
ویترین آخر

انجام شده  مطالعات  در  بهزادی-  ایران؛ سجاد  عصر 
که  ایرانیان  رفاهی  اطالعات  پایگاه  داده های  براساس 
روزنامه همشهری منتشر کرده است، ۹۳درصد خانوارهای 
ایرانی یارانه بگیر هستند که از این میزان، ۵۷ درصد جزو 

طبقه متوسط محسوب می شوند.
یارانه  متوسط،  طبقه  چرا  که  اینست  اساسی  پرسش 
یارانه  که  ای  می توان طبقه  اساسا  آیا  و  است  بگیر شده 
بگیر است را همچنان در زمره طبقه متوسط قلمداد کرد؟

وضعیت جامعه طی سال های گذشته به گونه ای پیش 
رفته است که مدت هاست جامعه شناسان و اقتصاددانان 

خطر انهدام طبقه متوسط در ایران را هشدار می دهند.
ایران  "اکنون جامعه  دارند که  اعتقاد  این صاحبنظران 
و  فرادستان  طبقه؛  دو  بین  شود،  تقسیم  که  می رود 
فرودستان. دو جبهه مشخص و مطلقأ متخاصم . اّولی را 

غرور کور کرده است دّومی را کینه و عقده."
روزنامه جمهوری اسالمی به تازگی نوشته است" فاصله 
طبقاتی در کشور غوغا می کند؛ یک طبقه شبیه اوناسیس 
ابیطالب  ِشعب  شرایط  در  دیگر  طبقه  یک  و  راکفلر  و 
به  بی عدالتی  این  و  طبقاتی  فاصله  این  می کنند.  زندگی 
آن  و  این  گردن  به  نبود.  امام خمینی  هیچ وجه خواست 
است  درست  نه  نیز  قبول  غیرقابل  وضعیت  این  انداختن 
و نه مشکلی را از زندگی سخت مردم حل می کند. همه 
به  و صریحا  کنند  اعتراف  خود  نادرست  عملکرد  به  باید 
مردم بگویند با مشغول شدن به جنگ قدرت، فرصت ها 
را سوزاندند و نتوانستند کشور را به سوی هدفی که امام 

خمینی)ره( ترسیم کرده بود به پیش ببرند."
این  در  که  نیز  بگیر"  یارانه  متوسط  "طبقه  عنوان 
باشد؛  درستی  مفهوم  نمی آید  بنظر  است،  آمده  گزارش 
نیاز  دولت  تومانی  هزار   ۴۵ یارانه  به  متوسط  طبقه  زیرا 

ندارد. شما یا باید طبقه متوسط باشید، یا یارانه بگیر.
خوبی  به  نیز  ایران  در  ثروت  و  فقر  جدید  نقشه  در 
با فقر به چشم  می توان زندگی نجیبانه طبقه متوسط را 

دید.
تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاونت  تازه  آمار  بررسی 
کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد جمعیت کل خانوارهای 
یارانه بگیر بیش از ۷۷ میلیون نفر است که از این میزان، 
به سر می برند. در  فقر مطلق  نفر در  میلیون  از ۲۷  بیش 
صورت  به  تقریبا  متوسط  طبقه  که  است  وضعیت  این 
نیازهای  و  معیشت  درگیر  و  است  گیر شده  زمین  کامل 

ابتدایی خود است.

       گوناگون

مجلس  پیشین  نماینده  یک  بهارنیوز: 
در  قالیباف  آقای  گفت:  اسالمی  شورای 
انتخابات در جاهای مختلف سخنرانی  ایام 
در سفرهای  که  رئیسی هم  آقای  داشتند، 
وعده  قضائیه  قوه  رئیس  عنوان  به  استانی 
می دادند یکبار دیگر این وعده ها مرور کنند 
امروز  بگویند  مقصر  کردن  پیدا  به جای  و 
موفق  وعده ها  این  تحقق  در  اندازه  چه  تا 

بوده اند.
درباره  میرزایی   جالل  ایلنا،  گزارش  به 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  اظهارات 
مشکالت  براین که  مبنی  رئیس جمهور  و 
اقتصادی فعلی به دولت روحانی بازمی گردد، 
از  ارزیابی  و  تحلیل  برای  معتقدم  گفت: 
هیأت  توسط  اخیر  روزهای  در  که  آنچه 
رئیسه مجلس شورای اسالمی، جناب آقای 
در  دولتمردان  از  بعضی  و  رئیس جمهور 
خصوص وضعیت اقتصاد کشور بیان می شود 
دارند  تاکید  هم  خودشان  گفته های  بر  و 
میان  به  موجود سخن  وضع  مسببان  از  و 
می آورند، باید دقت کنیم این صحبت های 
طلبکارانه نشانه ای از ناکامی مجلس و دولت 
در سرو سامان به وضعیت اقتصادی کشور 

است. 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
نارضایتی های  امروز  کرد:  خاطرنشان 
عمومی افزایش پیدا کرده است بنابراین با 
بار  زیر  از  هستند  این  دنبال  سخنان  این 
رو  همین  از  کنند،  خالی  شانه  مسئولیت 
است که شروع به توجیه ناکامی خودشان 
کرده اند و عمکلردشان را توجیه می کنند که 
به اعتقاد من  طبیعی است زیرا هنگامی که 
وعده  آن  اساس  بر  و  دهد  را  وعده ای  فرد 

روی کار می آید، اما بعد از پذیرش مسئولیت 
به  شروع  کند،  عمل  وعده هایش  به  نتواند 
توجیه کردن خود و دیگران را مقصر معرفی 
کردن، می کند و این کاری است که در حال 
شورای  مجلس  نمایندگان  سوی  از  حاضر 

اسالمی و دولتمردان انجام می شود. 
وی ادامه داد: نکته دیگری که امروز در 
آقای  مخصوصا  و  نماینده  آقایان  سخنان 
و  می بست  انتخاباتی  لیست  که  قالیباف 
از  دیگر  بعضی  کمک  با  را  تهران  لیست 
است  این  بست،  اصولگرا  شخصیت های 
سخنرانی های  در   ۹۸ سال  اواخر  در  که 
انتخاباتی که داشتند مرتب تاکید می کردند 
که مردم، دولت آقای روحانی و مجلس دهم 
موفق نبوده اند و ما اگر بیاییم برنامه داریم 
می کنیم  که  ریل گذاری  با  کوتاه مدت  در 
دولت را در مسیر درست قرار می دهیم تا 
این  برطرف کنیم. ضمن  را  مشکالت شما 
هنگامی  سال ۹۶  در  که  رئیسی  آقای  که 
انتخابات رأی نیاورد تا سال ۱۴۰۰  که در 
که انتخابات برگزار شد، همین صحبت ها را 
تکرار می کردند و وعده دادند که برنامه برای 
با  می خواهند  و  دارند  مردم  مشکالت  حل 

برنامه برای انتخابات بیایند.
امروز  نمایندگان  شد:  یادآور  میرزایی 
آن  رئیس جمهور  آقای  و  شورای  مجلس 
زمان که صحبت می کردند و اشاره به برخی 
داشتند،  مردم  روزانه  مایحتاج  و  اقالم  از 
هزار  کیلویی۹۰  گوشت  مثاًل  این که  مانند 
تومان بود، برنج بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان 
تومان  هزار  تا ۲۳  مرغ ۲۰  و  بود  بازار  در 
بود، می گفتند اگر ما بیاییم این وضعیت را 
سرو سامان می دهیم، اگر اقدامی می کردند 

با  را  بازار  ما  بگویند  و  بیایند  می توانستد 
فالن قیمت تحویل گرفتیم و حداقل کاری 
قیمت ها  آن  که  بود  این  دادیم  انجام  که 
تثبیت کردیم که اگر این کار را می کردند، 
قیمت ها  نگه داشتن  همین  می توانستند 
و  مردم  به  خودشان  عمکلرد  عنوان  به  را 
متاسفانه  که  دهند  گزارش  عمومی  افکار 
نه تنها از عهده تثبیت قیمت ها برنیامدند، 
کردن  اداره  روزمره  و  بی برنامگی  با  بلکه 
اقتصاد کشور، یک نوع آشفتگی در وضعیت 
امروز  و  آوردند  وجود  به  کشور  مدیریتی 
پاسخگو  این که  جای  به  که  است  عجیب 
کشور  اداره  در  را  خودشان  سهم  و  باشند 
روحانی  دولت  می گویند  تازه  کنند،  اذعان 

مقصر است!
وی ادامه داد: بله من هم می گویم دولت 
روحانی مقصر است و موظف به پاسخگویی 
است اما در مورد آنچه که تحویل این دولت 
دادند، روحانی و دولتمردانش باید تا مرداد 
خودشان  عملکرد  پاسخگوی   ۱۴۰۰ سال 
مجلس  نمایندگان  دهند،  توضیح  و  باشند 
خرداد  تا  باید  آنان  همین طور  هم  دهم 
سال ۹۹ بگویند چه کرده اند. آقای قالیباف 
و نمایندگان مجلس یازدهم هم بگویند از 
روز پایان کار مجلس تا امروز چه کرده اند به 

جای این که طلبکار باشند.
شورای  مجلس  پیشین  نماینده  این 
و  دولتمردان  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
مجلس فعلی باید پاسخگوی افکار عمومی 
مردم باشند و حداقل  کاری که می توانند 
انجام دهند این است بگویند چه اقداماتی 
انتخاباتی  وعده های  عملی شدن  در جهت 

خودشان کرده اند؟
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بدون شرح

رییس مجلس انقالبی: گرانی ها بخاطر دولت روحانی است!
آفتاب  نیوز: محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی، بعد از گذشت ۸ 
ماه از روی کارآمدن دولت رییسی و در حالی که مجلس نیز یکصدا با دولت همراه 
است، با ادعای اینکه ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، 
گفت، اما این مسأله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند 
و امیدوارم تالش های شبانه روزی آن ها در مهار گرانی ها هرچه زودتر به نتیجه برسد 

و نگرانی های مردم در تأمین معیشت برطرف شود.
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طلبکار بودن، نشانه ای از ناکامی مجلس و دولت است
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گفت:  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  فارس:  از  نقل  به  آنالین  گزارش عرشه  به 
حل نگرانی های واشنگتن درباره مسائل فراتر از برجام، الزمه لغو تحریم ها است. »ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد سه شنبه در پاسخ به سوالی در این باره 
گفت: »ما از ابتدا به طور مداوم این را گفته ایم که آماده بازگشت به اجرای کامل برجام 
هستیم. ما همچنین برای تالش های دیپلماتیک گسترده تر برای حل وفصل مسائل 

خارج از برجام و این پرونده هسته ای خاص آماده هستیم«.

عباس عسکرزاده معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به مقدسی 
رییس گمرک نوشت: با توجه به تحوالت جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و 
افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی از کاالهای کشاورزی، کاهش تعرفه واردات 
در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم بازار داخلی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار و قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، 

سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطالع ثانوی به گمرکات اجرایی اعالم شود.

طبقه متوسط یارانه بگیر!

آمریکا شرط لغو تحریم های ایران را اعالم کرد

صادرات ۴ محصول کشاورزی ممنوع شد

 تحقیق و تفحص از عملکرد »اتاق بازرگانی« کلید خورد
ایرنا: تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به 

تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز- سه شنبه ۳۰ فروردین 
- مجلس شورای اسالمی طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران)اتاق ایران( در ده سال اخیر با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی 

ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

 ایران برای اسرائیل پیام هشدار فرستاد
خبرگزاری مهر: بعد از هشدارهای اخیر مقامات مختلف دولتی و نظامی جمهوری 
انقالب اسالمی به رژیم  از جمله ریاست جمهوری، ارتش و سپاه پاسداران  ایران  اسالمی 
صهیونیستی درباره هرگونه ماجراجویی، منابع غربی مدعی پیام هشدارآمیز تهران به تل آویو 
شدند. حساب توئیتری اینتل اسکای در توئیتی ادعا کرد:  »ایران از طریق واسطه های اروپایی 
به اسرائیل پیام داده و تصاویر مکان های ذخایر تمام تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی و اتمی 

این رژیم را که می تواند در اولین درگیری نظامی هدف قرار داده شود، ارسال کرده است«

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/2/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تامیــن لولــه های 24 اینــچ با پوشـش
  )Fusion Bonded Epoxy(به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-

پاریز به منطقه گل گهر« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به سازنده توانمند داخلی و دارای مجوزات 
الزم و مورد تأييد شركت ملی گاز ايران واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.  1401/02/17 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
ضمناً حضور در جلسه پرسش و پاسخ مربوط به موضوع مناقصه برای متقاضيان الزامی بوده و در روز سه 
شنبه مورخ 1401/02/06 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومــي  تجدیــد شده
 )نوبت دوم( شماره 400/26/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه 

تستر برد سیستم های توزین « را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت سازنده واجد شرايط 

الكترونيكي  آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  كليه  لذا  نمايد.  واگذار 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه مــورخ 1401/02/07 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و 

صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد .

                       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 1401/01/31 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبـــــه تاریخ 1401/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/19

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 14:30 روز سه شنبه  تاریخ 1401/02/20 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا حوزه معاونت خدمات شهر تلفن 034422338102 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبرسانی 
به فضای سبز با تانکر آبرسان 

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر  عملیات ؛آبرسانی 

به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 2001005674000003 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

401 / T / 002   آگهی مناقصـه عمومی شماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:

تهیه)خرید(، بارگیری، حمل، تحویل و تخلیه آب شرب و صنعتی
مورد نياز شركت سنگ آهن گهرزمين از كليه مبادی تا سايت شركت را با مشخصات در اسناد مناقصه 

را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از شركت های توانمند در اين حوزه جهت دريافت اسناد، از تاریــــخ 04/ 02/ 1401 لغایـــت 

07/ 02/ 1401 دعوت به عمل می آيد.
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: تهران، بلوار آفريقا، بلوار آرش غربی، پالک 12، شركت سنگ 

آهن گهر زمين
الزم به ذكر است مهلت تحویل پاكت ها به دبيرخانه مركزی تهران تا ساعت 15 روز سه شنبــه مورخ 

20/ 02 /1401 می باشد.
شايان ذكر است شركت كنندگان محترم بايستی جهت خرید اسناد مبلغ 000, 000 ,3 ریال را به شماره 

شبای IR680150000001137800200075  واريز نمايند.
0 9 2 1 3 0 1 4 8 3 1 شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر: 


