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تغییر رقم سبد معیشت کارگران در 
سال 1402

شورای  دستمزد  نشست  از  خبرها  آخرین 
عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد 
معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 

تغییر کرد.
شورای  دستمزد  نشست  ایسنا،  گزارش  به 
عالی کار با حضور وزیر و نمایندگان گروه های 
برگزاری  حال  در  کماکان  کارگری  و  کارفرمایی 
است و مذاکرات تا این لحظه در خصوص تعیین 
سبد معیشت کارگران بوده و هنوز اعضای شورای 

عالی کار به بحث داغ دستمزد ورود نکرده اند.
سبد  هزینه  متوسط  اخبار،  آخرین  طبق 
معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته 
۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، 
در حالی که پیش تر رقم سبد معیشت از سوی 
کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان 

اعالم شده بود.
کمیته  روز گذشته  نظر می رسد نشست  به 
دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقالم 

کاالیی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - 
در گفت وگو با ایسنا، تاکید دارد که نمایندگان 
در  تومان  میلیون   ۱۰ عدد  برای  باید  کارگری 
شورای عالی کار بجنگند و می گوید پیشنهاد 
من این است که با توجه به روند تورمی که روبه 
افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک  به ۵۰ 
درصد اعالم شده و همچنین شاخص خط فقر 
که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون 
تومان اعالم کرد حداقل دستمزد را برای کارگران 
و مشموالن تامین اجتماعی که عمدتا حداقل 
تومان  میلیون   ۱۰ از  کمتر  نباید  هستند  بگیر 
کارگری  نمایندگان  او،  گفته  به  کنیم.  تعیین 
باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی 
کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال 

آینده حفظ شود.
این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه 
کار  نیازمند  کارمندان  با  کارگران  سازی حقوق 
کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی 
که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای 
نیست  منطقی  قیاس  شود  اعمال  کارگران هم 
حوزه  در  امتیازاتی  و  مزایا  از  کارمندان  چون 
حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری 
وجود ندارد.رییس مجلس شورای اسالمی امروز 
محلی  موضوع  کارگران  حقوق  که  کرد  اعالم 
نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع 
مختلف است و حتما باید به گونه ای باشد که 
قدرت خرید باال رفته و پا به پای تورم بتوانند 

بیایند و زندگی اداره کنند.
مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای 
چانه زنی های  و  دارد  ادامه  همچنان  کار  عالی 
مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با 

جدیت آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان: 
بازگشایی زاینده رود در فروردین 
ماه ارتباط مستقیم با بارش ها دارد

گفت:  خبری   نشست  در  ساسانی  حسن 
رهاسازی نوبت دوم آب برای کشت غله شرق 
اگر  دارد،  بارش ها  با  مستقیم  رابطه  اصفهان 
ابتدایی فروردین بارندگی داشته باشیم احتمال 

دارد آب دیرتر باز شود.
اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
افزود : تالش می کنیم این جریان آب موجود 
در رودخانه زاینده رود را در فروردین و ایام نوروز 

حفظ کنیم.
را  خرسان  احداث  حال  در  سد  ظرفیت  وی 
۲.۷ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: سد 
خرسان پاسخگوی تخصیص های وزارت نیرو برای 

این سه استان در حوزه شرب است.
ساسانی همچنین با اشاره به اینکه احداث سد 
سرداب فریدونشهر ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
الزم  اعتبار  تأمین  با  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
پیش بینی می شود مهرماه ۱۴۰۲ این سد قابلیت 
آبگیری خواهد داشت که ظرفیت آن ۴۲ میلیون 

مترمکعب بوده و برای شرب است.
به  آبرسانی  دوم  سامانه  اینکه  بیان  با  وی 
اصفهان بزرگ برای کمبود آب شرب با جدیت 
در حال انجام است، گفت: خرداد ماه آینده فاز 
اضطرار آن وارد مدار شود که بخشی از کمبود 

آب اصفهان را جبران کند.
با  اصفهان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
اشاره به اینکه طرح انتقال آب بهشت آباد سال 
ایران واگذار شد،  نیروی  ۱۳۹۳ به شرکت آب 
خاطرنشان کرد: ۲۵۰ میلیون مترمکعب در این 
طرح برای شرب اصفهان پیش بینی شده و این 
پروژه حذف نشده است. در این دولت به جدی 
پیگیر این پروژه هستیم تالش داریم مجوز الزم را 

برای ادامه کار داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار 
کرد : از یکم اسفندماه تاکنون حدود ۱۲ میلیون 
مترمکعب آب موجود در رودخانه زاینده رود به 

سمت تاالب گاوخونی جریان یافته است.
ماه  بهمن  اینکه  به  توجه  با  یادآور شد:  وی 
کشاورزان  پاییزه  کشت  برای  بود  شده  مقرر 
شرق اصفهان ۲۱ بهمن ماه از سد زاینده رود آب 
رهاسازی شود، زمان بازگشایی آب با بارش های 
مطلوب مصادف شد که به توزیع آب بهتر به 
اراضی شرق اصفهان به مدت ۱۰ روز کمک کرد.
ساسانی افزود: همکاران ما تالش کردند که 
مازاد این آب تماماً به سمت گاوخونی هدایت 
شود و از این رو از یکم اسفند ماه تاکنون تمام 
به  است  موجود  رود  زاینده  بستر  در  که  آبی 

سمت تاالب جاری شده است.

این  باید توجه کرد که علی رغم  در همین حال 
کشور  در  مثبت  رشد  گذشته  سال  دو  در  که 
تجربه شده، حجم حقیقی اقتصاد ایران با فرض 
خوشبینانه ترین حالت هم در پایان ۱۴۰۱ حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان پایین تر از سال ۹۶ )سال قبل 

از آغاز دور جدید تحریم ها( خواهد بود.
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد در چندین 
سال گذشته رشد اقتصادی کشور به شدت نوسان 
داشته، به گونه ای که میان باالترین و پایین ترین 
درصد   ۲۸ بر  بالغ  شده  تجربه  اقتصادی  رشد 

اختالف وجود دارد.
رشد  شده؛  منتشر  آمار  آخرین  اساس  بر 
برآورد  درصد   ۲.۵ امسال  تابستان  در  اقتصادی 
شده که نسبت به رشد ۴.۲ درصدی بهار کاهش 
می توان  طورکلی  به  است.  داشته  توجهی  قابل 
گفت که نرخ رشد در ۸ فصل گذشته روندی نزولی 
داشته و از حدود ۷ درصد به کانال ۲ درصد رسیده 
در  رشد  معمول  طور  به  ایران  اقتصاد  در  است. 
نیمه نخست سال بهتر از رشد در نیمه دوم سال 
است، همچنین با توجه به وضعیت نابه سامان 
اجتماعی و اقتصادی که در شش ماهه دوم نسبت 
به بهار و تابستان وجود داشت، پیش بینی می شود 
 ۱۴۰۱ دوم  نیمه  در  اقتصادی  رشد  نزولی  روند 
هم تکرار شده باشد. همچین در چند ماه گذشته 
شاهد افزایش چشمیگر نرخ ارز بوده ایم، با توجه 
به حساسیتی که اقتصاد کشور به نرخ ارز دارد، 
به  ماهه دوم شرایط  که در شش  می توان گفت 

مراتب بی ثبات تر بوده است.
تصویر اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۱  

 حجم حقیقی اقتصاد ایران در تابستان سال جاری 
۱۹۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به 
میلیارد  هزار   ۵ حدود  گذشته  سال  مشابه  فصل 
رشد  اساس  همین  بر  است.  یافته  افزایش  تومان 
اقتصادی محقق شده در تابستان امسال ۲.۵ درصد 
بوده که نسبت به رشد به ثبت رسیده در بهار ۱.۷ 
درصد پایین تر است.همچنین حجم اقتصاد ایران 
بدون احتساب نفت و گاز از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان 
در تابستان سال گذشته به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان 
رشد  دیگر  عبارت  به  رسیده،  امسال  تابستان  در 
تابستان سال جاری ۲.۱  اقتصادی بدون نفت در 
بوده است. ینکه رشد اقتصادی بدون نفت پاییین 
تر از رشد اقتصادی کل بوده نشان می دهد سرعت 
رشد ارزش افزوده بخش نفت وگاز به نسبت سایر 

بخش ها در تابستان ۱۴۰۱ باال بوده است.
نرخ رشد بر مدار نوسان

گذشته  سال  چند  در  ایران  در  اقتصادی  رشد 
نوسان های شدیدی را تجربه کرده است. باالترین 
نرخ رشد تجربه شده در چند سال گذشته مربوط 
به زمستان سال ۹۵ است، در فصل مذکور رشد 
اقتصادی بالغ بر ۱۷ درصد برآورد شده. پایین ترین 
نرخ رشد به ثبت رسیده نیز با منفی ۱۱.۲ درصد 
به پاییز سال ۹۷ تعلق دارد. به بیان ساده تر میان 
اقتصادی تجربه شده  باالترین رشد  و  پایین ترین 
اختالف  درصد   ۲۸ بر  بالغ  گذشته  سال  چند  در 

وجود دارد.
باالترین رشد متعلق به بازه زمانی بعد از توافق 
برجام و منفی ترین رشد هم به بازه زمانی پس از 
خروج امریکا از برجام تعلق دارد، این امر نشان 
از اثر گذاری شدید عوامل برون زا بر اقتصاد ایران 
مانند تحریم دارد. پس از خروج ایاالت متحده از 
اقتصادی  تابستان سال ۹۷ رشد  از  دقیقا  برجام 

منفی شد و این روند تا تابستان سال ۹۹ نیز ادامه 
یافت. از منظر اقتصاد کالن کشورهایی که چندین 
فصل رشد منفی را تجربه می کنند به دلیل اینکه 
یافته،  کاهش  به شدت  اقتصادشان  سطح حجم 
بعد از یک تکانه مثبت در اقتصاد حتی اگر اتفاق 
خاصی هم رخ ندهد به دلیل ظرفیت های خالی 
که وجود دارد، رشد اقتصادی شان به باالی صفر 

می رسد.
این دقیقا اتفاقی بود که از میانه سال ۹۹ رخ 
داد و شاهد مثبت شدن رشد اقتصادی در کشور 
بودیم. البته آمدن بایدن و نشستن وی بر مسند 
ریاست جمهوری آمریکا نیز در مثبت شدن رشد 
دیگر  بیان  به  است،  نبوده  تأثیر  بی  اقتصادی 
های  صندوق  از  بایدن  نام  آمدن  بیرون  از  پس 
اقتصاد  روی  از  تحریمی  فشارهای  از  کمی  رای، 
ایران برداشته شد. بررسی ها نشان می دهد رشد 
اقتصادی بخش نفت در زمستان سال ۹۹ بالغ بر 

۳۳ درصد بوده است.
رشد اقتصادی نزولی است؟

همانگونه که گفته شد اصلی ترین علت مثبت 
شدن رشد اقتصادی در چند فصل گذشته، دوران 
رکودی بوده که بین سال های ۹۷ تا ۹۹ در کشور 
تجربه شده بود. علی رغم اینکه در هشت فصل 
گذشته نرخ رشد در کشور مثبت بوده، هنوز تولید 
ناخالص داخلی کشور به میزان سال ۹۶ نرسیده 
است. حجم ارزش افزوده حقیقی اقتصاد ایران در 
تابستان سال ۹۶ حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان 
بوده، این در حالیست که در تابستان امسال این 

شده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار   ۱۹۷ حدود  رقم 
است. به عبارت با وجود ۲ سال متوالی نرخ رشد 
به ۵  نزدیک  ایران  فصلی  ناخالص  تولید  مثبت، 
هزار میلیارد تومان پایین از سطح سال ۹۶ است. 
این امر نشان می دهد در چند فصل اخیر صرفا 
مشغول پر کردن ظرفیت های خالی شده گذشته 

بوده ایم.
رشد اقتصادی در زمستان سال ۹۹ و بهار سال 
۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۶ درصد و ۶.۹ درصد به ثبت 
رسیده است. از تابستان و پاییز سال گذشته نرخ 
بهار  در  نرخ  این  رسید،  درصد   ۴ کانال  به  رشد 
امسال نیز تکرار شد و همانگونه که گفته شد این 
شاخص در تابستان به کانال ۲ درصد هم رسیده 
پنج فصل  نرخ رشد طی گذشت  بیانی  به  است. 
از حدود ۷ درصد به نزدیکی ۲ درصد رسیده، بر 
همین اساس می توان گفت که نرخ رشد اقتصادی 
در ایران روندی نزولی داشته و احتماال این روند در 

ادامه ۱۴۰۱ هم تکرار شده است.
اقتصاد ایران با پر کردن ظرفیت های خالی شده 
دوران رکود، در چند فصل اخیر رشد های مثبتی را 
به ثبت رسانده است. روندی نزولی رشد نشان از 
اشباح شدن این ظرفیت ها دارد، چنانچه بخواهیم 
بایستی  باشیم  مثبت  رشدهای  شاهد  ادامه  در 
با توجه به  ظرفیت های جدیدی شکل بگیرد که 
از  دور  امر  این  سرمایه  انباشت  وخیم  وضعیت 

دسترس است.
باالترین رشد در ۱۴۰۱ به کدام بخش تعلق دارد؟

در میان بخش های اصلی اقتصاد ایران باالترین 

نرخ رشد به ثبت رسیده به گروه نفت وگاز تعلق 
سال  تابستان  در  گروه  این  اقتصادی  رشد  دارد، 
از  متأثر  است.  شده  برآورد  درصد   ۵.۳ جاری 
همین امر نیز رشد اقتصادی بدون نفت پایین تر از 
رشد اقتصادی کل رقم خورده است. گروه صنعت 
تابستان تجربه  را در  اقتصادی مناسبی  نیز رشد 
برآورد  درصد  نیز ۴.۸  گروه  این  رشد  نرخ  کرده، 

شده است.
 اما گروه کشاورزی برای ششمین فصل متوالی 
در تابستان امسال رشد منفی را به ثبت رساند، 
پاییز  بارندگی های  از  )قبل  اخیر  خشکسالی های 
منفی  دالیل  اصلی ترین  از  امسال(  زمستان  و 
کار  بازار  های  آمار  است.  بخش  این  رشد  شدن 
هم نشان می دهد به دلیل رکود بخش کشاورزی 
تعداد زیادی از شاغلین از این بخش کوچ کرده و 
سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل کشور 

کاسته شده است.
اقتصاد کشور  بخش خدمات بزرگ ترین بخش 
کیک  از  درصد   ۵۲ بر  بالغ  آید،  می  حساب  به 
است.  خدمات  بخش  اختیار  در  ایران  اقتصاد 
رشد اقتصادی این بخش در تابستان امسال ۱.۴ 
درصد برآورد شده، این نرخ پایین ترین رشد بخش 
خدمات در هفت فصل گذشته محسوب می شود. 
کرونا بخش خدمات  اپیدمی  آغاز  با  از سال ۹۹ 
نسبت به سایر بخش ها ضربه بیشتری را متحمل 
شد، اما با آغاز سال ۱۴۰۰ و عادی تر شدن شرایط 
و خو کردن اقتصاد و جامعه با شرایط جدید، رشد 

این بخش مثبت شد.

نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران در سال 1401

آن چه امسال بر اقتصاد ایران رفت
ایران سال ۱۴۰۱ را در شرایطی آغاز کرد که روسیه و اوکراین وارد جنگ شده بود و قیمت همه کاالها تحت تاثیر تورم گران شده بودند، به طوری که قیمت 
محصولی مانند گندم در طول چند ماه دو برابر شده بود و مشکالت ناشی از کمبود سوخت در اروپا منجر به گرانی همه محصوالت شده بود و در همین 
زمان به دلیل اینکه ایران هم می توانست از گرانی قیمت سوخت در بازار جهانی بهره مند شود، درآمد نفت ایران در شش ماهه نخست سال رشد قابل 
توجهی داشت به طوری که در همین مدت ایران توانست بیش از پیش بینی ها درآمد صادراتی نفت را محقق کند. از این رو قیمت ارز هم در اقتصاد 

کشور تثبیت شده بود.

در میان بخش 
های اصلی 

اقتصاد باالترین 
نرخ رشد به 

گروه نفت وگاز 
تعلق دارد، رشد 

اقتصادی این 
گروه در تابستان 
سال جاری 5.3 

درصد برآورد 
شده و متأثر از 

همین امر نیز 
رشد اقتصادی 

بدون نفت 
پایین تر از رشد 

اقتصادی کل رقم 
خورده است

بورس و بازار سرمایه در ایران همواره یکی از پرحاشیه ترین بازارهای جهان 
بوده است. یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که این بازار در 

سال ۱۴۰۲ بیشترین بازدهی را در میان سایر بازارهای مالی خواهد داشت.
فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، درمورد وضعیت بازار سرمایه در 
سال جاری عنوان کرد: نامالیمتی ها و تصمیمات غیرارشنالسی که در سال 

۱۴۰۱ گرفته شد اختالف فاحش بازدهی بین بورس و سایر بازارها را ایجاد 
کرد. با این وجود تمهیدات الزم و انگیزه الزم برای رشد این بازار در سال 

آینده وجود دارد.
بازار سرمایه در سال  باعث صعود  از عواملی که  ادامه داد: یکی  وی 
آینده خواهد شد نرخ ارز است که باعث سود شرکت های صادرات محور و 
کامودیتی محور خواهد شد که این موضوع روی بازار تاثیرگذار خواهد بود. 
از طرف دیگر محدودیت های ناشی از قیمت گذاری دستوری در سال آینده 

کم رنگ خواهد شد. 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نرخ تورم اظهار کرد: همچنین آثار 
ناشی از تورم همه بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. همه این عوامل 
باعث می شود بازدهی کم بازار سرمایه در سال جاری، سال آینده جبران 
شود. در این میان سایر بازارها از جمله مسکن، خودرو، طال و ارز اشباع 
شدند و حباب آن ها درحال اصالح است و این موضوع مقدمات بازدهی 
بیشتر بورس نسبت به سایر بازارها را در سال ۱۴۰۲ فراهم می کند. بنابراین 
می توان گفت بورس باالترین بازدهی و کمترین ریسک برای سرمایه گذاری 

را داشته باشد.

پیش بینی بورس در سال 1402

آگهي مزایده  عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی

 دانشگاه های علوم پزشکی

 https://www.setadiran.ir آدرس  بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  در  مزایــده  فراخــوان  شــماره 
2001090407000269

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی    
موضوع :  واگذاری امور مدیریتی نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مرکز آموزشی درمانی کمالی  

بــه آدرس                                          الکترونیکــی دولــت  تــدارکات  از ســامانه  مزایــده  اســناد  مهلــت خریــد  تاریــخ توزیــع اســناد: 
مــورخ 1402/01/07 الــی ســاعت 19:00  مــورخ 1401/12/27  از ســاعت 09:00   https://www.setadiran.ir
 https://www.setadiran.ir :آخریــن مهلــت ارســال اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس

ســاعت 15:30 مــورخ 1402/01/26مــی باشــد.  
ــتاد  ــل س ــاعت 08:00 در مح ــورخ1402/01/28  راس س ــیده: م ــای رس ــنهاد ه ــایی پیش ــل بازگش ــان و مح زم

ــرز  ــوم پزشــکی الب دانشــگاه عل
ــاری  ــاب ج ــه حس ــزي ب ــش واری ــورت فی ــه ص ــال  ب ــده 520/790/000 ری ــرکت در مزای ــن ش ــپرده تضمی ــزان س می
ــه  ــا ارای ــد 972 ی ــرج ک ــار ک ــعبه به ــاه ش ــک رف ــزد بان ــبا IR 930130100000000218126438( ن 218126438 )ش

ــرز  ــي الب ــتي درمان ــات بهداش ــکي وخدم ــوم پزش ــگاه عل ــام دانش ــی بن ــه بانک ضمانتنام
) مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

• پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزایده مي باشد.
• کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس:   026-34197656 

شناسه آگهی :  1470528
905


