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دارو در مورد  تولیدکننده  به مدیران عامل شرکت های  نامه ای خطاب  دارو در  و  رئیس سازمان غذا 
پیش بینی افزایش نیاز به دارو در مواجهه با پیک احتمالی بیماری کووید در هفته های آتی هشدار داد.

در این نامه آورده است: »با عنایت به قرائن موجود، وقوع پیک بیماری کووید در هفته های آتی دور از 
انتظار نخواهد بود لذا ضرورت دارد به منظور پیشگیری از کمبودهای دارویی، ذخایر مواد اولیه دارویی 
که در زمان پاندمی کرونا افزایش مصرف داشته اند به میزان مطلوب افزایش یافته و تولید داروهای مذکور 
در برنامه تولید آن شرکت قرار گیرد. تا تامین نیازهای دارویی بیماران از طریق جایگزین در دستور کار 

قرار گیرد.«    

ذخایر مواد اولیه 
دارویی به میزان 
مطلوب افزایش 

یابند 

قیمت مرغ تا اوایل اسفند تغییری نداردقیمت مرغ تا اوایل اسفند تغییری ندارد
رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به میزان عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ تا اوایل 
اسفند تغییری نداشته باشد. وی از توزیع روزانه ۶ هزارتن مرغ در کشور خبر داد و گفت: با توجه به کاهش تقاضا و ازدیاد 
عرضه، کماکان مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.یوسفی اظهارداشت: با توجه به شرایط تولید و بازار پیش بینی می شود 
که قیمت مرغ تا اواخر بهمن و اوایل اسفند تغییری نداشته باشد.رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در 
ماه گذشته ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت، گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته حداکثر نیاز کشور در ماه های 

عادی سال ۹۰ میلیون قطعه است و جوجه ریزی باالتر از این رقم منجر به مازاد عرضه می شود. 

خبــر

نیست.  پوشیده  کسی  بر  گرانی ست،  شهر  سیرجان  اینکه 
سیرجان  در  غیرمنقول  و  منقول  اساسی  کاالهای  قیمت  
نسبت  به  حتا  که  دیگر  شهرستان های  نسبت  به  تنها  نه 
شهر  که  درحالی ست  این  است.  گران تر  نیز  استان ها  مرکز 
ما امکانات مرکز استان ها را ندارد اما از نظر قیمت با آن ها 
کوشیده اند  زیادی  اقتصادی  کارشناسان  می کند!  برابری 
کنند  بررسی  را  سیرجان  در  زندگی  بودن  گران  دالیل  که 
ولی عمدتا یا به بیراهه رفته اند و یا گاه تک بعدی به ماجرا 

نگریسته اند. 
هرچه هست اگر بخواهیم ریز نشویم، باید سیرجان را شهر 
ثروتمندی بدانیم که ثروتش موجب ایجاد تورم در بازار شده 
است . اگر قانون عرضه و تقاضا را در دانش اقتصاد دنبال کرده 
باشید، می توانید با فورمول آن به راحتی مساله ی گران بودن 
و چند نرخی بودن کاال را در سیرجان توضیح دهید. وقتی 
میزان عرضه ی یک کاال از تعداد متقاضی بیشتر باشد، قیمت 
آن رو به کاهش می رود و به عکس اگر کاالیی متقاضی زیادی 
داشته باشد به نسبت افزایش متقاضایان، قیمت کاالی مورد 
نظر نیز مرتب افزایش پیدا می کند. مثل یک جور مزایده که 
دارد، آن کسی  پنج خواهان  و  فقط یک اسب هست  وقتی 
مصداق  می دهد.  بیشتری  پول  که  می شود  اسب  صاحب 
آش  قدر  همان  بدهی،  پول  هرچی  معروف  ضرب المثل  آن 

می خوری. این قانون بازار است  و سیرجان و جای دیگر ندارد. 
گرفته  قرار  چهارراه  در  ترانزیتی  شهر  یک  که  سیرجان  در 
است، به دالیل صنعتی و کشاورزی و درآمدی و جا به جایی 
جمعیتی، تقاضا برای انواع کاالها زیاد است اما این شهرستان 
در عرضه این چنین رشدی نداشته و حتا می توان گفت شهر 
ما در عرضه ی محصوالت همچنان به نوعی در دوران قدیم 
خود مانده. دورانی که یک شهر کویری و حاشیه ای و کمتر 
صنعتی و بیشتر زراعی-سنتی بوده است.گرچه هم دولت و 
بر  اثرگذاری  در  را  خود  نقش  نوعی  به  می توانند  مردم  هم 

قانون عرضه و تقاضا ایفا کنند.  
نقش مردم این است که اگر کاالیی گران شد، تقاضا را با 
همدلی به صورت مصنوعی کاهش بدهند. یعنی نخرند یا از 
فروشگاه های گرانفروش نخرند، نه اینکه برعکس تقاضا را به 
تب خرید  دچار  و  بکشند  ببرند، صف  باال  مصنوعی  صورت 
برای  که سال گذشته  اتفاقی  مثل  بشوند!  نظر  مورد  کاالی 
روغن افتاد! تفاوت اکثر سیرجانی ها با دیگر مردم شهرهای 
دیگر این است که به خاطر وجود پول در دست و بال شان، 

همواره زیر بار هر قیمتی رفته اند. 
هم  زدن  چانه  اهل  چندان  و  آمده اند  کنار  نوسانی  هر  با 
نبوده اند. اگر مردم به عنوان خریداران و مشتری، برای خود 
حق چانه زنی، کنارکشی از خرید و حتا تحریم فروشگاه های 
که  تقاضا  صعودی  روند  از  کاستن  جز  به  بدهند،  را  گران 

موجب تورم می شود، یک کار دیگر هم کرده اند. اینکه میان 
سر  بر  رقابت  کرده اند.  ایجاد  رقابت   ، کاال  عرضه کنندگان 
ترفندهایی  با  خود  کاالی  سمت  به  مردم  تقاضای  کشاندن 
اگر  میان  این  کیفیت.  بردن  باال  یا  فروختن  ارزان تر  مثل 
کمک  همانا  شویم  قائل  دولت ها  برای  هم  نقشی  بخواهیم 
به ملت برای مدیریت عرضه و تقاضاست در جهتی که نفع 

همگانی ست.  
منتها چون عموما دولت ها گاهی نفع اقلیتی نزدیک طیف 
ورود  می دهند،  و  داده  ترجیح  تر  عموم  منافع  بر  را  قدرت 
دولت ها برای مدیریت و برقراری تناسب میان عرضه و تقاضا 
معموال با زد و بندها و مفاسد پشت پرده ای همراه است و این 
اقتصاد به نفع مردم به عنوان مشتریان  دخالت دولت ها در 
کل تمام نمی شود. مثال بارزش هم صنعت خودرو در ایران 
است که دخالت دولت در آن فقط در راستای ایجاد انحصار 
برای تولید کننده بوده و همواره زیانش هم در کیفیت پایین 

و هم در قیمت های باال، نصیب ملت شده است. 
این میان سیرجان هم جزیره نیست و بازار عرضه و تقاضایش 
از دخالت های خیرخواهانه یا منفعت طلبانه ی دولتی ها دچار 
کردن  مشخص  و  بازار  تنظیم  ستاد  می شود  .  خیز  و  افت 
گران  و  احتکار  با  مبارزه  طرح های  و  تکلیفی  قیمت های 
مثل  اداراتی  که  نخ نما  سیاست های  قبیل  این  از  و  فروشی 
فرمانداری ها و اداره صمت و... پبگیری می کنند، در بهترین 

و خیرخواهانه ترین حالت رفع تکلیفی بیشتر نیستند. گرچه 
دستوری  نقش های  ایفای  جای  به  می توانند  دولتی  ادارات 
نشدنی  ست،  که  واحد  به  واحد  بازرسی  مثل  غیرعملی  و 
نقش میانجی را برای خود قائل بشوند. به این صورت که با 
همکاری اصناف و بخش خصوصی، مشکل تورم را در کاهش 
عرضه ی یک کاال و خدمات به نسبت تقاضای روز بسنجند و 
سپس از واحدهای صنعتی و تولیدی و... که ناخواسته برهم 
بوده اند،  تقاضا  و  عرضه  ترازوی  طرف  یک  تناسب  زننده ی 

بخواهند برای بازگرداندن تعادل بازار نقش خود را ایفا کنند و 
جزییات این را نیز به مردم اعالم نمایند. برای مثال در بخش 
مسکن، اگر معادن و نیروهای غیربومی شان تعادل بازار را به 
برده اند، حداقل ترین کار  باالتر  از عرضه  را  تقاضا  هم زده و 
اداره صمت، فرمانداری و اداره مسکن و شهرسازی می تواند 
این باشد که برای شهرک سازی با معادن وارد مذاکره شوند. 
مسکن یک مثل است و این میان باقی کاالها و خدمات نیز 

از این ماجرا مستثنا نیستند.

اقتصاد سیرجان به زبان آدمیزاد
       حسام الدین اسالملو

  عکس : سید محسن فروزنده
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آگهـــي استعالم عمومـــي
 شمـــاره 401/12/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید ) تمدید( ، نصب، راه اندازي، آموزش و 
پشتیبانی دو ساله محصوالت نرم افزاری امنیتی Kaspersky « خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به 
شركت های دارای نمايندگی رسمی و معتبر فروش از شركت Kaspersky با حداقل سطح طاليی و گواهی 
مركز مديريت راهبردی افتا در گرايش »نصب و پشتیبانی محصوالت فتا« واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور و  الكترونيكي  به آدرس  مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم 
دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و 
مزايده دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/10/25 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 يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد. 
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی جذب کارشناس ربق رد شرکت الستیک سیرجان

مجتمع صنایع الستیک سیرجان   از یک نفر كارشنـاس بــرق  جهت همكاری  دعوت به 

عمل می آورد. متقاضيان به آدرس: سيرجان- بلوار شهيد عباسپور، شهرک صنعتی 

شماره يک، خيابان اشتغال، مجتمع صنايع الستيک سيرجان مراجعه نموده و يا جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های : 7175  797  0917 و42300022  )034( 

مجتمع صنایع الستیک سیرجانتماس حاصل نمايند.

خانم شمسی کشاورز با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع ازشش دانگ پالک  572 فرعی از 
2310  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم شمسی کشاورز  ثبت و سند مالکیت 
تبصره یک  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر 
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 

خواهد شد.
شناسه آگهی: 1434414 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/14

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

جناب آاقی

 علی گنبد کناری
با نهایت تاسف درگذشت ابوی بزرگوارتان 

با تقدیم احترام؛ گلزاری

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 
صبر جمیل و اجر جزیل برای شما و سایر بازماندگان و غفران الهی برای 

آن عزیز از دست رفته مسئلت دارم.

 ارائه خدمات بیمـه عمــر و حــوادث پرسنــل شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد  ارائه خدمات بيمه عمر و حوادث گروهی پرسنل خود  را از طريق 
برگزاری مناقصه  عمومی به شركت های  بيمه واجد شرايط  واگذار نمايد. لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آيــد جهت اخذ اسنـاد 

مناقصـــه از تاریـخ 1401/10/12 به سايت اين شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.

1_آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/10/19

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه: 717،444،000 ریال

4_هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 

6_محل تحويل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه، بلوک 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

محسنی رییس اتاق اصناف سیرجان درباره ی وجود پدیده ی دونرخی و چند نرخی کاالها 
در سیرجان، این موضوع را انکار نکرد اما در توضیح آن گفت: صنوف مقصر نیستند. به 
خاطر بحث وجود کاالهای قاچاق در سیرجان که به نوعی به دلیل موقعیت جغرافیایی اش 
هم دروازه ی ورود کاالی قاچاق شده، سیرجان به نسبت شهرهای دیگر بیشتر دچار این 

پدیده دو نرخی شده است. 
به گفته ی محسنی کاالهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می رسند، به نسبت 
خرید  فاکتور  همه  و  بی تقصیرند  کسبه  و  هستند  ارزان تر  ضمانت،  دارای  مشابه  کاالی 

دارند و سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی شان می کشند. 
او دلیل دیگر وجود پدیده ی دو نرخی بودن قیمت ها در سیرجان را به موضوع نوسان های 

ارزی مرتبط دانست که در تشخیص نهایی صنوف برای مشخص کردن قیمت روز تاثیر می 
گذارد.  رییس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال سخن تازه که نوسان ارز خاص سیرجان 
قیمت  وظیفه ی  گفت:  گرانتری ست؟!  شهر  شهرها  دیگر  نسبت  به  سیرجان  اما  نیست 
کاالهای  و  قیمت گوشت  منظور  اگر  نیست.  اصناف  اتاق  با  قیمت مصوب  اعالم  و  گذاری 
سیرجان  خاص  شرایط  خاطر  به  خب  است،  بردسیر  با  مقایسه  به  سیرجان  در  خوراکی 

است.
 رییس اتاق اصناف سیرجان وظیفه ی قیمت گذاری را متوجه ستاد تنظیم بازار دانست 
که در فرمانداری برگزار می شود و این میان اتاق اصناف فقط یکی از اعضای ستاد است. 
به گفته ی محسنی، اتاق اصناف در بخش نظارت بر صنوف و فرستادن بازرس و رسیدگی 

عمل  وارد  مستقیم  می تواند  شکایات  به 
شود که در این زمینه هم دارد تالش اش 
را می کند اما به نسبت تعدد و پراکندگی 
واحدهای صنفی، امکان رسیدگی توسط 
بازرسان اصناف محدود است . او پیرامون 

امکان شناسایی خال بازار سیرجان در بخش عرضه ی کاال و خدمات، توسط اتاق اصناف و 
باالبردن عرضه به نسبت افزایش تقاضا برای کنترل قیمت ها نیز گفت: برای افزایش تعداد 
واحدهای صنفی مان هیچ منعی نداریم به جز در نظر گرفتن تخصص افراد در زمینه های 

خدمات فنی.

رییس اتاق اصناف سیرجان در واکنش به چند نرخی بودن اجناس عنوان کرد ؛

صنـوف مقصـر نیستنـد


