیشتري 
بگیریم در حالي که هزینه انبارداري براي 

ما از سود حاصل از فروش بیشتر است.
 یکي از خریداران نیز به خبرنگار ما 
مي گوید: چند روزي اســت سرگردان 
خرید بین فروشگاه ها و بازارهاي اصلي 
هستم. خانم دیگري که در حال پرس و 
جوي قیمت روغن است هم مي گوید: 
رفتم فروشگاه جانبو و افق کوروش آنجا 
هم گران مي فروشــند، یا اصال ندارند. 

کالفه شدیم از بس گران خریدیم.
 کاالهای اساسی

 در سرباالیی قیمت ها
 طي هفته هاي گذشــته با کاهش 
عرضه برخي کاالهــا قیمت ها به طور 
قابل توجهي افزایش یافته است، حتي 
عدم ترخیص نهاده دامي موجب شد تا 
قیمت مرغ در بازار بیش از ۳۵ هزار تومان 
شود. روز گذشته و زماني که علیرضا رزم 
حسیني به مجلس رفت در این مورد هم 
موضع گرفت و با بیان اینکه وزارت صمت 
به عنوان تأمین کننده نهاده های دامی، 
تاکنون ١.۴ میلیون تن کاال را از گمرکات 
ترخیص کرده ایم، نوید داده است که به 
زودي بازار مدیریت خواهد شد و گفته 
است: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تن کاال در بندرعباس و بندر امام خمینی 
)ره( وجود داشــت که با توجه به دستور 
)ابالغیه( رئیس جمهور، به ســرعت در 
حال ترخیص است. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه تصریح کرد: کاالهای 
ترخیص شــده، تحویــل وزارت جهاد 
کشاورزی می شود که این وزارتخانه باید 
از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع 
آن اقدام کند، بنابراین کار نظارت بر توزیع 
این محصوالت نیز برعهده وزارت جهاد 
کشاورزی خواهد بود. رزم حسینی اضافه 
کرد: برخی بخش هــا مطالبه افزایش 
قیمت برخی کاالها را داشتند که ستاد 

تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد.  
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجه به 

تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیــدی دام و طیور تصریح 
کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید به 
نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان 
امکان ادامه تولید داشــته باشند و هم 
قیمت در بازار داخل متعادل شــود. در 
همین حال ستاد تنظیم بازار در راستای 
حمایت از معیشت مردم با عرضه کاالهای 
اساسی جهت توزیع در طرح کمک های 
مومنانه موافقت کرده است. این تصمیم 
پیرو درخواست برخی سازمان ها و نهادها 
مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، ارگان های نظامی، نیروی 
انتظامی، سپاه و سایر مصرف کنندگان 
عمده مبنی بر دریافت کاالهای اساسی 
جهت توزیع در کمک های مومنانه بوده 
اســت. در این راستا شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به 
عنوان دستگاه های مجری موظف به ارائه 
کاالهای اساسی به سازمان ها و نهادهای 
متقاضی شدند. پیش از این وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره بــه برگزاری 
نشست های ســتاد اقتصادی دولت در 

راستای ترخیص کاالهای رسوب شده در 
گمرکات، گفته بود: پیشنهادهایی از سوی 
بانک مرکزی مطرح شد که در آن جلسات 
مفصل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 
بخشنامه ای ابالغ شد که همه دستگاه ها 
موظف به اجرای آن هستند و بالفاصله 
دو نشست در وزارت صمت نیز با حضور 
دستگاه های نظارتی، گمرک ایران و بانک 
مرکزی برگزار شد که مصوب شد گمرک 
ایران نسبت به صدور آیین نامه اجرایی 

برای ترخیص کاال اقدام کند.
وی گفت: ۸۰۰ هزارتــن کاالهای 
اساســی تاکنون از گمرکات کشــور 
ترخیص شده و ۴۰۰ هزار تن کاالهای 
اولیه کارخانجات نیز به زودی ترخیص 
می شود و امیدواریم به دنبال آن فراوانی 
کاال که هدف اصلی وزارت صمت است، 
تحقق پیدا کنــد. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت همچنین از تأمین ارز مورد نیاز 
کاالهای اساسی با همکاری بانک مرکزی 
خبر داد و اضافه کرد: ارز مورد نیاز برای 
بخشی از کاالها که در گمرکات است، بر 
اساس سیاست بانک مرکزی به صورت 

اعتباری تخصیص پیدا خواهد کرد. رزم 
حسینی، تسهیل روند واردات و صادرات 
را یکی از آثار ابالغ بخشنامه جدید عنوان 
و پیش بینی کرد صادرات کشور در شش 
ماهه دوم سال جاری افزایش پیدا کند. 
با این روال ظاهرا بایــد امیدوار بود که با 
توزیع کاالهاي اساسي ترخیصي در بازار 
کمي از تب و تاب گراني کاسته شود؛ اما 
معلوم نیست ترخیص کاالهای اساسی 
مشکل توزیع گزینشی را نیز حل خواهد 

کرد یا خیر.

پشت پرده گرانی های اخیر از نگاه بنکداران:

توزیع گزینشی کاالهای اساسی در بازار

صمدی، یک بنکدار مواد 
غذایی: وقتي مِن فروشنده 

ناگزیرم کاال را از دست 
دالل بخرم، قطعا مجبورم 

گران بفروشم. دولت جدیدا 
برخي کاالها را فقط به 

فروشگاه هاي زنجیره اي 
همچون جانبو، افق کوروش 

و ... مي دهد

گفت وگو

رئیس مرکــز مطالعات انــرژی وین گفت: 
روسیه حتی عامل موثری در سوق دادن و زنده 
نگاه داشتن، پروژه خط لوله آسیایی برای تهران 
بود و پیشنهاد حمایت مالی و فنی هم به ایران 

ارائه داد تا اروپا را فراموش کند.
فریدون برکشــلی در گفت وگــو با ایلنا، 
درباره اســتراتژی صــدور گاز و بخصوص 
صادرات به اروپا اظهار داشــت: براســاس 
آخرین برآوردهــای مربوط بــه نیمه دوم 
٢۰١٩، میزان ذخایــر گازطبیعی ایران بالغ 
بر ٧/۳۴ تریلیون متر مکعب اســت. بر پایه 
این گزارش که توســط شــرکت ملی نفت 
ایران منتشر شده و مورد تایید BP، آژانس 
بین المللی انرژی و وزارت انرژی امریکاست، 
ایــران ۸/١٧ درصد ذخایــر گازی جهان را 
در اختیار دارد. کــه ۳۳ درصد آن، گازهای 
همراه اســت. با توجه به این آمار، جمهوری 
اسالمی ایران دارای دومین ذخایر و سومین 

تولیدکننده بزرگ گاز جهان است.
۳۰ درصد از گاز تولیدی باید صادر شود

وی با بیان اینکه در بخــش نفت، علیرغم 
تحریم ها و مسایل گوناگون عملکرد متفاوت 
و معقولی را شاهد هستیم، گفت: در حقیقت، 
امروز ایران یک کشــور گازی یــا گاز-محور 
است اما در مقام مقایسه، گاز در حاشیه نفت 
قرار دارد. بر اساس طرح جامعی که طی دهه 
١۳٧۰ در وزارت نفت تهیه شد، این وزارتخانه 
موظف شد که تحت هر شرایطی حداقل ۳۰ 
درصد از گاز تولیدی در کشــور را صادر کند، 
اما این طرح عملی نشــد، در واقع دوسوم گاز 

تولیدی مصرف تامین سوخت داخلی شد. 

خط لوله گاز آسیایی را فراموش کنیم
برکشلی خاطرنشان کرد: البته بحث تحریم 
صادرات گاز ایران، کشــور را از بــازار اروپا، از 
طریق ترکیه و پیش از آن بازار گاز آســیایی، 
ایران-پاکســتان- هندوســتان محروم کرد. 
دیپلماسی گازی ایران هم ناتوان و بی برنامه بود. 
درک درســتی از اهمیت صادرات گاز از طریق 
خط لوله یا دیپلماسی خط لوله و تامین امنیت 
ملی مترتب بر آن شکل نگرفت. ایران هم تجربه 

چندانی در زمینه گاز نداشت.
وی یادآور شــد: اینک حتی پــس از چهار 
دهه، ما هنوز هم به دنبال خط لوله گاز آسیایی 
است. در حالی که هندوستان و پاکستان در این 
چندین دهه راهکارهــای تامین انرژی خود را 

یافته اند.
دلشغولی های گازی روس ها برای ایران

رئیس مرکز مطالعات انــرژی وین در ادامه 
به نقش روسیه در باز داشتن ایران از بازارهای 
اروپایی پرداخت و گفت: روســیه با تمام توان 
تالش کرده است تا ایران را به عنوان یک رقیب 
جدی و خطرناک از بازار گاز اروپا دور نگاه دارد. 
اروپا تمایل زیادی به تنوع بخشیدن منابع تامین 
گاز خود غیر از روسیه را دارد. گاز روسیه برای 
رسیدن به آخرین بازار مصرف در اروپا، باید از 
شش مرز اروپایی، عبور کند. این بدان معناست 
که امنیت روسیه، دل مشغولی و نگرانی تعداد 
زیادی از کشورهای اروپایی است. البته نیاز به 
امنیت مرزها در دیپلماسی خط لوله دوجانبه و 

چندجانبه است. 
 ایستادگی تمام قوای روسیه 

در برابر لوله های گاز ایران
وی ادامه داد: هنگامی که روســیه بر سر 
اختالفات مالی و مباحث قیمــت، عبور گاز 
خود را به اوکراین متوقف کــرد، تمام اروپا، 
نگــران و در حال آماده باش کســری انرژی 
قرار گرفت. بنابراین روســیه با تمــام قوا، از 

حضور گاز ایــران در خطوط لولــه اروپایی 
نگران است. روســیه حتی عامل موثری در 
سوق دادن و زنده نگاه داشــتن، پروژه خط 
لوله آســیایی برای تهران بود و پیشــنهاد 
 حمایت مالی و فنــی هم به ایــران ارائه داد 

تا اروپا را فراموش کند.

 تحریم های گاز از نفت 
سختگیرانه تر است

وی تاکید کرد:  امریکا هرگز اجازه نداد که 
گاز ایــران به هیچ یک از هاب هــای منطقه ای 
متصل شود. در واقع امریکا، ترکیه و روسیه در 

توقف نفوذ گاز ایران، هم داستان بوده اند.

وی خاطرنشــان کرد: در واقــع هیچ یک از 
تحریم های امریکا علیه ایــران، در حد تحریم 
گازی، با جدیت دنبال نشــد. ایران هم بناچار 
بخش اعظم گاز پرارزش خــود را به نازل ترین 
و کم بازده ترین فعالیت هــای اقتصادی هدر 

داده است.

برکشلی مطرح کرد؛

هم داستانی آمریکا، روسیه و ترکیه برای توقف صادرات گاز ایران

وزارت نیرو  
شرکت آب و فاضالب خوزستان

مدیریت امور قراردادها

آگهي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه شماره 99/۱۰۰7 در روزنامه و  شماره 
٢۰99۰۰5744۰۰۰۱۰9 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرکت آب وفاضالب خوزســتان درنظردارد مطابق آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده ١٢ قانون برگزاری مناقصات ، پروژه زیررا به شرکتهای واجد 
شرایط با ظرفیت آزاد بر اســاس بخشنامه شــماره ٩۴/۳۰۵٩۳ مورخ ٩۴/۰۳/۰۵ و  بااطالعات عمومی مشــروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت واگذار  نماید.  کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴١٩۳۴-۰٢١

داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق ســامانه ستاد قابل دریافت مي باشد. و براساس زمانبندي قید شــده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط 

مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.

گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه 
گشایش، بالمانع است .

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشورhttp://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتي شرکت :www.abfakhz.irمی باشد .
روابط عمومی وآموزش همگانی  شرکت آب وفاضالب خوزستان

KHUZESTAN WATER  
AND SEWAGE CO


