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خبر اقتصادی

حباب سکه آب رفت

درآمد خانوارهای شهری عقبگرد  19ساله داشته است

شعبدهبازی در سفره گره خورده به سیاست ایرانی

ایسنا -طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال
و جواهر تهران ،طی هفتهای که گذشت ،علیرغم
اینکه در قیمتهای جهانی طال به طور متوسط
افزایش یک درصدی دیده شــد ،از ســوی دیگر
حدود یک درصــد کاهش نــرخ ارز در بازارهای
داخلی ایجاد شد؛ بدین ترتیب همپوشانی رخ داد
که ســبب ثبات در بازار داخلی سکه و طال شد که
در نتیجه این ثبــات و آرامش و همچنین کاهش
تقاضاهای ســرمایهگذاری ،حباب سک ه به ۵۰۰
هزار تومان کاهش یافت .محمد کشــتیآرای در
رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و طال
داخلی اظهار کرد :با توجه بــه اینکه هفتهای که
گذشت ،هفته پایانی سال میالدی بوده و طبیعتا
انتظار نوسانات در بازارهای جهانی میرفت ،این
اتفاقهمافتادواونسجهانیاز ۱۸۷۰دالرتا۱۹۰۰
دالر در طول یک هفته گذشته نوسان داشت .به
طورمتوسطدرهفتهاخیر،یکدرصدقیمتاونس
جهانیافزایشیافت.

کاهش ارزش واقعی سهام عدالت
زهرا علی اکبری

ایسنا  -روند کاهشــی ارزش واقعی سهام
عدالت تحت تأثیر روند نوسانی و کاهشی هفته
جاری بازار ســرمایه باز هم ادامــه دارد .بر این
اساس ،ارزش واقعی سهام یک میلیون تومانی
در روز شنبه  ۲۲میلیون  ۱۴۰هزار تومان در روز
یکشــنبه ۲۱میلیون و ۹۳۰هزار تومان ،در روز
دوشــنبه ۲۲میلیون و ۳۵۰هزار تومان ،در روز
سه شنبه  ۲۱میلیون و  ۹۱۰هزار تومان و در روز
چهارشنبه  ۲۱میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بوده
است .سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی در روزهای
شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سهشنیهوچهارشنبهبه
ترتیب ۱۱میلیونو ۷۵۰هزارتومان ۱۱،میلیون
و ۶۴۰هزارتومان ۱۱،میلیونو ۸۶۰هزارتومان،
 ۱۱میلیونو ۶۳۰هزارتومانو ۱۱میلیونو۵۲۰
هزارتومانقیمتداشتهاست.

درآمد خانوارهــای ایرانی در حالی
افزایشقابلتوجهیرادرسالهایاخیر
تجربه کرده است که بررسیها نشان از
سقوطآزادقدرتخریددارد.
سفره خانوار ایرانی در سالهای اخیر
بیش از پیش به موضوع سیاســت گره
خورده است .ســالها قبل وقتی حسن
روحانی قصد داشت نشان دهد طرحی
نو بــرای عرصه اقتصاد در نظــر دارد؛ از
عبارتیبهرهجستکههرچندبااستقبال
قابل توجه کارشناســان روبرو شــد اما
جامه عمل نپوشــید .وی تاکید کرده
بودتاکنون اقتصاد به سیاست باج داده
است اما قرار اســت از این پس سیاست
تحتسیطرهاقتصادقرارگیرد،برنامهای
که البته هیچگاه عملی نشــد و تحریم
دوباره نفتی ایران رویای سیاستگذاری
ئقیق اقتصادی را بر بــاد داد .در دهه نود
دو تحریم پیاپــی آن هم از جنس نفتی
اقتصاد ایران را با بحــران جدی مواجه

اقتصاد ایران بار دیگر چرخشی منفی را
تجربهکرد.ترامپباخروجازبرجامواعالم
تحریم نفتی ایران زمینه را برای منفی
شدن دوباره رشد اقتصادی ایران فراهم
کرد .فشــار اقتصادی بر ایران به حدی
باال بود که سعید لیالز تحلیلگر اقتصاد
سیاسیمعتقداستاززمانحملهمغول
تا کنون چنین فشــاری بر اقتصاد ایران
واردنشدهاست.
آمارچهمیگوید؟
گزارش مرکز آمار ایــران اگر تنها به
واسطه اعداد و ارقام اعالمی مورد بررسی
قرار گیرد ســویههای مثبتی را در خود
دارد  .بر اساس برآوردهای صورت گرفته
از ســوی این مرکز،درآمد خانوارهای
ایرانی در ســال گذشــته ۵۴میلیون و
 ۱۰۰هزار تومان بوده است .این در حالی
است که هزینههای خانوار ایرانی چهل
و هفت میلیون و چهارصد و سی و هفت
هزارتومانبرآوردمیشود.پیشیگرفتن
درامد از هزینه هر چنــد اتفاقی مثبت
تلقی می شود اما نشانه بهبود وضعیت
رفاهینیستچراکهمصرفدرایندوران
کاهش یافته است .قدرت خرید پایین

کرد .دهه  ۹۰یکی از بدترین دورانهای
تاریخ اقتصاد ایران بوده اســت چرا که
پس از ۸سال سپری شــده در دهه، ۹۰
نرخ رشد اقتصادی در چهار سال منفی
بوده اســت .به عبارت دیگــر برآوردها
نشان میدهد میانگین رشد اقتصادی
ایران در سالهای ۹۰تا ۹۸صفر است به
این ترتیب روشن میشود چگونه تورم و
تحریمدرکنارهم،درسفرهخانوارایرانی
را نشانه رفته اســت .در حالی که رشد
اقتصادیایراندراینسالهاصفربودهاما
رشدباالینقدینگیازیکسووهمچنین
تحریمها و تکانههای ارزی از سوی دیگر
معیشــت خانوارهای ایرانی را به شدت
تحت فشــار قرار داده است .تحریم اول
نفتی در ابتدای دهه  ۹۰در پایان دولت
دهم رخ داد و زمینهســاز رشــد منفی
اقتصاددرسال ۱۳۹۱و ۹۲بود .وضعیت
اقتصادیتاپیشازامضایبرجاموضعیت
متزلزلبوداماپسازامضایبرجاماقتصاد
ایران نفسی تازه کرد .این استراحت اما
چندان طوالنی نشــد.با ورود ترامپ به
کاخ سفید و تشدید تحریمهای ایران و
در نهایت خروج آمریکا از برجام  ،شرایط
ن

وبت

«سهامیخاص»

چرتکه 3

آگهی مناقصات مندرج در جدول ذیل در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت

اول

شــرکت آب وفاضالب خوزســتان درنظردارد مطابق قانون برگزاری
مناقصات پروژه زیررا به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
قیمت مناقصه گران و گشــایش پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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.
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکز
تماس 021-41934

 اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد قابل دريافت ميباشد .و براساسزمانبنديقيدشدهدرسامانهستاد،پسازتكميلتوسطمناقصهگرتحت
بستر سامانه ستاد تحويل خواهد شد.
تحويل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانين و مقررات مربوطه
اعالم شده در اين سامانه ميباشد.
آخرين مهلت تحويل اســناد مناقصه تا ساعت  10روز گشایش
پاکت ها ميباشد.
محل تحويل پاکت (الف) اسناد مناقصه :عالوه بر ارائه تضمين شركت
در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ســتاد ،مناقصهگر ميبايست اصل
تضمين را در يك پاكت مناســب با عنوان پاكت «الف» قرار داده و الك و
مهر نمايد .روي « پاكت الف»  ،عنوان و موضوع مناقصه ،نام و مشخصات

مناقصهگران ،ذكر گردد و طبق برنامه زماني اعالم شده به شركت آب و
فاضالب خوزســتان به آدرس اهوازـ كيانپارس ـ فلكه اول ـشركت آب
و فاضالب خوزســتان ـ طبقه پنجم دبيرخانه حراست و امور محرمانه ،
تحويل دهد.
گشــایش پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت در
دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان
درجلسه گشایش ،بالمانع است .
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشور
http://iets.mporg.ir
سايت اينترنتي شركت www.abfakhz.ir:می باشد .
روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

 ،رشد قابل توجه فاصله قیمتی خودرو،
مسکن ،گوشی تلفن همراه ،طال و سکه
ازدستمزدهمینشانمیدهددرهمین
دوره زمانی قدرت خریــد خانوار ایرانی
چه یمزان کاهش را تجربه کرده اســت.
این بدان معناست که سطح رفاه خانوار
شهریوروستاییایراندرسالهایاخیر
کاهش یافته اســت .بسیاری معتقدند
با کاهش قابل توجه ســطح رفاه ،خانورا
ایرانی برای گــذران زندگی عادی خود
دست به شــعبدهبازی میزند ،هر چند
فاصله کسانی که دارایی چندانی ندارند
و با تکیه بر درآمــد روزگار میگذرانند
با محــدوده مطلوب به شــدت در حال
افزایش است .این اولین باری نیست که
قدرتخریدخانوارایرانیتحلیلمیرود
مســعود نیلی که در سال ۱۳۹۵مشاور
اقتصادی رئیسجمهور بود ،در این سال
با اشاره به آب رفتن قدرت خرید خانوار
ایرانی و فشار بر معیشت تاکید کرد که
رشــد باالتر از  ۷و نیم درصد اقتصاد در
سال  ۱۳۹۶سبب میشود قدرت خرید
مردم به سال ۱۳۸۰بازگردد .حاال از پس
ازدوسالرشدمنفیاقتصادایران،مهران

بهنیا سرپرست مطالعات و برنامهریزی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اعالم
کرده است که درآمد روستاییان اکنون
به ســال ۱۳۶۸و درآمد شهرنشــینان
مجددا ً به سال  ۱۳۸۰برگشته است .به
گفته وی درآمد ســرانه ایرانیان از سال
 ۱۳۹۰تا ۱۳۹۸معادل ۳۴درصدکاهش
یافتهاست.
ردگیریتاثیرتحریم
بررســیهای صورت گرفته نشان
میدهد در  ۵دهه اخیــر اقتصاد ایران با
چند نقطه چرخش مثبت و ســه نقطه
چرخش منفی روبرو شده است .مسعود
نیلی معتقد است سالهای۱۳۶۷ ۱۳۵۵
و  ۱۳۸۸سه نقطه چرخش اقتصاد ایران
و ســالهای ۱۳۷۳تا ۷۴و ۱۳۹۰تا۹۱
نقاط چرخش به شــرایط بحرانی برای
ایران بوده اســت .حال میتوان ســال
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸را نیز سالهای چرخش
منفی اقتصاد ایران نامیده چرا که طبق
آمارهای اعالمی از سوی بانک مرکزی
رشد اقتصادی ســال  ۹۷برابر با منفی
 5.4درصد و رشــد اقتصادی سال ۹۸
برابر با منفی  6.5درصد بوده است .سال
۱۳۹۹امادرکنارتحریمهایشدید،کرونا
نیز بنیانهای اقتصاد ایران را نشانه رفت
چراکه در اثر شیوع این بیماری،صادرات
غیرنفتیایراننیزتحتتاثیرقرارگرفت
و در کنار اینها قرارگیری در لیست سیاه
 FATFنیز مانع از آن شد که انتقال پول
بهداخلکشورطبقروالمعمولصورت
گیرد .کارشناسان معتقدند قرارگیری
در لیست سیاه افایتیاف هزینههای
مبادله برای اقتصــاد تحریم زده ایران را
بین ۱۵تا ۲۵درصد افزایش داد .فشــار
ناشی از تمامی این اتفاقات زمین را برای
کوچکتر شدن ســفره خانوار ایرانی چه
در شــهرها و چه در روستاها فراهم کرد
و سبب شــد که قدرت خرید به شدت
کاهشیابد.
تکانههایارزی
هر چند رشــد نقدینگی و خلق پول
یکی از مهمترین بحرانهــای اقتصاد
وابســته به نفت ایران تلقی میشود اما
در دهه ۹۰تکانههای ارزی زمینه را برای

سال ۱۳۹۹درکنارتحریمهای
شدید،کرونانیزبنیانهای
اقتصادایرانرانشانهرفت
چراکهدراثرشیوعاینبیماری،
صادراتغیرنفتیایراننیز
تحتتاثیرقرارگرفتودر
کناراینهاقرارگیریدرلیست
سیاه FATFنیزمانعازآنشد
کهانتقالپولبهداخلکشور
طبقروالمعمولصورتگیرد
افزایششدیدنرختورمفراهمکردهاست.
در اولین تحریم نفتــی دهه  ۹۰قیمت
دالر از کانال هزار تومان به کانال ۴۰۰۰
تومان ورود کرد .هرچنــد پس از پایان
دورهفعالیتدولتاحمدینژادقیمتها
تا محدوده  ۲۹۰۰تومان عقبنشــینی
نمودامادرتحریمدومنفتیایراندرسال
 ۱۳۹۷افزایش قیمــت از کانال ۳۰۰۰
تومانآغازشدوبهسرعتتامحدوده۱۸
هزارتومانپیشرویکرد.ازآذرماهسال
 ۱۳۹۸و روند افزایشی بر بازار ارز بار دیگر
حاکم شد و همزمان قرارگیری ایران در
لیست ســیاه افایتیاف در پایان سال
زمینه را برای رشد بیشتر قیمتها مهیا
کردبهاینترتیبقیمتهاحتیدرپایان
تابستانامسالبهمحدوده ۳۲هزارتومان
نیزرسیددرشرایطکنونیقیمتدالردر
کانال ۲۵هزارتومانقراردارد .فشارشدید
ارزی زمینه را برای افزایش قیمتها در
سایر بازارها و حتی اقالم مصرفی فراهم
کرد و در نتیجه تورمی در محدوده باالتر
از ۳۰درصدباردیگربراقتصادحاکمشد.
نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در
سالهایگذشتههموارهازنرخدورقمی
تورمرنجبردهویکیازدیرپاترینتورمهارا
درجهانداراست.بهاینترتیبایرانیکی
ازسختتریندورههایاقتصادیخودرا
پشت سر میگذارد .رشد فاصله طبقاتی
ردسالهایاخیردرکنارآبرفتنقدرت
خریدوفاصلهگیریقیمتاقالممهمظیر
مسکن و خودرو و سایر کاالهای بادوام از
دستمزد ،خود را به صورت بحرانهای
اجتماعی و فرهنگی و سیاســی نمایان
میکند .به نظر میرســد درکنار تالش
برایلغوتحریم،بازسازیهویتفرهنگی
و سیاســی و اقتصادی خانوار ایرانی در
کنار امیدبخشــی اجتماعی ضرورتی
انکارناپذیرباشد.
ن

وبت

آگهی مناقصه عمومی شماره( 98/56دومرحلهای)

دوم

موضوع مناقصه :تامین الینر  GE F9واحد نیروگاه فجر انرژی خلیج فارس مطابق شرح کار مربوطه و به شماره
درخواست 9842011 :به شرح ذیل:

 -1محل تحویل :مجتمع فجر انرژی خلیج فارس ،واقع در منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) ،سایت4
 -2مدت پیمان :مدت قرارداد  12ماه می باشد.
-3زمان دریافت اســناد :حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی
نوبت دوم.
 -4محل دریافت اسناد :منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام
خمینی (ره) امور حقوقی و پیمانهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس.
تلفن تماس 06152171395 :و فکس06152171394 :
 -5نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی معتبر
به مبلغ  4.233.300.000ریال
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.
 -7آگهی فوق در سایت های  WWW.fepg.irو WWW.pgpic.
 irقابل مشاهده می باشد.
 -8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
 -1-8نامه اعالم آمادگی که آدرس پست الکترونیکی ( )emailو شماره
تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

 -2-8صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص
باشد.
 -3-8آخرین تغییرات مربوط به هیئت مدیره شرکت و معرفی صاحبان
حق امضاء.
 -4-8صالحیت پیمانکاری
 -5-8صالحیت ایمنی
 -6-8فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلــغ پانصد هزار ( )500.000
ریال ،به حساب بانک ملت به شماره 1261011484و یا شماره شبای بانکی
IR84-0114-1261-0000-0000-0120-14

همــراه بــا شناســه واریــز200008072144آدرس پســت
الکترونیکی جهت ارســال مــدارک درخواســت خرید اســناد مناقصه:
nasserpour.L@fajrco.com
 -9ارائه ســوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد
نخواهد کرد .تامین کننده متعهد به تامین و ساخت کاال از تولیدات داخلی
می باشد.
روابط عمومیشرکتفجر انرژی خلیجفارس

