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اقتصاد

 شماره 1252
 شنبه  2اسفند 1399

گروه اقتصاد

نقد و نظر

سبد فروشگاه را به مسئولین بدهید
تا با 1/5میلیون عیدی خرید کنند!

عیدی شما را هم ریختند؟

در صــف نانوایی بعــد از مدتها همدیگر را دیده بودند 60.ســالی
داشتند .من پشت سرشان بودم .چند دقیقهای با هم حرف زدند و
جویای احوال خانواده هم شدند .احوالپرسی ادامه داشت تا اینکه
آن یکی که موهایش سفیدتر بود ،پرسید :عیدی شما را هم ریختند؟
آن یکــی گفت :آره ،یک و نیم میلیون ریختن به حســاب! مرد مو
سفیدتر گفت :با خودشون چه فکری کردند .اینها اص ً
ال از قیمتها
خبر دارند؟ به خدا اگه داشــته باشــند .دیگری گفت :یک فروشگاه
بریــم ،بیایم ،یک و نیم میلیون که هیچ ،حقوقمون را هم باید بدیم
بره .فکر نمیکنند این بازنشسته است ،نوه داره ،هزارخرج داره ،آخه
با این پول کجای زندگیاش رو پر کنه تو این گرونی ها؟
نوبتشان رسید ،هر کدام نانشان را گرفتند و رفتند .دور میشدند
اما صدایشــان میآمد .دیگری هنوز داشــت میگفــت :اینها با
خودشــان چه فکر کردند؟بعد از اینکه حسابی دور شدند ،من هم
از خودم پرســیدم که مسئولین با خودشان چه فکر کردند که برای
بازنشستگان تأمین اجتماعی یک و نیم میلیون تومان عیدی ریختند؟
از گرانی و تورم خبر ندارند؟ نمیدانند قیمتها در همین یک سال
اندازه  10ســال باال رفته اســت .یک و نیم میلیــون تومان عیدی
برای 10ســال قبل هم کم بود چه برســد به این روزها که میلیون
دیگر تبدیل به یک شوخی شده است.
همینجور که فکر میکردم گفتم کاش میشــد یک ســبد دست
مسئولین میدادم و به آنها میگفتم برو با یک و نیم میلیون خرید
کن .ببینم میتونن چیزی بخــرن! همین االن برای دو کیلو و نیم
گوشت ،باید  300هزار تومان پول داد .برای دوتا مرغ صدهزارتومان
بایــد پول داد .چند کیلو میوه ،نزدیک به  100هزار تومان خرج بر
میدارد .لباس و اینها را هم که حرفی در موردشان نزنیم بهتر است.
جالب اســت ســال قبل ایــن عیدی یــک میلیون تومــان بوده
و امســال شــده یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان .تورم
بــه انــدازه غولهــای افســانههای ایرانی قد کشــیده اســت و
عیــدی فقــط 500هــزار تومــان افزایــش پیــدا کرده اســت.
کاش در این روزهای ســخت که هم کرونا هســت و هم گرانی و
تورم ،کمی بیشــتر هوای مردم به ویژه بازنشستگانی که با سیلی
صورتشان را سرخ نگه میدارند ،داشته باشید.
شــاید شــما هم دیده باشــید ،این روزها پیران شــهر هم رو به
مسافرکشــی آوردهاند .یکی از همین رانندگان در میان حرفهای
مســافر و رانندگی ،گفت :که نوههایم به خاطر کرونا ،نمیآمدند،
امروز بعــد از مدتها میآیند ،میخواهم برایشــان کباب بخرم.
به خاطر همین گفتم کمی با ماشــین کار کنــم .خرج زیاده آقا،
درآمدمون کفاف زندگی را نمیدهد.
وقتی برای مردم تصمیم میگیرید ،خود را جای آنها بگذارید .سری
به بازار بزنید و ببیند با حقوق یا عیدی که تعیین میکنید ،بازنشسته
خسته از شرایط میتواند زندگی کند یا نه؟ /منبع :عصر ایران

بازهم ستاد تنظیم بازار ،قیمت مرغ را تغییر
داد .مدتی اســت بازار این کاالی پروتئینی
کــه از مهمترین کاالهای غذایــی مورد نیاز
خانوارهاست دچار چالش قیمت شده تا شاهد
شکایات و گالیههای مردم و بعضاً کمبود مرغ
در فروشــگاهها باشیم .اگرچه اداره صمت به
دنبال رفع این نابســامانی اســت ولی برخی
نارسایی ها در این حوزه مشکالتی پیش روی
مردم گذاشته است.
چندی پیــش و پس از کــش و قوسهای
فراوانی که بازار مرغ پشــت ســر گذاشت؛ از
کمبود نهادههــا تا گرانــی و کاهش تولید.
چند روزی وضعیت بازار متعادل شد ،اما این
روزها باز هم در بازار مرغ دچار نوسان قیمت
هستیم .برخی شهروندان در تماسهای خود
از این وضعیت ابــراز ناراحتی کرده و گفتند
مرغ که دیگر کاالی خارجی نیست کمبود و
گرانی آن را احساس کنیم.
با صاحبان فروشگاههای مرغ فروشی هم که
صحبت کردیم گالیههــای خاص خود را در
میزان اختصاص سهمیه دارند .مشتریها هم
به هکذا ،اما آنچه بیشــتر به چشم میآید
ناهماهنگی در جاهای دیگری است که باید
مرتفع شــود .البته اتفاقاتی نظیر قاچاق مرغ
هم بیتأثیر در این اختالل نیست .همین دو
روز قبل بود که فرمانده انتظامی سیرجان از
کشــف بیش از 10تن مرغ از چهار دستگاه
خودرو خبر داد .سرهنگ ایران نژاد گفته بود:
مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی با همکاری پاســگاههای انتظامی در
مسیر در راستای مبارزه با قاچاق کاال و مبارزه
با اخالل در توزیع اقالم مــورد نیاز مردم۴ ،
دســتگاه خودرو را در محور سیرجان  -بافت
متوقف و مورد بازرسی قرار دادند که مأموران
در بازرســی از این خودروها در مجموع ۱۰
تــن و  ۳۷۴کیلو مرغ فاقــد هرگونه مجوز

قیمت این کاالی پروتئینی بازهم دچار نوسان شد

بی تدبیری در بازار مر غ
 استاندار :خودم د ِر انبارها را باز می کنم

دامپزشکی که از سوی کارشناسان  ۳میلیارد
ریال برآورد قیمت شدند را کشف کردند.
 مرغ هر کیلو  22/820تومان
در همین حال روز چهارشنبه  29بهمن ماه
جلسه ستاد تنظیم بازار در فرمانداری برگزار
شــد تا با توجه به نزدیک شــدن به روزهای
پایانی ســال ،به هر حــال تمهیداتی جهت
تأمین مایحتاج ضروری خانوارها به خصوص
مرغ اتخاذ شــود .روابط عمومی اداره صمت
ســیرجان گزارش کرد در این جلســه که با
حضور اعضای ستاد مذکور برگزار شد قیمت
گوشت مرغ به ازای هر کیلو  22/820تومان

سایت نمایشگاههای
دایمی در سیرجان
دایر میشود

آگهی شناسایی پیمان کار
با توجه به نیاز به ماشین آالت بدون راننده ( به صورت تمام وقت ) به شرح ذیل ؛ از اشخاصی
که توان تأمین هر یک یا کلیه ماشین آالت را دارند دعوت می شود ظرف مدت پنج روز از
تاریخ انتشار آگهی ،آمادگی خود را به صورت مکتوب به همراه مستندات و مدارک موردنظر
اعالم نمایند.
الف – تعداد و ماشین آالت مورد نیاز  5 :دستگاه مزدا تک کابین – 5دستگاه مزدا دوکابین-
 5دستگاه ریچ
ب -مدل ماشین آالت  97 :به باال
ج -مدت زمان اجرای کار  :دوازده ماه شمسی
د -محل انجام کار  :استان کرمان -شهرستان سیرجان و منطقه گل گهر (  60کیلومتری جاده
سیرجان-شیراز)
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09137662923تماس حاصل
نمایند.

عم
فراخوان مزایده ومی فروش  2قطعه زمین از امالک دهیاری فخر آباد (نوبت اول )

دهیاری فخر آباد در نظر دارد  2قطعه زمین تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده
بهره گیری از س�امانه ندارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irو با شماره مزایده  2099093778000001را به صورت
الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار مزایده  99/12/2مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده تاریخ  99/12/19ساعت 14:00

تاریخ بازدید  99/12/3تا تاریخ  99/12/19مهلت زمانی ارسال پیشنهادات مورخ  99/12/3ساعت  9:00تا
تاریخ  99/12/20ساعت  14:00تاریخ بازگشایی پاکت ها  99/12/23:ساعت 9:00
تاریخ اعالم برنده  99/12/24ساعت 9:00

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری فخر آباد :
رعایت موارد ذیل الزامی اس�ت-1 :برگزاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکیدولت می باش�د و کلیه مراحل
فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت اس�ناد مزایده (در ص�ورت وجود هزینه مربوطه )،پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده
(ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد -2 .کلیه
اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سلمانه مزایده قابل مشاهده  ،بررسی
و انتخاب می باشد.
-3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت پبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استان ها در سایت سامانه " www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گران
" موجود است  .آدرس سیرجان – خیابان خیام – بخشداری مرکزی 034-42235081

دهیاری فخرآباد

مصوب شد و مقرر گردید با عرضهکنندگان با
جدی و
قیمتی باالتر از نرخ مصوب ،برخورد ّ
قانونی صورت گیرد.
 د ِر انبارها را خودم باز میکنم
اما یک روز قبل از آن در کرمان نیز جلســه
مشابهی ســتاد تنظیم بازار تشکیل داد که
استاندار شخصاً در این جلسه شرکت و تعارف
را کنار گذاشــت تا با اخراج نماینده یکی از
دستگاهها از جلسه خواستار حضور رییس آن
مجموعه در این نشست شود .نیم ساعت بعد
آقای رییس خود در جلســه حضور یافت تا
استاندار بیش از این عصبانی نشود.

اســتاندار کرمان در جلسه ستاد تنظیم بازار
استان گفت :جهادکشــاورزی باید لیستی را
تا هفته آینده به اســتانداری تحویل دهد تا
میزان تولیدات مرغداریها بررســی شوند و
دلیل پایین بودن تولید برخی از مرغداریها
پیگیری شود .به گفته او اگر قطعهفروشی نیز
در بازار اخالل ایجاد میکند باید جلویش را
گرفت .او خطاب به مدیران استان بیان کرد:
اگر در بازار کمبود کاالیی داشته باشیم ،خودم
در انبارهــا را باز میکنــم و مدیران مؤظف
هستند که وضعیت استان را به خوبی به مرکز
منتقل کنند تا آنها سهمیه کافی و بهموقع
به استان اختصاص دهند.

رییــس اداره صمت ســیرجان گفت :ســیرجان شــرایط ایجاد
نمایشــگاههای دائمــی را دارد .بــه گزارش روابــط عمومی اداره
صمت ســیرجان وی اظهار داشــت :موقعیت ســیرجان به لحاظ
اقتصادی ،تجاری و معدنی ایجاب میکند یک مکان دائمی جهت
نمایشــگاههای بین المللی در شهرســتان ایجاد شود .محمدرضا
خواجویی با تقدیر از شهرداری که برای این منظور زمینی اختصاص
داده اســت گفت :مــکان در نظر گرفته شــده میتواند به عنوان
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی صنعت ،معدن ،کشاورزی و

 مؤظفیدکمبودها را رفع کنید
زینیوند گفت :ســاالنه در استان کرمان ۷۵
هزارتــن میانگین مصرف مرغ اســت و ۴۸
هزارتن تولید استان اســت که از این مقدار
 ۶-۵هزارتن در بدترین شرایط به استانهای
دیگر میرود .او با بیان این مطلب اضافه کرد:
در بخش مرغ گرم  ۳۵هزارتن کمبود داریم
البته با وزیر جهادکشاورزی جلسات مفصلی
گذاشتیم و ایشان بدون استثنا به ما در قالب
زنجیره مجوز داده و در استان به دنبال تنظیم
بازار هستیم .اســتاندار ادامه داد :استانهای
فارس و یزد نیز تولیدکننده هســتند که ما
اولویت آنها نیستیم و برخی شهرستانهای
استان نیز فاصله زیادی با این استانها دارند
که همین نیز مشکل ســاز است .در چنین
شرایطی ما مرغ منجمد را برای ارزان فروشی
نمیخواهیم بلکه برای رفع نیاز مردم است و
وزارت جهاد و امور دام مؤظف هســتند این
کمبود را تأمین کنند .او با اشــاره به اینکه
اکنون حدود ۷۰درصد تولید داخل اســتان
داریم گفت :کمبود ما بیش از اینهاســت و
اگر تولیداتمــان را مدیریت کنیم میبینیم
تخلفاتــی وجود دارد که نبایــد به راحتی از
کنارش رد شویم.
 تعزیرات ورود کند
استاندار کرمان افزود :توزیع غیرتخصصی مرغ
نیز بحث دیگری اســت که باید به آن توجه
شود و در این راستا دستگاه قضایی ،اطالعات
و تعزیــرات باید ورود کنند و با متخلفانی که
توزیع غیرتخصصی انجام میدهند به صورت
قانونی برخورد کنند.
او گفــت :جریمهها بازدارند نیســت و باید
حکمهای بازدارنده صادر شود .توزیع مویرگی
باید به گونهای باشــد که مــردم در تمامی
فروشگاهها قادر به خرید مرغ باشند.

همچنین نمایشگاههای فصلی و مقطعی اختصاص یابد و از آن در
سایر زمانها استفاده چند منظوره کرد.
حسن خدامی عضو شورای شهر نیز از این اقدام شهرداری استقبال
کرد و آن را در راســتای فعالیتهایی دانست که مورد نیاز شهری
همچون سیرجان است .وی گفت :طرح احداث نمایشگاه دائمی و
بینالمللی برای سیرجان در شورای فرهنگ عمومی شهرستان به
تصویب رســیده که با پیگیری رئیس اداره صمت و شورای اصناف
مجوز احداث آن اخذ شده است.

عم
آگهی مناقصه ومی شماره /99/58ع

ش�رکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " خدمات مهندسي ،تأمین کاال ،ساخت و نصب
تجهیزات بصورت توأم ( )EPCجهت بهبود وضعیت شبکه برق رسانی معدن شماره یک " خود را بصورت  EPCو از
طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین
کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند .مهلت تحویل پاکات س�اعت  9الي  14روز چهارش�نبه م��ورخ
 1400/01/18در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازدید
از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  99/12/10مقرر شده است .شرکت معدني و صنعتي گل گهر در
رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شی
عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحله ای ساخت ساختمان دهیاری حسن آباد خ اه

دهی�اری حس�ن آباد ش�یخ ه�ا در نظ�ر دارد مناقص�ه عمومی اج�رای س�اختمان دهیاری به ش�ماره

 2099093798000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات

از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت س�تاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد

شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و در سایت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/12/2ساعت 19:00

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت  14مورخ 99/12/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد،ساعت  10تاریخ 99/12/20
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  10تاریخ 99/12/23

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت ها آدرس:سیرجان خیابان خیام بخشداری مرکزی034-42235081

دهیاری حسن آباد شیخ ها

