
و  بازار  در  میوه  قیمت  حد  بیش  از  و  گرانی  
گالیه ی  آن  تامین  در  خانوارها  اغلب  ناتوانی 
مسووالن  بیشتر  نظارت  و  برداشته  در  را  مردم 
را می طلبد. به خصوص در برخی مغازه ها مانند 

میوه فروشی های خیابان  امام جنوبی.
میوه های  تعداد  با  نایلونی  کیسه های 
خرید  برای  که  مردی  دست  در  انگشت شمار 
کرده،  مراجعه  فروشی  میوه  مغازه ی  به  میوه 
چهار عدد هلو و یک طالبی کوچک. و در حالی 
که نگاهش همچنان روی رسیِد خریدش است از 

مغازه خارج می شود.
رسیده  هم  بار  تره  و  میوه  به  قیمت ها  افزایش 
غیرقابل  حد  تا  را  مردم  خرید  توان  و  است 
تصوری پایین آورده است. میوه هایی با قیمت 60 
، 70 و حتا 150 هزار تومان در توان خرید عامه ی 
مردم به خصوص قشر پایین جامعه نخواهد بود.

رویای خرید میوه در بین اقشار ضعیف جامعه
بازار رنگارنگ میوه و تره بار  با حضور در  مردم 
به شدت از افزایش افسارگسیخته قیمت میوه و 
این  در  مسووالن  کم توجهی  و  نگران اند  تره بار 
رنجانده  بسیار  را  آن ها  بازار  کردن  رها  و  رابطه 

است.
با حضور در بازار تره و بار مشاهده می شود که 
شامل  قیمت  افزایش  بلکه  میوه،  قیمت  نه تنها 
در  مردم  خرید  و  شده  هم  پیاز  و  سیب زمینی 
این بازار پر تقاضا به عدد و شماره رسیده است.

عده ای از مردم در هم کالمی خود با خبرنگاران 
به  آن ها  روزانه ی  میوه  مصرف  هستند  مدعی 
سبب افزایش قیمت ها و پایین بودن درآمدشان 
به صفر رسیده و به گونه ای امنیت غذایی آن ها به 

خطر افتاده است.
انتظار شهروندان،  نظارت بیشتر مسووالن

برخی از شهروندان می گویند طی سال گذشته 

حداقل  بازار  در  حضور  بار  هر  در 
می کردند  خریداری  میوه  قلم  سه 
یک  حتی  خرید  قدرت  امسال  اما 
هم  اگر  و  ندارند  هم  را  میوه  کیلو 
تعداد  به  مجبورند  باشند  داشته 

مصرف شان میوه خریداری کنند.
شهروندان از مسووالن انتظار دارند 
به میوه و  اینکه دسترسی  از  پیش 
تره بار برای آن ها خاطره انگیز شود، 
گرفتن  پیش  با  و  شده  بازار  وارد 
محسوس  و  واقعی  تعادل  اقداماتی 

را در بازار به ارمغان بیاورند.
چند  که  میانسال  زن  یک 
است،  خریده  میوه  پالستیک 
 ۱۲۰ میوه  قلم  چند  این  می گوید: 
هزار تومان شده است، ایران تولید 
کننده بزرگ میوه در جهان است، 
ایران چهار فصل است و هر میوه ای 
چنین  باید  چرا  می آید،  عمل  به 

گران باشد.
وی افزود: در فرهنگ ما سیرجانی ها، از مهمان 
را  فرهنگ  این  و  می کنند  پذیرایی  میوه  با 
نمی توان نادیده گرفت، اما بعضی موقع گرانی ها 

آنقدر می شود که شرمنده مهمان می شویم.
بودن قیمت سبزی و  باال  از  یک خریدار دیگر 
از قبیل سیب زمینی، پیاز و گوجه   صیفی جات 
تبدیل  روزانه  نیاز  به  اینها  گفت:  و  کرد  انتفاد 
شده و تقریبا روزانه مصرف داریم، چگونه با این 
قیمت های سرسام آور نیاز غذایی روزانه را تامین 
فقط  که  من  همانند  افرادی  به خصوص  کنیم. 
و  می کنم  زندگی  گذران  بازنشستگی  حقوق  با 
میلیون  چهار  به  من  دریافتی  و  ماهیانه  حقوق 
تومان هم نمی رسد چگونه باید با این دریافتی، 

زندگی را بچرخانم
تفاوت قیمت ها در نقاط مختلف شهر

یکی  فروشی های  میوه  به  تعطیلی  روز  در یک 
عرضه ی  قیمت  و  رفتیم  شهر  خیابان های  از 
میوه را با مغازه های سطح شهر مقایسه کردیم. 

با  با آن نرخ عرضه می شد  قیمت هایی که میوه 
قیمتی که روی تابلو نوشته شده بود، متاسفانه 
از  یکی  اعتراض  صورت  در  و  نمی شد  عرضه 
این قیمت چند روز  او گفتند که  به  خریداران، 

پیش است و هنوز قیمت ها را عوض نکردیم.
این  در  میوه  فروشندگان  از  برخی  متاسفانه 
برخی  قیمت  تفاوت  دلیل  از  خیابان  راسته ی 

میوه ها می گویند: »نرخ اجاره ها را با هم مقایسه 
این  نباید  و  باالست  اجاره ها خیلی  اینجا  کنید. 
اینجا  در  میوه  قیمت  که  باشید  داشته  را  تصور 
با قیمت میوه ای که یک وانتی گوشه ی خیابان 

می فروشد،  هزینه ای  هیچ  بدون 
یکسان باشد. مطمنا قیمت میوه ی 
می شود  فروخته  اینجا  که  مرغوبی 
زیر  که  میوه هایی ست  از  باالتر 

آفتاب می مانند، خواهد بود.«
تاثیر اجاره مغازه، در قیمت میوه

هر چند که تفاوت بین قیمت های 
و  تره بار  و  میوه  مرکزی  میدان 
مغازه های میوه فروشی سطح شهر، 
طبق مصوبه نباید بیش از ۳۰ درصد 
باشد، در برخی موارد بیش از ۱۰۰ 
درصد هم مشاهده شده است، میوه 
اینکه مغازه شان  به  فروشان نسبت 
باال یا  پایین شهر است، قیمت میوه 
را تعیین می کنند، پول اجاره مغازه  
را در نرخ میوه تاثیر می دهند و به 
فاحشی  تفاوت  است که  دلیل  این 
پایین  و  باال  فروشی های  میوه  بین 

شهر وجود دارد.
بر  تره بار  و  میوه  قیمت  بر  نظارت 

عهده ی جهاد کشاورزی ست
تجارت  و  معدن  و  صنعت  اداره  معمول  طبق 
قیمت ها  بر  نظارت  و  قیمت گذاری  مسوول  را 
دانستیم و با رییس این اداره گفتگو کردیم. در 
آغاز عرب پور به این نکته اشاره کرد: »در بحث 
اساسی  کاالهای  بر  نظارت  خدمات؛  و  کاالها 
مرحله ی  از  تمرکز  و  انتزاع  قانون  اساس  بر 
جهاد  عهده ی  بر  گذاری  قیمت  و  توزیع  تهیه، 
و  میوه  همانند  اساسی  کاالهای  کشاورزی ست. 
تره بار، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و مواردی 
از این قبیل. که از وزارت صمت جدا و به جهاد 

کشاورزی سپرده شده است.
اما کاالهایی همانند آب معدنی، شیر، دستمال 
اداره صنعت و معدن  ... تحت نظارت  کاغذی و 
و تجارت خواهد بود که باید حتما به قیمتی که 

حک  کننده  مصرف  قیمت  عنوان  به  کاال  روی 
فروشنده ای حق  هیچ  و  عرضه شود  است  شده 
ندارد مبالغی اضافه ای را به عنوان مالیات اضافه 
خریدار  از  را  قبل،  قیمت  چون  بهانه هایی  یا  و 
مشاهده  و  شکایت  در صورت  که  کند.  دریافت 
پلمب   قدرت  فی البداهه  تعزیرات   اداره  تخلف، 
مغازه را خواهد داشت. قابل توجه این که جرایم 
گرانفروشی و بازدارنده هم 5 برابر شده است.« 

مصوبه  این  از  قبل  تا  که  حالی ست  در  این 
اداره  دولت ها  تمامی  در  همواره  دردسرساز، 
بازرگانی-وبعدا صمت- نرخ روزانه میوه و تره بار 
و حتا  اعالم  فروشی  میوه  مغازه  و  میدان  در  را 
کسبه موظف به نصب اتیکت و درج آن در تابلو 
که  کشاورزی  جهاد  به  آن  احاله  با  حاال  بودند. 
با نظارت و قیمت گذاری  ساختار آن سنخیتی 
از وظیفه  آن  متعاقبا شانه خالی کردن  و  ندارد 
ای که به هرحال بر دوش گرفته، باعث هرج و 
مرج و گرفتاری مردم شده است. کاش مسووالن 
به  ملزم  و  گوشزد  را  ایشان  وظایف  فرادستی 

نظارت و کنترل بازار کنند.
اداره ای که هیچ گونه پاسخ گو نیست

مسووالن جهاد کشاورزی را چگونه دریابیم؟
اما قصد گفتگو در رابطه با نحوه ی نظارت جهاد 
و  میوه  عرضه ی  نحوه ی  و  قیمت  بر  کشاورزی 
از  را داشتیم که پس  اداره  این  را رییس  تره بار 
با  گفتگو  به  موفق  متاسفانه  پیگیری  هفته  یک 
دوشنبه ای  روز  حتا  نشدیم.  اداره  این  مسووالن 

که روز مالقات مردمی با رییس این اداره بود.
می بایست  چرا  که  اینجاست  سوال  خب 
مسوولیت نظارت بر کاالهای اساسی شهروندان 
راه  گونه  هر  که  گذاشت  اداره ای  عهده ی  به  را 
ارتباطی با شهروندان را بسته است؟ آیا مسووالن 
شهر، از این موضوع واقف هستند و یا راه ارتباطی 

با این اداره را برای شهروندان تعریف کرده اند؟

      لیال گلزاری
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25 خرداد1401 شهر
گزارشی از افزایش قیمت سرسام آور میوه های فصلی:

قیمت نجومی میوه های نوبرانه

هم  از  نفر   ۱۰ گذشته  هفته  یک  طول  در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
استانی هایمان در مراکز درمانی استانیک هفته بدون فوتی در استان بستری شدند که 8 مورد در 
حوزه علوم پزشکی کرمان و شهرستانهای سیرجان و جیرفت هر کدام یک بستری داشتند. وی 
افزود در این مدت موردی از فوتی به دلیل ابتال به کرونا در استان گزارش نشده است و مجموع 
جانباختگان همان: 5۶58 نفراست. واکسن تزریق شده جمعیت باالی ۱۲ سال در استان کرمان 
نوبت اول: ۲۳۴۰۳۹۳، واکسن تزریق شده نوبت دوم: ۲۰۷۱۳۳5  واکسن تزریق شده نوبت سوم 

88۴۷۱۹  است.

یک هفته بدون 
فوتی در استان

خبــر
گشایش نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای سیرجانگشایش نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای سیرجان

نمایشگاه نقاشی ۱5 نفر از هنرمندان نقاش سیرجانی امروز در نگارخانه فرهنگسرای راز سیرجان گشایش یافت . در 
این نمایشگاه نقاشی ۱5 نفر از هنرمندان نقاش سیرجانی اثار هنری خود را در معرض دیدگشایش نمایشگاه نقاشی در 
فرهنگسرای سیرجان عموم قرار دادند. به گفته خانم ساراعظیمی مسئول این نمایشگاه ۴۰ اثر برتر ۱5 نفر از هنرمندان 
نقاش سیرجانی تابلوهی نقاشی رنگ روغن را با موضوعات انسان ، طبیعت ، حیوان و اجسام به مدت ده روز به نمایش 

گذاشتند.

  عکس : سید محسن فروزنده

  متاسـفانه برخـی از فروشـندگان میـوه از دلیـل تفـاوت قیمت برخـی میوه ها 
می گوینـد: »نـرخ اجاره ها را بـا هم مقایسـه کنید. اینجـا اجاره ها خیلی باالسـت 
و نبایـد ایـن تصور را داشـته باشـید کـه قیمت میـوه در اینجـا با قیمـت میوه ای 
کـه یـک وانتی گوشـه ی خیابان بـدون هیچ هزینه ای می فروشـد، یکسـان باشـد.

صفحه 2
اخبار

صفحه 5
رویداد

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
)معدن 3(

از  تعدادی خودروی سواری
)پژو یا سمند( مدل ۱۳۹۷ به باال 

 جهت سرویس ایاب و ذهاب 
  دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

یک شرکت تولیــدی معتبـر
 از  افراد ذیل جهت همکاری 

دعوت به عمل می آورد؛
 ۱نفر تراشکار ماهر  با 2 سال سابقه کار
 ۱نفر راننـده پایه یک با 2 سال سابقه کار

 ۱نفر حسابــــدار  با 2 سال سابقه کار 
و مسلط به سیستم حقوق، دستمزد و بیمه

0936   440   7772   
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/03/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/14

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/15 
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:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 

اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربازی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربــازی( 
5001005674000006  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

سند و برگ سبز پژو 405 
مدل 1386 

به رنگ نوک مدادی و 

شماره پالک ایران 65- 466 د 88 

بنام معین آزادیخواه فرزند دادعلی

مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

صعود کوهنوردان تیم نظم آوران به قله آرارات ترکیه
به گزارش روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن 
گل گهر ، تیم چهارنفره کوهنوردان سیرجانی شرکت نظم 
آوران صنعت ومعدن گل گهر موفق شدند در یک صعود 
کشور  )بام  آرارات  کوه  متری   5137 قله  به  تابستانی 

ترکیه( مقتدرانه صعود نمایند.
ی  محله  )کوه   AGRI DAGI محلی  زبان  به  آرارات  کوه 
آگری( نامیده می شود و در مجاورت مرز مشترک ایران 
به  دشت  آرارات  دارد.  قرار  آرارات  دشت  در  ترکیه  و 
وسیله کوه های آراگاتسـ  آراـ  ماسس های کوچک و بزرگ 

و رشته کوههای گماقا احاطه شده و ارتفاع آن از سطح دریا 
800 الی 1000 متر است  طول آن 200 کیلومتر است و 

عرض آن 20 الی 45 کیلومتر است .
از مرز شمالی تا رودهای ارس و آخوریان و مرز جنوبی تا 
کوه گایلندروگ میرسد. رودخانه ارس دشت آرارات را به 

دو دسته تقسیم می کند.
قسمت راست منطقه بین ایران و ترکیه و قسمت چپ آن 
ارمنستان و نخجوان قرار گرفته است. آرارات کوچک و 
بزرگ بوسیله یک خط الرأس به هم پیوند داده می شود.

بزرگ و دست  آرارات  ترکیه دست چپ  جهت کوهها در 
راست آرارات کوچک دیده می شود . کوه آرارات در طول 
جغرافیایی 44/18 شرقی و عرض 39/42 شمالی قرار 

گرفته . 
ارتفاع آرارات بزرگ 5138 متر و کوچک 3895 و نزدیک 
دوغ  شهرستان  به  کوه  این  جنوبی  جبهه  در  آبادی  ترین 
بایزیت و جبهه شمالی و شمال غربی به شهرستان اقدیر 
مشرف می شود. در کتاب عهد عتیق آمده است که کشتی 

نوح پس از طوفان بر خاک آرارات نشست.

اعضا تیم نظم آوران  را  در این صعود؛
*سید حسین رضوی علوی

*مسعود آقا بیگی
*جواد حدیدی

* و مربی تیم آقای جاویدان
تشکیل دادند.

روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر خبرداد؛

استقبال رئیس دادگستری شهرستان از راه  اندازی سامانه ۱۳۷ در  شهرداری سیرجان
محمدی؛  والمسلمین  حجت االسالم 
طی  شهرستان  دادگستری  رئیس 
دیدار و گفت وگو با دکتر کریمی پور؛ 
شهردار سیرجان و بازدید از سامانه 
راستای  در  شهرداری  اقدام   ،137
افزایش خدمات  رسانی به همشهریان 

سیرجانی را دستاوردی مهم خواند.
ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
سیرجان؛ در این دیدار صمیمانه ابتدا 

شهردار سیرجان ضمن ارائه گزارشی 
دست  در  و  شده  انجام  اقدامات  از 
ماه های گذشته،  انجام شهرداری طی 
برنامه های  و  اقدامات  تشریح  به 
پرداخت. شهرداری  سازمان   آتی 
محمدی  والمسلمین  حجت االسالم 
نیز با اشاره به ضرورت توجه بیشتر 
نسبت  شهرستان  و  شهر  مسئوالن 
ابتکار  مردم،  مشکالت  رفع  به 
راه اندازی  در  سیرجان  شهردار 

از  را  شب  شهردار  و   137 سامانه 
عرصه  در  مهم  دستاوردهای  جمله 
خواند. خدمات رسانی   افزایش 
در ادامه این دیدار صمیمانه، رئیس 
اتفاق  به  شهرستان  دادگستری 
 137 سامانه  از  سیرجان  شهردار 
نزدیک  از  و  آورده  عمل  به  بازدید 
را  سامانه  این  خدمات رسانی  نحوه 

مورد ارزیابی قرار داد.
شایان ذکر است سامانه 137، مدتی 

قبل و جهت ارتباط مستقیم مردم با 
انعکاس  جهت  شهرداری  کارشناسان 
مدیریت  حیطه  مشکالت  پیگیری  و 
شهری، پیشنهادات، انتقادها با هدف 
ارائه  خدمات  کمی  و  کیفی  افزایش 
اقدامات  از  تقدیر  همچنین  و  شده 
با  شهرداری  سازمان  عوامل  مجموعه 
این  خدوم  نیروهای  شناسایی  هدف 

سازمان راه اندازی شده است.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان خبرداد؛

لزوم ایجاد سیستم واحد مدیریت شهری
با  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست  گذشته  روز 

با شهردار  اسالمی شهر  علنی شورای  در صحن جلسه  حضور 

گزارش  پرداخت.به  نظر  تبادل  و  گفت وگو  به  شورا  اعضای  و 

سرپرست  ابتدا  جلسه  این  در  شهرداری،  ارتباطات  مدیریت 

راهکارها  از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  فرمانداری طی سخنانی 

و برنامه های علمی در مدیریت شهری، از مجموعه شهرداری و 

شورا خواست تا برنامه  های خود را متناسب با امکانات در نظر 

بگیرند تا قابلیت اجرایی داشته باشد.همچنین اعضای شورای 

از حضور دکتر یعقوبی پور  ابراز خرسندی  با  نیز  شهر سیرجان 

تعامالت  امیدواری کردند  اظهار  فرمانداری سیرجان،  بر مسند 

و حتی  یافته  ادامه  گذشته  مانند  نیز  دوره جدید  در  فی مابین 

گسترده تر شود.در ادامه این نشست دکتر کریمی پور؛ شهردار 

سیرجان با ارائه گزارشی کوتاه و کلی از دستاوردهای شهرداری 

بودجه بندی جهت  از  واالی مردم سیرجان،  بر شان  تاکید  با  و 

داد. خبر  مردمی  توقعات  و  نظرات  اولویت  با  پروژه   ۵۳ انجام 

شهردار همچنین با اشاره به این که رفع برخی از معضالت شهر 

نیاز به هماهنگ سازی میان دستگاه های مختلف در بُعد شهر و 

حتی شهرستان دارد، خواستار ایجاد هم افزایی و تعامالت بیشتر 

از طریق فرمانداری به عنوان عالی ترین نهاد دولتی شهرستان 

سیستم  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  نیز  یعقوبی پور  شد .دکتر 

سیرجان  فرمانداری  طریق  از  داد  وعده  شهری  واحد  مدیریت 

دستگاه های  میان  هماهنگی  افزایش  جهت  الزم  اقدامات 

مختلف  پروژه های  اجرای  جهت  سیرجان  شهرداری  با  دولتی 

 شهری به خصوص در بحث حفاری و آسفالت را پیگیری نماید .

سرپرست  مذکور،  جلسه  پایان  از  پس  است  ذکر  شایان 

فرمانداری و شهردار سیرجان از سامانه ۱۳۷ شهرداری بازدید 

به عمل آوردند.

در جلسه مشترک سرپرست فرمانداری، اعضای شورا و شهردار سیرجان مطرح شد؛ 


