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حکم اعدام روح اهلل زم به تایید دیوان عالی کشور رسید

سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای گرانقدر اسالم افزود :شهادت استاد دکتر محسن فخریزاده موجی
در جامعه ما ایجاد کرد .غالمحسین اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره تایید حکم
اعدام روح اهلل زم در دیوان عالی کشور گفت :بیش از یک ماه قبل دیوان عالی
کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقالب به تایید دیوان
عالی کشور رسیده است.

واشنگتن آماده محترم شمردن برجام است

ایرنا :جک سالیوان گزینه مورد نظر جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا
برای مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت دولت جدید واشنگتن می خواهد با
پیوستن دوباره به توافق هسته ای (برجام) و محترم شمردن بندهای آن ،شرایطی
ایجاد کند که ایران نیز دوباره به تعهداتش بازگردد .وی افزود :تهران باید به جایگاه
پیشین (قبل از خروج واشنگتن از برجام) بازگردد و ملزم به رعایت شرایط این
توافقنامه شود که به نظر ما (دولت بایدن) امکان پذیر و قابل دسترسی است.

اوراق مالی اسالمی تا پایان آذرماه منتشر م یشود
وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت) طی اطالعیهای از انتشار و
عرضه اوراق مالی اسالمی حداکثر تا پایان آذر ماه خبر داد .به گزارش روز سه
شنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی ،این وزارتخانه در اطالعیه اعالم کرد:
زمان و تاریخ مظنهگیری این اوراق ،روز (چهارشنبه  ۱۹آذر ماه) از ساعت  ۹تا
 ۱۲و  ۳۰دقیقه و با نرخ سود اسمی ساالنه  ۱۸درصد و تاریخ سررسید آن نیز
 ۱۴آذرماه  ۱۴۰۳مورد نظر قرار دارد.

اطالعیه مهم بانک مرکزی در خصوص قانون جدید چک

بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و
استانداریهای سراسر کشور ،رفع محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برای بنگاههای
اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد .همچنین رفع محدودیت ناشی از چک
برگشتی برای صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی در «سامانه سپام» و افتتاح
حساب در «سامانه سیاح» برای مشموالن آییننامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام
و مشموالن آییننامه مورد اشاره همچنان از دریافت دستهچک محروم خواهند بود.

واریز یارانه نقدی ،ساعت  ۲۴بیستم آذرماه
ساعت  ۲۴بیستم آذرماه به روال سال های گذشته ،یارانه نقدی  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد؛ این روال نه تنها اصالح نشده
بلکه از اکنون منابع بیش از  ۴۲هزار میلیارد تومانی برای ادامه پرداخت آن در سال
آینده تعیین شده است .در این رابطه نوبخت  -رئیس سازمان برنامه و بودجه  -نیز
تاکید داشته که پرداخت یارانه ها در سال  ۱۴۰۰هم ادامه دارد.

پایان کرونا ،روز حسرتمان نشود!
عصرایران؛ مصطفی داننده -این روزها در کنار تمام
مشکالت اقتصادی و اجتماعی که با آن روبرو هستیم ،کرونا
هم شده است قوزباالی قوز .فعال تا نیامدن واکسن باید با این
ویروس زبان نفهم ،بسوزیم و بسازیم .کرونا باعث شده است از
بین بیمار شدن و بیمار نشدنُ ،مردن و نمردن یکی را انتخاب
کنیم .بیایید راههایی که کرونا پیش پای ما گذاشته است را با
هم مرور کنیم.
راههای کرونا گرفتن و ُمردن
مهمانی رفتن ،عروسی گرفتن ،ختم برگزار کردن ،در مترو و
اتوبوس فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن را رعایت نکردن،
باز بودن ادارات و مشاغل باظرفیت کامل و ...
راههای کرونا نگرفتن و نمردن
مهمانی نرفتن ،عروسی نگرفتن ،ختم برگزار نکردن ،در مترو
و اتوبوس فاصله گذاری و ماسک زدن را رعایت کردن ،باز بودن
ادارات و مشاغل با ظرفیت زیر  50درصد و ...
اینکه مجبور هستیم برای کسب درآمد از خانه بیرون برویم تا
خرج زندگی را تامین کنیم ،حرفی نیست .باالخره خرج زندگی
باید از یک جا برسد .نمیشود هم در خانه ماند و هم شکم
سیر داشت .واقعا پدر و مادرانی که در شرایط کرونایی دل به
خیابانها میزنند تا شرمنده خانواده نشوند ،جهادگر هستند
و باید از آنها تقدیر کرد .اما مهمانی نرفتن و مهمانی گرفتن
که دیگر به نان خانواده ارتباط ندارد .اینکه میگویند عروسی
نگیرید ،ممکن است مهمانها کرونا بگیرند به معیشت مردم
ارتباط دارد؟ پارتی گرفتن دراوج کرونا چه معنایی میتواند
داشته باشد؟
حاال که خوشبختانه سفرها به خاطر محدودیتها تعطیل
شده است و گرنه دوباره شاهد بستن بار و بندیل و زدن به دل
جاده بودیم .تا حاال شنیدهاید کسی به خاطر یک سال مهمانی
نرفتن ،مرده باشد؟ اما شنیدهایم که خانوادهای به خاطر مهمانی
رفتن ،به دیار باقی شتافتهاند .شنیدهایم که داماد بعد از عروسی
به جای عروس با مرگ هم بستر شده است.
بله ،حوصله سر میرود ،دلمان برای اعضای خانواده و
دوستان تنگ میشود و هزار مسئله دیگر اما ارزش زندگی
و زنده ماندن ،بیش از همه این داستانهاست .کرونا دیر یا
زود شرش را کم میکند و ما میمانیم و بازگشت به زندگی
عادی .بازگشت به زمانی که میتوانیم به راحتی همدیگر را در
آغوش بگیریم و از زندگی جمعی لذت ببریم .نیاید آن زمان و
ما حسرت نبودن نزدیکانمان را بخوریم و با خود بگوییم کاش
به آن مهمانی نرفته بودم .کاش آن روز پدر بزرگ و مادر بزرگ
را به شمال نبرده بودم .شک نکنید که کرونا تمام خواهد شد
و سالهایی خواهند آمد که خاطرات آن را برای نسلهای بعد
تعریف میکنیم .خاطرات روزهای کرونا!

عکس :سید محسن فروزنده

گوناگون

این هم از زیباییهای پس از باران -انعکاس درختان در آب باران

ِ
درآمدی دهک اول و دهم درآمدی در ایران
فاصله
بهارنیوز :بیش از ۴۰درصد از سبد
مصرفی گروههای کمدرآمد را خوراکیها
و آشامیدنیها تشکیل میدهند .اگر در
این کاالها گرانی اتفاق بیفتد ،برای
کمدرآمدها بسیار قابل لمس است.
اقتصاددانان جمعیت هر جامعهای را
به لحاظ درآمد و مصرف به  ۱۰رتبه
تقسیمبندی میکنند و هر یک از این
رتبهها را دهک مینامند .دهک اول
نشاندهنده  ۱۰درصد از خانوارهایی
است که کمترین هزینه ساالنه را
داشتهاند .بنابراین میتوان گفت ک ه این
دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار
جامعه هستند .در نقطه مقابل دهک
دهم۱۰ ،درصد از خانوارهایی را نشان
میدهد که بیشترین مبلغ را صرف
هزینه ساالنه خود کردهاند ،بنابراین
این دسته از خانوارها از مرفهترین اقشار
جامعه هستند.
براساس آمار وزارت تعاون متوسط
درآمد سالیانه دهک اول در سال ۹۸
برابر  ۱۳میلیون و  ۱۰۵هزار تومان و
دهک دهم  ۱۴۳میلیون و  ۸۲۳هزار
تومان بود.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران
فاصله درآمدی دهک اول و دهم
درآمدی در سال گذشته معادل ۱۰۶
میلیون تومان در سال است؛ یعنی
درآمد ۱۰درصد از خانوارهایی که
بیشترین درآمد را در اختیار دارند ،به
طور متوسط سالی  ۱۰۶میلیون تومان
بیشتر از خانوارهایی است که کمترین
درآمد را کسب میکنند .این عدد برای

بازه ماهانه حدود  ۸میلیون و ۸۰۰
هزار تومان است .طبعا چنین اختالف
درآمدی میتواند بسیاری از نابرابریها
را توضیح دهد .خانواری که نزدیک به ۹
میلیون تومان در ماه درآمد بیشتری از
خانوار دیگر دارد ،سطح رفاه و مخارجش
هم متفاوت است .نکته جالب اینجاست
که در دهکهای باالتر درآمدی ،درصد
حقوقبگیری نیز بیشتر است؛ مثال در
دهک اول تقریبا ۲۵درصد از درآمد
خانوار از راه حقوقبگیری بهدست
میآید در حالی که این عدد برای
دهک هشتم۳۴.۵ ،درصد است .در
دهک دهم نیز بیش از ۳۲درصد درآمد
از راه حقوقبگیری وارد خانوارها شده
است .این نکته نیز حائز اهمیت است
که درآمد حقوقبگیری در دهک اول
معادل  ۴۰۳هزار تومان در ماه است و
در دهک دهم  ۳میلیون و  ۳۳۵هزار
تومان؛ یعنی  ۸برابر دهک اول.
وزن کاال در سبد مصرفی خانوار
دهک اول نشانگر قشر کمبرخوردار
جامعه است .آنچه دهکهای درآمدی
را از یکدیگر مجزا میکند ،وزن کاال در
سبد مصرفی خانوار است .دهکهای
کمدرآمد به علت درآمد کمتر ،هزینه
کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی
بهداشت و درمان اختصاص میدهند.
از این جهت ،وزن این کاالها در سبد
مصرفی آنها کمتر است.
در مقابل بیشترین سهم را خوراکیها
و آشامیدنیها دارند .آنها بیشتر مخارج
خود را معطوف این دسته از کاالها و در

واقع ضروریات زندگی میکنند .بیش
از ۴۰درصد از سبد مصرفی گروههای
کمدرآمد را خوراکیها و آشامیدنیها
تشکیل میدهند .اگر در این کاالها
گرانی اتفاق بیفتد ،برای کمدرآمدها
بسیار قابل لمس است .در نتیجه اگر
تورم خوراکیها زیاد شود ،فشار بر
گروههای کمدرآمد نیز افزایش خواهد
یافت.برداشت دیگری که از این واقعیت
میتوان داشت ،این است که اگر تورم
بر اثر افزایش قیمت کاالهای خوراکی
رشد کند ،در آن صورت فشار بر قشر
ضعیف افزایش خواهد یافت.
از طرفی دیگر ،اگر تورم از کانال
افزایش قیمت کاالهای غیرخوراکی و
خدماتی رشد کند ،آن گاه فشار تورمی
بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و
شاخکهای تورمی پردرآمدها فعالتر
میشود.ضریب اهمیت خوراکیها و
آشامیدنیها در باالترین دهک درآمدی
کشور ۱۷درصد است و ۸۲درصد
اهمیت به کاالهای غیرخوراکی و
خدمات اختصاص دارد.
زنگ خطر
با افزایش نابرابری درآمدی و فاصله
طبقاتی در کشور بزههای اجتماعی
شدت گرفته است .حال بر اساس آنچه
در این گزارش بحث شد و همچنین مد
نظر قراردادن این مطلب که در یک
سال اخیر با افزایش چشمگیر قیمت
اقالم مصرفی ،قدرت خرید خانوارهای
کمدرآمد بهشدت کاهش یافته است و
دولت و مجلس باید در جهت کاهش
آسیبها و مخاطرات ناشی از افزایش
فاصله طبقاتی اقدام به تنظیم و اجرای
سیاستهای توزیعی مناسب کنند.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و
تخریب آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 0 8را

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه

سامانه 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.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ
1399/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/10/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و تخریب آسفالـــت و زیرســـازی معابــــر سطح شهر

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :حمل قیر از پاالیشگاه
به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 0 7را

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 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.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ
1399/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1399/09/30

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/10/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
حمل قیــر از پاالیشگاه به مقصد کارخانــه آسفالــت شهرداری سیرجان

