
ویترین آخر

  عصر ایران؛ سروش بامداد- توجیه دولت و مجلس 
برای حذف ارز ترجیحی این است که 30 هزار میلیارد 
تومان آن را نمی توانند تأمین کنند. به خاطر همین باید 
شاهد افزایش قیمت اقالم آردی مثل نان و ماکارونی و 

بعد از این روغن و دارو و تخم مرغ و مرغ باشیم.
  فعال البته در اولی مانده اند و دارند تصمیم می گیرند 
و  کنند  منتشر  )کوپن(  کاالبرگ  یا  بدهند  نقدی  یارانه 
وضعیت  نقیض  و  ضد  اظهارات  با  و  مطالعه اند  حال  در 

کمیک – تراژیکی ایجاد کرده اند.
  به هر حال عجالتاً نمی خواهند اقتصاد را به برجام گره 
بزنند و سفره ها را گره زده اند و نگاه شان به داخل است 
شده اند  جیب مان  داخل  شده اند.  داخل  زیادی  منتها 
اما  می گذاریم!  جیب تان  در  دوباره  داده اند  قول  والبته 
بگیرهای  یارانه  همۀ  جمله  این  مخاطب  که  پیداست 
می کنند  "مردم"  از  صحبت  وقتی  و  نیستند  کنونی 
تلقی  این  که  جایی  تا  است  فقیرتر"  "مردم  مرادشان 
درگرفته که در نگاه دولت فعلی دولت به کشورداری به 

سبک یک کمیتۀ امداد بزرگ است!
    اما چرا ُسرنا را از سر گشاد آن بنوازیم؟ وقتی 75 
دریافت  تومانی  هزار   45 یارانه  ماه  هر  ایرانی  میلیون 
می کنند کافی است 15 میلیون را نگاه دارید و یارانۀ 60 
میلیون نفر دیگر را حذف کنید و به همین ارز ترجیحی 

اختصاص دهید! 
هزار   45 را ضرب در  تا صفر(  با هفت   6( میلیون   60
تا صفر( و ضرب در 12 کنید. می شود 32  با سه   45(
همین  سادگی.  همین  به  تومان!  میلیارد   400 و  هزار 

حاال محاسبه کنید.
هدف مندی  سازمان  آن  از  پس  کنید  لطف  فقط    
یارانه ها را هم منحل کنید. چون هر از گاهی هدف مندی 
را دوباره و سه باره هدف مندی می کند و در حال حاضر 
قبال  یارانه های  هدف مندِی  "سازماِن  به  شده  تبدیل 

هدف مند شده!"
  بر سر پولی که متعلق به ملت است منت نگذارید. 
اگر  هم  خارجی  مهاجر  است.  مردم  حق  ارزان،  نان 
اما  درد  بخورد.  نان  دارد  و حق  کند  می  کار  می خورد 
این 30 هزار میلیارد  تومان است  اگر 30 هزار میلیارد 
میلیون   60 تومانی  هزار   45 یارانۀ  اختصاص  با  تومان 

ایرانی قابل تأمین است.
  توجیه آن هم این که مردم دوست ندارند 20 تومان 

در جیب شان بگذارید 200 تومان بردارید!

       گوناگون

نماینده  پیشه  فالحت  اهلل  حشمت 
روزنامه  با  پیشین مجلس در مصاحبه 
اعتماد دیدگاه خود را در باره سیاست 
آن  اقتصادی  رویکرد  و  دولت  برجامی 

روشن کرده است.
منابع  که  است  کرده  اعالم  دولت 
به  ترجیحی  ارز  برای  داده  تخصیص 
پایان رسیده است و چاره ای جز تغییر 
پای  پیش  یارانه ها  پرداخت  نحوه  در 
دولت نیست. چرا دولت به جای دست 
گذاشتن روی یارانه  آرد، فکری برای رفع 
تحریم ها نمی کند تا درآمدهای ارزی اش 

افزایش یابد؟
به این سوال از دو بعد می توان پاسخ 
داد؛ نخست از بعد دیپلماسی و دوم از 
بعد نظام بودجه ریزی. واقعیت این است 
که این دولت فرصت طالیی خود را برای 
احیای برجام از دست داده است و از این 
به بعد کشوری که از احیا نشدن برجام 
بیشترین آسیب را می بیند، ایران است 
این  انتظار  بنابراین  کشوری.  هیچ  نه 
است که ایران برای تامین منابع ارزی 
برجام  احیای  امر  در  تحرکی  خودش 
صورت دهد. اینکه مسووالن می گویند 
ارز نداریم، به وضوح دلیلش تحریم هایی 
است که علیه ایران وجود دارد. نکته دوم 
نظام بودجه ریزی در کشور و ایرادهایی 
است که ما در آن می بینیم. متاسفانه 
نگاه دولت ها در کشور به یارانه، صحیح 

نیست.
واقعیت این است که یارانه حق مردم 
در  تغییری  است  قرار  هم  اگر  و  است 
مردم  این  بگیرد،  صورت  آن  پرداخت 

هستند که باید از این تغییرات منتفع 
شوند. در حال حاضر یارانه ای که برای 
آرد پرداخت می شود 70 هزار میلیارد 
تومان است. اگر دولت بخواهد این 70 
هزار میلیارد تومان را در بخش فرودست 
جامعه توزیع کند و اگر بتواند این کار 
می تواند  فرودست  بخش  آن  بکند،  را 
به راحتی از منافع این یارانه برخوردار 
شود. اما متاسفانه نظام بودجه ریزی ما 
با پدیده ای روبه رو است که من اسمش 
یارانه  این  بودجه خواری.  می گذارم  را 
برسد،  مردم  دست  به  اینکه  جای  به 
نهادهای  سوی  از  دست اندازی هایی  با 
مختلف روبه رو می شود. بنابراین کاری 
که دولت باید بکند، این است که این 
نظام بودجه ریزی را اصالح کند تا اعمال 
تغییرات در پرداخت یارانه ها، منافعش به 

مردم برسد.
متاسفانه ایرادی که در کشور ما وجود 
انجمن  تفکر  نوعی  است که  این  دارد، 
تصمیم گیری  ساختار  در  حجتیه ای 
کشور دیده می شود. مدام گفته می شود 
که مردم باید مقاومت کرده و سختی ها 
را تحمل کنند. سخن از شعب ابی طالب 
به میان می آید، اما واقعیت این است که 
در آن زمان پیامبر خودشان سنگ به 
و در کنار دیگر مردم  شکم می بستند 
امروز  اما  تحریم ها را تحمل می کردند. 
لزوم  از  سخن  کسانی  که  می بینیم 
مقاومت و تحمل مردم به زبان می آورند 
که خودشان و خانواده شان در وضعیت 
مناسب زندگی می کنند و سختی ها هیچ 
آسیبی به کیفیت زندگی آنها وارد نکرده 

است و در آن سو، این مردم هستند که 
باید سختی بکشند. این دیدگاه که ما 
انتظار داشته باشیم که بار تبعات همه 
نقص ها و سوء مدیریت های کشور، روی 
دوش مردم باشد و انتظار داشته باشیم 
مردم همه سختی ها را تحمل کنند و از 
سوی دیگر عده ای که این سخنان را بر 
زبان می آورند در شرایط آرام و باثبات 
در  آسیب زاست.  بسیار  کنند،  زندگی 

مورد بودجه خواران توضیح دادم.
فهرست  این  اگر  می کنم  تاکید 
شدن  هزینه   در خصوص  شده  منتشر 
در  یارانه  هدفمندی  ستاد  درآمدهای 
کامال  باشد،  درست  نامربوط  نهادهای 
خالف قانون اساسی است و من تعجب 
می کنم که چرا صدایی از جایی و کسی 
بلند نمی شود و کسی به این امر اعتراض 
نمی کند. اگر این فهرست منتشر شده 
فرهنگی  تبلیغاتی  نهاد  باشد،  درست 
فعالیت می کند  از کشور  در خارج  که 
یارانه ها  هدفمندی  ستاد  درآمدهای  از 
کامال  امر  این  است.  شده  برخوردار 
نشان  این  است.  اساسی  قانون  خالف 
می دهد که برخی نهادها به محض اینکه 
هر  به  می شوند،  بودجه  کمبود  دچار 
ترتیبی می کوشند تا به نسبت قدرتی که 
دارند به برخی منابع درآمدی دسترسی 
از آن برداشت کنند. در حالی  یافته و 
که این منابع متعلق به مردم و یارانه ها 
حق مردم است. متاسفانه دولت های ما 
یاد گرفته اند که نگاه شان به یارانه نگاه 
حق  یارانه  که  حالی  در  باشد.  اعانه ای 

مردم و متعلق به مردم است.
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دلیل زنده موندنم؛ ترانس برق !!! 

ترکیه به مسافران ایرانی یارانه می دهد
به صورت  ایران است،  پروازهایی که در مسیر  به  ترکیه نسبت  دولت  تسنیم: 
مشخص یارانه فوق العاده ای می پردازد. سید صادق حسینی ، رییس سازمان حج و 
زیارت درباره انتقاداتی مبنی بر گران بودن هزینه سفر به عتبات گفت: اگر هزینه پرواز 
به ترکیه 10میلیون تومان است، 4میلیون از مسافر دریافت می  شود و 6میلیون دیگر 
را دولت ترکیه پرداخت می کند زیرا معتقد است این هزینه از محل خرید توریست ها 

جبران می شود بنابراین قیمت پروازهای ترکیه پایین  تر از سایر کشورهاست.
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فارس: رییس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی گفت: قیمت نان و دارو و بنزین به 
هیچ وجه برای هیچکدام از مردم تغییر نمی کند و نان سنتی به دست همه مردم 
می رسد و بعد از اینکه زیرساخت ها را تکمیل کردیم، دارو نیز از مجرای بیمه ها به 
دست مردم می رسد و آن یارانه ای که واردکننده دریافت می کند به بیمه ها می رسد تا 
دارو با قیمتی که االن وجود دارد به مردم برسانند. نان و بنزین هم به این ترتیب هیچ 

افزایش قیمتی نخواهند داشت.

ایرنا: روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: در روزهای آینده 
اطالعات بیشتری به مردم ارائه خواهد شد و زمان استفاده از این یارانه جبرانی از 
سوی دولت در آینده اعالم خواهد شد، اما تا آن زمان این مبالغ قابل برداشت و 
استفاده نیست. کسانی که به هر نحوه دهک بندی خود اعتراض دارند می توانند از 
hemayat.  طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

نانمردمرانبُرید

رییسی: نان، دارو و بنزین گران نمی شود

یارانه واریزی فعال قابل برداشت نیست

وزارت کشور: صدور کارت یارانه نان کذب است
آفتاب  نیوز: مرکز اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای اعالم کرد که صدور 

کارت یارانه نان، شایعه پراکنی رسانه های معاند و از اساس کذب است.
در این اطالعیه آمده است: رسانه های معاند از روز گذشته با انتشار تصاویر کارت 
جعلی یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه 
نان در داخل کشور برآمده اند. انتظار می رود رسانه های کشور در کنار نقد سازنده 

دستاورد ها و خدمات ارزنده دولت مردمی را هم مورد توجه قرار دهند

حضور امیرعبداللهیان در مجلس
خبرگزاری صداوسیما: دلیل عدم اعالم نظر رسمی وعدم اعتراض در خصوص 
سد سازی بی رویه دولت ترکیه بر روی رودخانه های مرزی دجله وارس، موضوع 
سوال جالل محمودزاده نماینده مهاباد از وزیر امورخارجه بود. آقای امیرعبداللهیان 
در پاسخ به این سوال گفت: علی رغم اینکه قرارداد دوجانبه بین تهران و آنکارا در 
حوزه آبی وجود ندارد ما ازترکیه درخواست تشکیل کمیته آبی بین دو طرف را 

داشتیم تا مطمئن شویم که سدسازی ترکیه آسیبی برای ما ندارد.

آگهی حق تقدم رشکت کانی اپرس ) سهامی خاص(
شرکت کانی پارس) سهامی خاص( ثبت شده به شماره 2478 و شناسه ملی 10860061378 به اطالع 
کلیه سهامداران شرکت کانی پارس )سهامی خاص( می رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400/12/25 و تفویض اختیار عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه سرمایه 
شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به چهل هزار سهم به ارزش اسمی پنجاه 
هزار ریالی با نام عادی از محل پرداخت نقدی شرکت افزایش خواهد یافت. از کلیه سهامداران محترم 
شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت شصت روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام 
جدید استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام به حساب جاری 0105982097005 شرکت نزد بانک ملی 
شعبه مرکزی سیرجان واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در سیرجان- شهرک صنعتی شماره 
یک، خیابان اول شمالی کد پستی 7816796510 تسلیم نمایند. ضمناً هر سهامدار به نسبت سهام خود 
در شرکت حق تقدم نسبت به خرید سهام جدید دارد بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر، هیئت مدیره 

با صالحدید خود می تواند سهام باقی مانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید. 

هیئت مدیره شرکت کانی پارس 
)مهدی گوهری قرائی - نسرین عزیزی نمینی - هایده عزیزی نمینی(

آگهي تمدید )نوبت دوم( مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومي شماره1401/02/ع 

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 1401/02/06 در محل 

مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع » تامین لوله های 24 اینچ با پوشش  

)Fusion Bonded Epoxy(به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز 

به منطقه گل گهر« می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/02/24 به روز شنبه 

مورخ 1401/02/31 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق با دستورالعمل اعالم شده در اسناد 

مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. الزم به ذکر است الحاقیه اسناد مناقصه متعاقبأ از وبسایت این شرکت به 

نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در 

قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


