یک هفته بدون
فوتی در استان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :در طول یک هفته گذشته  10نفر از هم
استانیهایمان در مراکز درمانی استانیک هفته بدون فوتی در استان بستری شدند که  8مورد 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 ۵۶۵۸ :نفراست .واکسن تزریق شده جمعیت باالی  ۱۲سال در استان کرمان
نوبت اول ،۲۳۴۰۳۹۳ :واکسن تزریق شده نوبت دوم ۲۰۷۱۳۳۵ :واکسن تزریق شده نوبت سوم
 ۸۸۴۷۱۹است.

شهر
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شماره 697
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خبــر

نمایشگاه نقاشی  15نفر از هنرمندان نقاش سیرجانی امروز در نگارخانه فرهنگسرای راز سیرجان گشایش یافت  .در
این نمایشگاه نقاشی  15نفر 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  40اثر برتر  15نفر از هنرمندان
نقاش سیرجانی تابلوهی نقاشی رنگ روغن را با موضوعات انسان  ،طبیعت  ،حیوان و اجسام به مدت ده روز به نمایش
گذاشتند.

صفحه 5
رویداد
گزارشی از افزایش قیمت سرسام آور میوههای فصلی:

قیمت نجومی میوههای نوبرانه

لیال گلزاری

گرانی و بیش از حد قیمت میوه در بازار و
ناتوانی اغلب خانوارها در تامین آن گالیهی
مردم را در برداشته و نظارت بیشتر مسووالن
را میطلبد .به خصوص در برخی مغازهها مانند
ن امام جنوبی.
میوهفروشیهای خیابا 
کیسههای نایلونی با تعداد میوههای
انگشتشمار در دست مردی که برای خرید
میوه به مغازهی میوه فروشی مراجعه کرده،
چهار عدد هلو و یک طالبی کوچک .و در حالی
که نگاهش همچنان روی رسیدِ خریدش است از
مغازه خارج میشود.
افزایش قیمتها به میوه و تره بار هم رسیده
است و توان خرید مردم را تا حد غیرقابل
تصوری پایین آورده است .میوههایی با قیمت 60
 70 ،و حتا  150هزار تومان در توان خرید عامهی
مردم به خصوص قشر پایین جامعه نخواهد بود.
رویای خرید میوه در بین اقشار ضعیف جامعه

مردم با حضور در بازار رنگارنگ میوه و ترهبار
بهشدت از افزایش افسارگسیخته قیمت میوه و
ترهبار نگراناند و کمتوجهی مسووالن در این
رابطه و رها کردن بازار آنها را بسیار رنجانده
است.
با حضور در بازار تره و بار مشاهده میشود که
نهتنها قیمت میوه ،بلکه افزایش قیمت شامل
سیبزمینی و پیاز هم شده و خرید مردم در
این بازار پر تقاضا به عدد و شماره رسیده است.
عدهای از مردم در همکالمی خود با خبرنگاران
مدعی هستند مصرف میوه روزانهی آنها به
سبب افزایش قیمتها و پایین بودن درآمدشان
به صفر رسیده و بهگونهای امنیت غذایی آنها به
خطر افتاده است.
انتظار شهروندان ،نظارت بیشتر مسووالن

برخی از شهروندان میگویند طی سال گذشته

در هر بار حضور در بازار حداقل
سه قلم میوه خریداری میکردند
اما امسال قدرت خرید حتی یک
کیلو میوه را هم ندارند و اگر هم
داشته باشند مجبورند به تعداد
مصرفشان میوه خریداری کنند.
شهروندان از مسووالن انتظار دارند
پیش از اینکه دسترسی به میوه و
ترهبار برای آنها خاطرهانگیز شود،
وارد بازار شده و با پیش گرفتن
اقداماتی تعادل واقعی و محسوس
را در بازار به ارمغان بیاورند.
یک زن میانسال که چند
پالستیک میوه خریده است،
میگوید :این چند قلم میوه ۱۲۰
هزار تومان شده است ،ایران تولید
کننده بزرگ میوه در جهان است،
ایران چهار فصل است و هر میوهای
به عمل میآید ،چرا باید چنین عکس :سید محسن فروزنده
گران باشد.
وی افزود :در فرهنگ ما سیرجانیها ،از مهمان در یک روز تعطیلی به میوه فروشیهای یکی پیش است و هنوز قیمتها را عوض نکردیم.
با میوه پذیرایی میکنند و این فرهنگ را از خیابانهای شهر رفتیم و قیمت عرضهی متاسفانه برخی از فروشندگان میوه در این
نمیتوان نادیده گرفت ،اما بعضی موقع گرانیها میوه را با مغازههای سطح شهر مقایسه کردیم .راستهی خیابان از دلیل تفاوت قیمت برخی
آنقدر میشود که شرمنده مهمان میشویم.
یک خریدار دیگر از باال بودن قیمت سبزی و
متاسـفانه برخـی از فروشـندگان میـوه از دلیـل تفـاوت قیمت برخـی میوهها
صیفیجات از قبیل سیب زمینی ،پیاز و گوجه
میگوینـد« :نـرخ اجارهها را بـا هم مقایسـه کنید .اینجـا اجارهها خیلی باالسـت
انتفاد کرد و گفت :اینها به نیاز روزانه تبدیل
شده و تقریبا روزانه مصرف داریم ،چگونه با این
و نبایـد ایـن تصور را داشـته باشـید کـه قیمت میـوه در اینجـا با قیمـت میوهای
قیمتهای سرسامآور نیاز غذایی روزانه را تامین
کـه یـک وانتی گوشـهی خیابان بـدون هیچ هزینهای میفروشـد ،یکسـان باشـد.
کنیم .به خصوص افرادی همانند من که فقط
با حقوق بازنشستگی گذران زندگی میکنم و
حقوق ماهیانه و دریافتی من به چهار میلیون قیمتهایی که میوه با آن نرخ عرضه میشد با میوهها میگویند« :نرخ اجارهها را با هم مقایسه
تومان هم نمی رسد چگونه باید با این دریافتی ،قیمتی که روی تابلو نوشته شده بود ،متاسفانه کنید .اینجا اجارهها خیلی باالست و نباید این
عرضه نمیشد و در صورت اعتراض یکی از تصور را داشته باشید که قیمت میوه در اینجا
زندگی را بچرخانم
خریداران ،به او گفتند که این قیمت چند روز با قیمت میوهای که یک وانتی گوشهی خیابان
تفاوت قیمتها در نقاط مختلف شهر

سند و برگ سبز پژو 405
مدل 1386
به رنگ نوک مدادی و
شماره پالک ایران  466 -65د 88
بنام معین آزادیخواه فرزند دادعلی

یک شرکت تولیــدی معتبـر

از افراد ذیل جهت همکاری
دعوت به عمل می آورد؛
۱نفر تراشکار ماهر با  2سال سابقه کار
۱نفر راننـده پایه یک با  2سال سابقه کار
۱نفر حسابــــدار با  2سال سابقه کار

مفقود گردیده و از

و مسلط به سیستم حقوق ،دستمزد و بیمه

درجه اعتبار ساقط می باشد.

0936 440 7772

بدون هیچ هزینهای میفروشد،
یکسان باشد .مطمنا قیمت میوهی
مرغوبی که اینجا فروخته میشود
باالتر از میوههاییست که زیر
آفتاب میمانند ،خواهد بود».
تاثیر اجاره مغازه ،در قیمت میوه

هر چند که تفاوت بین قیمتهای
میدان مرکزی میوه و ترهبار و
مغازههای میوه فروشی سطح شهر،
طبق مصوبه نباید بیش از  ۳۰درصد
باشد ،در برخی موارد بیش از ۱۰۰
درصد هم مشاهده شده است ،میوه
فروشان نسبت به اینکه مغازهشان
باال یا پایین شهر است ،قیمت میوه
را تعیین میکنند ،پول اجاره مغازه
را در نرخ میوه تاثیر میدهند و به
این دلیل است که تفاوت فاحشی
بین میوه فروشیهای باال و پایین
شهر وجود دارد.

نظارت بر قیمت میوه و ترهبار بر
عهدهی جهاد کشاورزیست

طبق معمول اداره صنعت و معدن و تجارت
را مسوول قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها
دانستیم و با رییس این اداره گفتگو کردیم .در
آغاز عربپور به این نکته اشاره کرد« :در بحث
کاالها و خدمات؛ نظارت بر کاالهای اساسی
بر اساس قانون انتزاع و تمرکز از مرحلهی
تهیه ،توزیع و قیمت گذاری بر عهدهی جهاد
کشاورزیست .کاالهای اساسی همانند میوه و
ترهبار ،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
کاغذی و  ...تحت نظارت اداره صنعت و معدن
و تجارت خواهد بود که باید حتما به قیمتی که

روی کاال به عنوان قیمت مصرف کننده حک
شده است عرضه شود و هیچ فروشندهای حق
ندارد مبالغی اضافهای را به عنوان مالیات اضافه
و یا بهانههایی چون قیمت قبل ،را از خریدار
دریافت کند .که در صورت شکایت و مشاهده
تخلف ،اداره تعزیرات فیالبداهه قدرت پلمب
مغازه را خواهد داشت .قابل توجه این که جرایم
گرانفروشی و بازدارنده هم  5برابر شده است».
این در حالیست که تا قبل از این مصوبه
دردسرساز ،همواره در تمامی دولتها اداره
بازرگانی-وبعدا صمت -نرخ روزانه میوه و تره بار
را در میدان و مغازه میوه فروشی اعالم و حتا
کسبه موظف به نصب اتیکت و درج آن در تابلو
بودند .حاال با احاله آن به جهاد کشاورزی که
ساختار آن سنخیتی با نظارت و قیمت گذاری
ندارد و متعاقبا شانه خالی کردن آن از وظیفه
ای که به هرحال بر دوش گرفته ،باعث هرج و
مرج و گرفتاری مردم شده است .کاش مسووالن
فرادستی وظایف ایشان را گوشزد و ملزم به
نظارت و کنترل بازار کنند.
اداره ای که هیچ گونه پاسخگو نیست
مسووالن جهاد کشاورزی را چگونه دریابیم؟

اما قصد گفتگو در رابطه با نحوهی نظارت جهاد
کشاورزی بر قیمت و نحوهی عرضهی میوه و
ترهبار را رییس این اداره را داشتیم که پس از
یک هفته پیگیری متاسفانه موفق به گفتگو با
مسووالن این اداره نشدیم .حتا روز دوشنبهای
که روز مالقات مردمی با رییس این اداره بود.
خب سوال اینجاست که چرا میبایست
مسوولیت نظارت بر کاالهای اساسی شهروندان
را به عهدهی ادارهای گذاشت که هر گونه راه
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 کردهاند؟

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
(معدن )3

از تعدادی خودروی سواری
(پژو یا سمند) مدل  ۱۳۹۷به باال
جهت سرویس ایاب و ذهاب
دعوت به عمل می آورد:

0917 822 3248

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

لولـه کشی زیرکار
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ا
ق
س
ا

اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربازی

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربــازی)

به شماره  5001005674000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
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  1401/03/25می باشد.

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

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

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:30روز 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
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4233 8102 :

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

