
سرپرست اداره  کل غله و خدمات بازرگانی کرمان گفت: »سال گذشته ۱۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداری کردیم اما تولید گندم در استان، امسال نسبت به سال قبل به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی به 
میزان یک سوم کاهش پیدا کرده است«. ماهری در عین حال یادآور شد: »در سال جاری تاکنون حدود ۹۰ 
هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان خریداری شده است. «. وی 
با بیان اینکه قیمت خرید هر کیلو گندم امسال پنج هزار تومان مصوب شد، اظهار کرد: »در شمال استان نیز 

تاکنون ۱۸ هزار تن گندم به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد تومان از کشاورزان این منطقه خریداری شده است.

 تولید گندم استان 
به یک سوم 

کاهش یافت 

زمانقطعیهایبرقباتماستلفنیبهمشترکیناطالعرسانیمیشود
خبــر

گفتارنو: مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان اعالم کرد: زمان قطعی های برق از 
طریق تماس با تلفن همراه به مشترکین اطالع رسانی می شود. وی افزود: پیش از این مشترکین با مراجعه به سایت شرکت به نشانی 
www.nked.co.ir یا از طریق نصب اپلیکیشن برق من بر روی تلفن همراه خود می توانستند از جدول زمان بندی خاموشی ها اطالع 
یابند علیزاده ادامه داد: مشترکین می توانند عالوه بر این سامانه اطالعات قطعی های برق را از طریق پیامک نیز دریافت کنند. برای این 
کار الزم است با مراجعه به سایت این شرکت در بخش خدمات الکترونیکی در قسمت )سامانه دریافت خاموشی از طریق پیامک( کلیلک 

کرده و اطالعات مورد نظر را وارد کنند.
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تومن،  کیلویی چند: »38  انبه  آقا!  رضا)ع(-   امام  بلوار 
انبه ی قلم. البته اگر کارتونی برداری. نصف کارتون رو هم 

به همین قیمت می فروشیم.
هست،  کارتونی   ،34« انبه؟  قیمت  ولیعصر-  خیابان 

کیلویی فروش نداریم.«
کارتونی  قیمت  تومن،   45« چند؟  انبه  خواجو-  خیابان 

هست، کیلویی بخواید، 50 درمیاد«
کیلویی  فروش   ،  43« قیمته؟  چه  انبه  هجرت-  بلوار   
هم نداریم. سه چهار نفر با هم بشید یک کارتون بخرید 
نقطه ی  نقطه  در  میوه  قیمت  کنید.«  تقسیم  هم  بین  و 
قیمت  شهر،  کجای  هیچ  و  است  متفاوت  هم  با  شهر 
همسانی نمی توان یافت. پایین و باالی شهر ندارد. قیمت 
تا 25  آلبالوهای 20  تا 45 هزار تومانی،  گیالس های 35 
نوسانات،  این  از  و شلیل هم  و هلو  تومانی، قیصی  هزار 
وارد  و طالبی هم  مستثنا نشده و حتا هندوانه و خربزه 
شهر  کجای  هر  و  شده اند  قیمت ها  نوسان  معرکه ی  این 

باید قیمت متفاوتی از میوه ها بشنوی.
کرایه از میدان تا مغازه باال رفته وگران می فروشم

از  را  مشترک  میوه های  قیمت  تفاوت  این  دلیل 
شنیدیم:  پاسخ هایی  چنین  و  پرسیدیم  میوه فروشان 
اینه  تره،  بقیه جاها گرون  از  این که میوه ی من  »دلیل 
که باربری جابجا و فاصله ی بارفروشی تا شهر زیاد شده و 
وانتی رو که کرایه کردم تا بار من رو بیاره، دو، سه برابر از 
من پول گرفته. من هم مجبورم که این کرایه بار رو روی 
میوه ها تقسیم کنم تا برای من هم به صرفه باشه وگرنه 

که باید در مغازه رو تخته کنم.«
میوه ها  نرفتن  فروش  نگران  آیا  که  این  به  پاسخ  در  و 
نیستید که به خاطر افزایش قیمت، خریدار نداشته باشند 
که  من  نشن.  خراب  تا  میاریم  »کمتر  شوند؟  خراب  و 
قانع  و  می کنیم  مشتری صحبت  با  کنم.  ضرر  نمی تونم 

می شوند، می برد اما کمتر.«
آیا تا به حال از طرف تعزیرات به خاطر قیمت باال به شما 
کار  بعدش هم مگه  نه؛  داده نشده؟ »هنوز که  اخطاری 
غیرقانونی کردیم، خب بیایند و هزینه هایی که پرداخت 

کردم رو نگاه کنن اگر حرف ناحساب 
بود اخطار بدن  و اصال پلمپ کنن. 
کنم  ضرر  اینجا  که  نیامدم  من 
بیارم.  در  رو  زندگیم  خرج  می خوام 
اصال باید همون تعزیرات فکری برای 
داریم  که  بکنه  فروش ها  میوه  ما 
می دیم.  دست  از  رو  مشتری هامون 
رو  بار  تره  و  میوه  میدان  درسته 
جابجا کرده پس باید به فکر راه حلی 
از  حمل  کرایه ی  موضوع  این  برای 
میدان تا مغازه ها را هم کرده باشن.«
ارزان  و  می زنم  بار  میوه  خودم 

می فروشم
میوه فروشی دیگر علت ارزان تر بودن 
میوه هایش را چنین تحلیل می کند: 
»االن مشکل همه ی میوه فروش ها، 
بار  تره  و  میوه  میدان  شدن  جابجا 
است که به فاصله ی دورتری از شهر 
بار  کرایه  که  مجبورند  همه  و  رفته 
البته فقط  را هم روی میوه بکشند، 
مشکل کرایه از میدان تا مغازه نیست 
قیمت ها  هم  میدان  همان  در  بلکه 
باز آن جا  نرخی هستند چون  چند 

هم به خاطر جابجایی میدان، نرخ کرایه ها متغیر شده و 
هر کس هر قیمتی بخواهد میوه را می فروشد. البته ماشین 
وانت از خودم هست و نباید کرایه ای از بابت حمل بدهم، 
مشتری  تا  می زنم  دیگر  جاهای  از  پایین تر  قیمت  پس 
و  غیرقانونی ست  نه  هم  کارم  این  باشم.  داشته  بیشتری 
نه بی انصافی کرده ام. حتا گاهی برای سود بیشتر، خودم 
شیراز می روم و میوه را شخصا خودم خریداری می کنم 
از  این جا می آورم پس کرایه ی حمل  به  برای فروش  و 

شیراز تا اینجا هم برای من کمتر می افتد.«
هنور نرخ مصوبی نداریم

اداره صنعت و معدن  از  را  این چند نرخی میوه ها  علت 
این رابطه  اداره در  این  و تجارت جویا شدیم. سرپرست 
از  بازرسی  حال  در  مدام  صنفی  واحد  »بازرسان  گفت: 

بابت  این  از  تاکنون مورد شکایتی  سطح شهر هستند و 
روز  از ۱۰  زمانی کمتر  است. مدت  نشده  گزارش  ما  به 
این  بر  قرار  و  شده ام  منصوب  سَمت  این  به  که  است 
بار  تره  و  میوه  نرخ گذاری  بر  مبنی  ای  جلسه  که  است 
تشکیل و قیمت های پیشنهادی را بشنویم و با قیمت های 
شهرستان های اطراف و استان مقایسه و نرخ واحدی را 

تصویب کنیم.
برخورد  موردی  چنین  به  اداره  این  بازرسان  تاکنون  اما 
آن  از  ولی  هستند  شهر  در سطح  روز  هر  چون  نکردند 
تعداد  و  است  زیاد  صنفی  واحدهای  تعداد  که  جایی 
بازرسان اندک، امکان این که همه ی موارد دیده نشوند، 

می رود.
جابجایی  دلیل  به  که  گفتنی ست  هم  نکته  این  البته 

میدان میوه و تره بار که از هفته ی گذشته صورت گرفته، 
 یک شوک به مغازه داران وارد کرده اما به مرور و نظارت 
مستمر این مورد مرتفع خواهد شد و جای نگرانی نیست.

بر  دلیل  می توان  را  متفاوت  نرخ های  دلیل  هم  گاهی 
کیفیت میوه دانست، میوه های با کیفیت قیمت باالتری 
دارند و میوه هایی که تازگی خود را از دست داده باشند 

هم بالطبع قیمت پایین تری خواهند داشت.
و در رابطه با قیمت میوه های خارجی مثل انبه، آناناس، 
فاکتور،  اساس  بر  که  بگویم  باید  هم  موز  و  نارگیل 
نرخ گذاری می شوند و دلیل عمده ی تفاوت قیمت در این 

نوع میوه ها، همین مورد می تواند باشد.
سود  که  هستند  حاضر  فروشندگان  برخی  گاهی  حتا 
زودتر  میوه  که  دیدگاه  این  با  باشند.  داشته  کمتری 

میوه ی  پس  باشد.  داشته  کمتری  خرابی  و  برود  فروش 
این  همه ی  می فروشد.  ارزانتری  قیمت  به  را  نظر  مورد 
باشد.  بر تفاوت قیمت ها  مواردی می تواند دلیل موجهی 
باالتر  فروش  شد،  اعالم  نهایی  نرخ  اینکه  محض  به  اما 
فروشنده  با  و  می شود  گرانفروشی محسوب  نرخ،  این  از 

خاطی برخورد می گردد.«
سبد میوه خانوارها رو به خالی شدن است

و داخل  برمی دارد  دانه دانه سیب زمینی  میانسالی،    زن 
پیاز در آن است؛ کمی جلوتر  نایلونی می ریزد که چندتا 
که  هلو  و  گیالس  سینی  به  ناامیدانه  نگاهی  و  می رود 
روی  را  نایلون  و  می کند  شده،  گذاشته  مغازه  جلوی 
آهسته  بسیار  صدایی  با  و  می گذارد  دیجیتال  ترازوی 
کیف  در  تومن«   هزار   ۱۰« شد؟«  »چند  می پرسد: 
دستی اش را باز می کند و می گوید: »دیگه همون آبگرمو 

هم نمیشه درست کرد.«
نه فقط میوه؛ همه چیز گران شده

پاسخ افصحی در رابطه با گرانی میوه و تره بار چنین بود: 
»افزایش هر محصولی، وابسته به هزینه های جانبی هست 
که باال رفته اند و روی هم رفته باعث این افزایش نرخ ها 
اگر  این همه گرانی همین است.  شده و متاسفانه دلیل 
دیده  اقالم  همه ی  در  گرانی  که  مدتی ست  کنید،  دقت 
می شود و میوه هم از این گرانی ها ارث برده، و نباید آن را 

مختص میوه و تره بار دانست.
سبدهایی خالی از میوه

و  باالست  میوه هایشان  قیمت  که  مغازه هایی  دیدن   
و مگس می پرانند،  نمی رسد  تومان  زیر 3۰ هزار  به  گاه 
وعده  هر  بین  که  پریده ای  رنگ  خانواده های  دیدن 
میان  این  در  و  است   فاصله  ماه  میوه خوردن شان  یک 
که تنها امید خانواده های قشر متوسط، میوه های جالیزی 
بود، که آن هم به باد رفت تا حتا همین میوه های جالیزی 
هم از سبد میوه خانواده ها حذف شود و تقاضایی برای آن 
هم وجود نداشته باشد، همگی نشان از نابسامانی عجیب 

حاکم بر بازار میوه و تره بار است.
 و همین، سبد مصرفی خانوارها را خالی کرده تا نوسانات 
قیمت در بازار میوه و تره بار رکوردهای جدیدی به ثبت 

برساند.

رکوردهای جدید نوسان قیمت میوه و تره بار در شهر؛

»یک شهر و چند نرخ« میوه و تره بار
     لیال گلزاری

  عکس : سید محسن فروزنده

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

 ۲۵ ثمری  پسته  باغ  هکتار  یک 
کشی     لوله  آب  حبه  یک  و  ساله 

شهر  درخواجو 
پایین  آباد  اهلل  موتور 

و  میلیارد  یک  قیمت   به 
تومان  میلیون  سیصد 
رسد.  می  فروش  به 

09384489171   
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آ   رفاخوان مناقصه عمومی  یک رمحله ای

 آسفالت معبر آرامستان شهر اپرزی - نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری اپرزی

)شرح مختصر: تهیه مصالح، حمل و اجرای  شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 9 3 8 6 6 0 0 0 0 0 آسفالت معبر آرامستـان شهـر پاریـز( به شماره 1

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایـی پاکت ها
www.setadiran.ir  انجام   از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
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 1400/03/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 10:00 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/04/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/04/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/04/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بــلوار جمهوری، دبیرخانه شهـــرداری پاریــــز

 تلفن 42393211 - 034                                  کسب اطالعات بیشتر:09023457026 - دفتر فنی شهرداری پاریز

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

خانم مریم السادات شجاعی احد ورثه اسداله اسعدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت چهارصد و سی و دو سهم از چهارصد و هشتاد سهم ششدانگ پالک 1 فرعی از 1661  اصلی  
واقع در بخش 35 کرمان  بنام  اسداله اسعدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود 
گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، 
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  1106  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/04/09
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت


