
ویترین آخر

وزارت  و  آمار  مركز  حداقلی  آمار  طبق  بر  كه  حالی  در 
كار،  رفاه و تامین اجتماعی خط فقر در سال جاری از 10 
معاون  ابوحمزه  داریوش  است،   كرده  عبور  تومان  میلیون 
رفاه اجتماعی وزیر رفاه در ادعایی عجیب و غریب گفت: 
میانگین خط فقر در كشور برای خانواده ۴ نفره حدود ۴ 
نزدیک ۵ میلیون  بیشتر  تهران كمی  تومان و در  میلیون 
مجری  پرسش  برابر  در  دولتی  مسوول  مقام  این  است. 
متعجب برنامه، برای توجیه این عدد كه مشخص نیست بر 
طبق كدام محاسبات به دست ایشان رسیده است،  افزود: 
ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این 

استاندارد صحبت نمی كنیم. 
پرسش مجری البته بسیار ساده بود،  اینکه آیا شما غذا 
خوردن و حمل و نقل و مدرسه فرستادن فرزندان را هم 
جز حقوق انسان می دانید كه آن را هم لحاظ كنید؟ یا اگر 
كسی خواست به دندان پزشک مراجعه كند،  می تواند با این 
مبلغ این كار را انجام دهد یا این ها را جز موارد لوكس و 

خارج از خط فقر محاسبه كرده اید؟  
جناب معاون كه مشخص نیست خودشان با چه میزان 
صورت  به  فرمودند:  می كنند،   زندگی  تهران  در  درآمد 
حداقلی! اما نفرمودند كه چطور می شود به صورت حداقلی 
اجاره خانه را با ماهی ۴ میلیون یا ۵میلیون تومان پرداخت 
مسووالن  این  واقعا  فرستاد؟  مدرسه  به  را  بچه ای  و  كرد 
دولتی از كجا به این مناصب می رسند كه از حداقل ها هم 
بی خبرند؟ آیا واقعا نمی دانند یا خودشان را به ندانستن می 
زنند؟ البته پرسش مهم تر اصوال باید این باشد كه آیا اصال 
مردم را الیق این حقوق اولیه می دانند كه هم فرزندشان 
در  احتماال  بتوانند  و هم خودشان  بفرستند  مدرسه  به  را 

هنگام مریضی به پزشک مراجعه كنند؟
یا همین كه زنده بمانند را برای اقشار فرودست جامعه 
به  موضوعی  اساسا  كه  است  این  موضوع  می دانند؟  كافی 
ارتباط  اتفاقا  كه  مسووالنی  نظر  در  انسانی  كرامت  عنوان 
اهمیتی  كوچکترین  دارند،  مردم  معیشت  با  مستقیم 
رفاه،  نمی گفت  وزیر  معاون  بود  این  از  غیر  اگر  كه  ندارد! 

حداقل هایی را در نظر گرفتیم! 
بگیرید،  نظر  در  حداقل  را  خوراك  و  خورد  اگر  حتی 
آموزش فرزندان خانواده ای كه در تهران ماهیانه ۵ میلیون 
آیا   شود؟  تامین  باید  چگونه  باشد،   درآمدداشته  تومان 
وزارت رفاه، همین كه مردم زنده باشند را كافی می داند و 
به همین علت، حساسیت زیادی بر میزان درآمد و دستمزد 
اقشار پایین جامعه بخصوص كارگران و بازنشستگان وجود 

ندارد؟

       گوناگون

این قدر منت نگذارید؛ پول بنزین را 
پیش پیش از مردم گرفته اید!

معاون   - محمدی  جعفر  ایران؛  عصر 
است:  گفته  بودجه  و  برنامه  سازمان 
چند  كدام  هر  كه  متمول  "آدم های 
استفاده  بیشتر  بنزین  از  دارند،  ماشین 
بنزین  می كنند. ۲0 هزار تومان قیمت 
تومان می خرد، 1۷ هزار  است، ۳ هزار 
تومان از مابه التفاوت یارانه بیشتر استفاده 
می كند اما روستایی كه خودرو ندارد از 

یارانه چیزی گیرش نمی آید."
سال هاست كه قیمت بنزین را مانند 
پتکی پر از منت بر سر ملت می كوبند؛ 
اصولگرایان  هم  و  طلبان  اصالح  هم 
چنان  می رسند،  دولت  به  كه  گاه  هر 
می گویند كه بنزین ارزان می دهیم كه 
بخشش  و  بذل  خودشان  مال  از  انگار 

می كنند!
شان  زبان  ورد  جمله  این  مخصوصاً 
بقیه  از  بیشتر  ماشین دارها  كه  است 
و سر  استفاده می كنند  بنزین  یارانه  از 
كاله  بی  ندارند،  خودرو  كه  كسانی 
می ماند. ته قصه همه شان هم یکی است: 

زمینه سازی برای گران كردن بنزین!
یک بار برای همیشه پاسخ این مغالطه 

را باید داد:
یارانه  از  نه تنها  1- صاحبان خودرو، 
بنزین بهره مند نیستند كه پول آن را 
اند و حتی  پیش پیش، پرداخت كرده 

بیشتر!
خودرویی را در نظر بگیرید كه قیمت 
جهانی آن به پول خودمان می شود یک 
داخلی،  كننده  مصرف  تومان.  میلیارد 

آن را به قیمت باالی دو میلیارد تومان 
این  التفاوت میلیاردی  به  می خرد و ما 
دولتی  همان  جیب  به  می رود  رقم، 
مابه  تومانی  هزار  چند  منت  مدام  كه 
التفاوت قیمت را بر سر مردم می گذارد. 
این صاحب خودرو كه نقداً یک میلیارد 
پرداخت  واقعی  قیمت  از  بیش  تومان 
كرده، در لحظه خرید، مابه التفاوت 1۷ 
هزار تومانی پول بنزین را برای مصرف 
1۵ الی ۲0 سال آینده اش یکجا داده 
اوست  سر  بر  منتی  چه  حال  است. 

نمی دانم؟!
اگر در بسیاری از كشورها، مردم بنزین 
از  تر  بسیار گران  و  واقعی  به قیمت  را 
ایران می خرند، در عوض، خودرو را هم 
به قیمت واقعی می خرند و مانند ما ایرانی 
ها مجبور نیستند قیمت های گزاف برای 

خودرو بدهند.
اگر  كه  گفت  مسؤوالن  به  باید 
می خواهید قیمت بنزین را واقعی كنید، 
خودرو  قیمت  سازی  واقعی  اش  الزمه 
است. ابتدا باید اجازه دهید خودروهای 
روز دنیا به قیمت واقعی وارد شود و مردم 
از بین محصوالت مختلف ژاپنی و كره ای 
و اروپایی و ... حق انتخاب داشته باشند؛ 
دندان طمع تعرفه های نجومی گمركی را 

هم بکشید و بیندازید دور.
نمی شود كه هم خودرو را چند برابر 

بدهید و هم قیمت بنزین را باال ببرید. 
-۲ بعد از این كه معلوم شد صاحبان 
خودرو، نه تنها یارانه دریافت نمی كنند 
درباره  می دهند،  هم  بیشتری  پول  كه 
بخش دوم قصه، یعنی كسانی كه خودرو 

ندارند و دولتمردان پشت سر آنها پنهان 
می شوند، توضیح می دهم.

یارانه  اصلی  منتفعان  افراد  این  اتفاقا 
بنزین هستند زیرا مانند صاحبان خودرو، 
معادل پول بنزین چندین سال آینده را 
اند و در عین حال،  به دولت نپرداخته 
كم  برخوردارند.  ارزان  بنزین  مواهب  از 
بودن قیمت بنزین )و گازوئیل(، قیمت 
و  و حمل  و خدمات  كاالها  تمام شده 
نفع  و  می دهد  تعدیل  عمومی را  نقل 
اقشار جامعه  این وضعیت متوجه همه 
ندارند  خودرو  كه  افرادی  مشخصا  و 
می شود. به افزایش های پیشین قیمت 
بنزین نگاه كنید؛ آیا بعد از این افزایش 
ها، صاحبان خودرو بیشتر متضرر شدند 
یا افراد كم درآمدی كه نتیجه سیاست 
های بنزینی را مستقیما در سفره های 

خود لمس كردند؟!
رقابتی  و  آزاد  بازار  به  البته  هم  من 
در اقتصاد باور دارم و آن را با تعدیالتی 
بهترین نسخه برای اقتصاد می دانم ولی 
بازار آزاد وقتی جواب می دهد كه همه 
باشد و  آزاد و رقابتی  بازار،  بخش های 
اال وقتی از یک طرف با ریختن پول های 
كالن به حساب دو خودروساز داخلی و 
بستن راه رقبا، قیمت های غیر رقابتی و 
نجومی بر مردم تحمیل كنند و بعد هم از 
قیمت آزاد بنزین سخن بگویند، اسمش 
بازار آزاد و رقابتی نیست، سوداگری بی 
و  ها  ضعف  پوشاندن  و  است  شرمانه 
نیازهای مدیریتی خود با پول مردمی كه 
برای ریال به ریالش، جان شان به لب 

می رسد!
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 کج سلیقگی فرهنگی بر قامت تندیس مادر!

روسیه: احتمال توافق در خصوص برجام افزایش یافته 
باشگاه خبرنگاران جوان: معاون وزیر خارجه روسیه از افزایش احتمال توافق 
در پرونده برجام خبر داد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی 
از افزایش احتمال توافق در پرونده برجام خبر داد. »ادریس علی« خبرنگار بخش 
سیاست خارجی خبرگزاری رویترز در حساب توییتری خود نوشت: ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه روسیه گفته است احتمال ها برای توافق بر سر یک »برنامه جامع اقدام 

مشترك« )برجام( در خصوص ایران افزایش یافته است.

زوم

مغالطه ای به نام بنزین ارزان

کیهان: شعار » نه شرقی نه غربی« مال قدیم بود
اقتصاد آنالین: كیهان با انتقاد از كسانی كه شعار"نه شرقی نه غربی" را در 
باره مذاكرات با روسیه و چین مطرح می كنند نوشت: مدعیان اصالحات با 
ادعاهای مضحک روسیه را آماج هجمه و حمله قرار می دهند. حال آنکه در 
شعار »نه شرقی، نه غربی« مراد از مفاهیم غرب و شرق؛ جهت های جغرافیایی 

دهنیست بلکه این شعار ناظر بر جهان دو قطبی در آن روزگار بوده است.
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ایرنا: وانگ كوان مذاكره كننده ارشد چین پس از دیداری نسبتا طوالنی 
با علی باقری رئیس هیات ایرانی در چارچوب هشتمین دور مذاكرات رفع 
تحریم ها در وین تصریح كرد: چین قاطعانه از مطالبات منطقی ایران در 
زمینه فعالیت های اتمی، مادامی كه خطر اشاعه تسلیحات هسته ای نداشته 
باشد حمایت می كند. دیپلمات چین خاطر نشان كرد كه این كشور به 

حمایت از ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ادامه می دهد.

كدام خط فقر؟

 میزان: وزیر امور خارجه كشورمان پس از دیدار و گفتگوهای خود در عمان، 
مسقط را به مقصد قطر ترك كرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
كشورمان پس از دیدار و گفتگو با معاون پادشاه عمان، دو دور دیدار و گفتگو 
با وزیر امور خارجه این كشور، دیدار با محمد عبدالسالم مذاكره كننده ارشد 
دولت نجات ملی یمن و همچنین حضور در نشست صمیمی با ایرانیان مقیم 

مسقط، شامگاه دوشنبه مسقط را به مقصد قطر ترك كرد.

امیرعبداللهیان راهی قطر شد

حمایت قاطعانه چین از مطالبات منطقی ایران 

ایسکانیوز: بانک مسکن اعالم كرد: یک ماه پیش و در جریان افزایش قیمت 
اوراق مسکن، مسووالن این بانک به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تأسیس آن، 
به كاهش ۵0 درصدی هزینه خرید اوراق مسکن اقدام كردند. این طرح كه با عنوان 
طرح ۸۳ بانک عامل بخش مسکن منتشر شد، از ۲۳ آذرماه آغاز و قرار بود تا پایان 
دی ماه به اتمام برسد اما با استقبال انجام شده از سوی مشتریان، این طرح تا پایان 

بهمن ماه تمدید شد.

طرح وام مسکن تا پایان بهمن تمدید شد

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شركت ها 
به شماره 1400/7/ف )نوبت چهارم(

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» بومی سازی سیستم دیاگ 

آنالین دامپتراكها )FMS(« اقدام به شناسايی و ارزيابی شركت های سازنده واجد شرايط نمايد

. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابی شركت ها و سازندگان 

به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده 

دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، 

يا   حداكثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و 

دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه 

حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/10/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 11:30 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/10/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/11/07

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 13:00 روز شنبه  تاریخ 1400/11/09 
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 41325000 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام عملیات
 اجرای سقف شیروانــی استخر قیــر کارخانـــه آسفالـت شهـــرداری

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: انجام عملیات اجرای 

سقف شیروانی استخر قیر كارخانه آسفالت شهرداری( به شماره 2000005674000097 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


