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 بتول باللی
زیــر نوری کــه مغــازهدار برای جلــوهدادن
جنسهایش روشن کرده به تکتک سینیهای پر
از میوه نگاه میکند که با فرم خاصی چیده شدهاند.
برچسب قیمت روی میوهها نیست .قیمت یک قلم
را میپرسد و ترجیح میدهد فقط به رنگارنگی آنها
نگاه کند و برود .مشتری دیگر ،فقط قیمت چند
قلم میوه را میپرسد .مغازهدار میگوید پالستیک
بدهــم پر کنی و او «برمیگردم» را بهانه نخریدن
میکند .انگار ســبد خیلیها خالی از میوه است.
مرد جوان دســت فرزندش را گرفته و قدمزنان از
جلوی میوهفروشی عبور میکند .کیسهپالستیکی
زیر دستش تقریبا  10دانه زردآلو را در خود جای
داده ،به اندازهای که هوس فرزندش را برطرف کند.
تقریباهمهمیوههادربازارباقیمتهایمختلف
و باالیی فروخته میشوند و باعث شده تا بسیاری از
مردم با حسرت از کنار میوههای رنگارنگ مغازهها
عبور کنند و قدرت خرید نداشته باشند .مغازههای
میوهفروشی المپهای پرنورشان روشن است اما
بازار فروششان خاموش .حتی خانوادههایی که
دستشــان به دهنشان میرسد نیز در خرید و
مصرف میوه مالحظه میکنند .ساالد که همیشه
زینتبخش سفرهها بود حاال با گرانی خیارسبز
چندی است که از ســفرهها رخت بربسته .یک
ظرف کوچک ســاالد چندین هزار تومان ناقابل
هزینه دارد .با گرانی میــوه فقط رنگ و وارنگی
میوهها باقی مانده و حسرتی بر دل.
 مردم مثل قبل خرید نمیکنند
وارد میدان ترهبار انتهای بازار میشوم .ساعت 9/5
شب است .مغازهها هنوز بازند .همان مغازههایی که
هنوز غروب به سیاهی شب نرسیده تعطیل میکردند
حاال برای فروش باقیماندهی میوهها معطل ماندهاند.
یکی از میوهفروشان راکد بودن بازار میوه را گران شدن
دالر م یداند؛ «دالر روی همهچی تاثیر گذاشته .توی
ایران همهچی به همهچی ربط داره .حتی ترهبار را هم
نمیفرستن شهرهای دیگر و میگن باال میره حاضرن
بریزن بیرون ولی نمیفرســتن .قیمت گوجهفرنگی
را پاییــن آوردیم تا  1500تومن ولی مردم مثل قبل
خرید نمیکنن .قبال دو کیلو و سه کیلو میخریدن
اما حاال خرید به نیمکیلو و یک کیلو رسیده» .یکی از
میوهفروشانبااصرارازمشتریمیخواهدتاحداقلیک
کیلو انگور بخرد .فروشنده قیمت را هزار تومان پایین
میآورد .حتی حاضر اســت به قیمت خرید بفروشد
اما مشــتری میگوید گران است و میرود .دلواپسی
میوهفروشان از خراب شدن بار است .مغازهدار دیگری
از اوضاع فروش میوه ابراز نارضایتی میکند؛ «بادمجان
کیلویی  300تومان را هزار تومان میفروشیم .خب

گالیههای مردم و مغازهداران از قیمت باالی میوه در سیرجان

رنگارنگهای گرانقیمت

معلوم است که فروشمان کم میشود.
وقتی میدان ترهبار ســیب درختی را
کیلویی  4هزار تومان به ما میدهد،
مجبوریم گران بفروشیم ».او میگوید
بازرس نداریم .یک سال است کسی
نمیگویدشماچهکارهاید.
حمید و مجتبی هم میوهفروشی
دارند .آنها ایســتادهاند تا باقیمانده
میوهها را بفروشــند و بروند خانه ،اما
مشتری نیســت .محسن میگوید از
صبح انبهها را مفت فروختیم .قیمت
هر کیلو خیارســبز داخــل میدان
مرکزی ترهبار  2800و  2500تومان
اســت ما کیلویی چند بدیم؟ وقتی
گران اســت ،مردم زورشــان میآید
بخرند .ما میدهیم ســه هزار تومان
اما مردم نمیخرند .مجبوریم کمتر از
قیمت خریــد بدهیم تا بارمان نماند.
االن همهی بارها ضرر اســت .موز 4
هزار تومانــی را  6هزار و  500تومان
میخریم و  7هزار تومان میدهیم».
کمتر مغازهای است که گیالس برای
فروش داشته باشد .محسن میگوید
به زودی براساس بخشنامه جدید نرخگذاری میوه انجام و فروشنده موظف به زدن برچسب قیمت روی میوه است /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
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مرتضی قنبری رییس میدا نداران میوه و ترهبار
میدهد« :هیچی ارزون نیست .پارسال  8-7قلم میوه را مجبوریم بخریم و گاهــی هم برایمان تعارف
 یکی از میوهفروشان« :وقتی میدان ترهبار سیب
(یکوانتمیوه)سهمیلیونتومانخریداریمیکردیم میآورند ،هنوز نتوانســتم بــه خاطر گرانی میوه درختی را کیلویی  4هزار تومان به ما میدهد ،مجبوریم سیرجان ،عرضه و تقاضا و نبود مدیریت در کشت و
االن باید 10میلیون تومان بپردازیم .امروز پنج صندوق میهمانی بدهم .به نظرم قیمت یک شام مختصر گران بفروشیم ».او میگوید بازرس نداریم .یک سال برداشت را عامل گرانی میوهها دانست؛ «گرانی میوهها
دست اتحادیه میوهفروشان نیست .امسال با عرضه کم
گوجهفرنگی آوردم ،دو صندوق به زور فروش رفته 90 ،کمتر از خرید دو ظرف میوه برای میهمانی باشد».
است کسی نمیگوید شما چهکارهاید
کیلو هویجآوردم از صب تا حاال فقط  15کیلو فروش
برخی میوهها مواجه شدیم .تقاضا باال رفته و عرضه کم
خشکسالی و کمبود میوه علت گرانی
گرفت هاند.گروهیافغانیباقدرتکارمیکنند.مثالانبه است .اینها مدیریت شود همه چیز حل میشود».
داشتم ».محسن از رکود دو ساله بازار ترهبار مینالد و است
یادش میافتد که ماهی سه میلیون تومان باید اجاره
قیمت برخی میوهها نه تنها در مغازهها بلکه در
غالمرضا شــهبا رییس اتحادیه میــوه و ترهبار را به ســیرجان وارد میکنند و با هر قیمتی دلشان
مغازه بدهد .به میوههایی که فروش نرفتهاند اشــاره ســیرجان میگوید« :نظارت بر قیمتها بر مبنای میخواهد میفروشند و ما نمیتوانیم نظارتی بر کار غرفههایمیدانترهبارهمفرقمیکند.قنبریمتغییر
میکند و سرش را تکان میدهد .میوهفروش دیگری با فاکتــور خرید بــه اضافــه  30درصد ســود برای ای ن افراد داشته باشیم .به مسئوالن شهری هم اعالم بودن قیمتها را ناشی از کیفیت میوهها عنوان کرد.
گفتن اینکه  20کیلو گلکلم را دور ریختم میفهماند خردهفروش است و نرخ مصوب نداریم .وی قیمتهای کردیم اما در جمعآوری افاغنه و دستفروشان سطح مثال هویج از کیلویی هزار تومــان تا  2هزار و 500
که وضع خرید مردم خراب اســت؛ «پنج ماه کرایه مختلف موجود در بازار میوه را فقط برمبنای کیفیت شهرکمکنمیکنند .اینباعثدلسردیاتحادیه شده تومان یا نرخ گیالس را از کیلویی  15تا  20هزار تومان
یداند .قنبری افزود« :در سیرجان
یداند؛ «کیفیت همه میوهها مثل هم نیست .است».شهباعاملگران یمیوههاراخشکسالیوکمبود را براساس کیفیت م 
مغازه را از کیسه میدهم .کال توی بازار خبری نیست .میوهها م 
جنس خوب و بد داریــم ».وی از وجود برخی افراد میوهاعالممیکند؛«تولیدکنندهقبالضررکردهودیگر نرخ و حریم قیمتی میگذاریم تا قیمتها باال نرود .بر
سودش را دالل میدان میبرد».
یکی از خریداران بابت ســه دانه انبه و  1کیلو خارج از صنف میوهفروشان نظیر افغانیها گالیه دارد کشت نکرده است مثل هندوانه ،سرمازدگی نیز باعث اساس کیفیت قیمتها تغییر میکند .برای سه قشر
قیسی و چند دانه موز مبلغی باالی  45هزار تومان و معتقد است بازار را از دســت آنها درآوردهاند و در کمبودبرخیمیوههامثلگیالسشده،درنتیجهباعث ضعیف ،متوســط و خوب جنس در بازار داریم .در
پرداخته اســت؛ «فقط یک وعده برای خانواده ما مورد برخی اقالم میوه نظیر انبه نمیتوانند دخالتی در افزایش قیمتها شده است .همچنین 10درصد کرایه سیرجان 80درصد مردم جنس باکیفیت میخواهند،
میشــود» .او میگوید :چرا نظارتــی بر بازار میوه نرخ مصوب میدان داشته باشند؛ «قانون را از دست ما حمل بار و کرایه وسایل نقلیه هم بر گرانی موثر است» .به همین دلیل قیمتها فرق میکند ».قنبری درباره

برادرزادهی عزیزم
سرکار خانم حدیث فیروزآبادی

قبولیــت در پایــهی پنجــم ابتدایــی را
تبریــک عــرض نمــوده ،امیــدوارم در تمــام
مراحــل تحصیــل موفــق و ســامت باشــی.

عمه

جناب آقای
محمد
خواجویی
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه ســمت معاون
مدیــر کل و مدیــر امــور مالیاتــی شهرســتان
ســیرجان را تبریــک گفته و توفیــق روزافزون
تــان را آرزومندیــم.

هیات مدیره نظام پزشکی سیرجان و شهربابک

مهدی یاور
جناب آقای حاجمحمود اسدی
ضمــن عــرض تبریــک بــه شــما بزرگــوار بــه
مناســبت پســت ریاســت مجمــع امــور صنفــی
شهرســتان ســیرجان از خــدای متعــال توفیــق
روزافــزون شــما را خواهانیــم .انشــااهلل در
دولــت کریمــه از کارگــزاران حضــرت دوســت
باشــید.

بنیادمهدویتسیرجان

آگهی نوبت دوم دعوت از سهامداران جهت تشکیل مجمع
عمومی فوقالعاده
بدینوسیله از کلیه شرکا شرکت فراوران صنعت تندیس
سیرجان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  ۳۷۸۸دعوت
به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
که در ساعت  ۸:۰۰مورخ  1397/4/13در محل قانونی
شرکت تشکیل میشود حضور به هم رسانند .دستور
جلسه :انحالل شرکت
مدیر عامل و هیئت مدیره

جناب آقای مهندس حاج محمد خان سعیدی
انتخــاب شایســته ی حضرتعالــی را بــه عنــوان هیــات امنــای
آکادمــی باشــگاه اســتقالل تهران،تبریــک عــرض مــی نمایــم.
امیــدوارم همــواره پیــروز و موفــق باشــید.
علی افسری نژاد سرپرست گروه موسیقی صهبا

جنابآقایان
محمود اسدی ،رییس اتاق اصناف
مجتبیپورحسینعلی
نایبرییس اول اتاق اصناف
مسعود ساوه ،نایبرییس دوم اتاق اصناف
محمودرضایی،دبیر
و محمود خاکسار ،خزانهدار

تبریــک صمیمانــه مــا را پذیــرا باشــید .برایتــان
از درگاه ایــزد منــان پیشــرفت روزافــزون
خواســتاریم.
اتحادیه مشاوران امالک و خودرو
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت طیبــه عظیمنــژاد فرزنــد نعم ـتاهلل بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800280از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان طاهــره طلوعــی در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :علــی عظیمنــژاد فرزنــد
نعمــتاهلل شش  535تت  1337فرزنــد متوفــی  -2اکبــر عظیمنــژاد فرزنــد نعمــتاهلل
شش  146تت  1349فرزنــد متوفــی  -3محمدجــواد عظیمنــژاد فرزنــد نعمــتاهلل
شش  525تت  1339فرزنــد متوفــی  -4عبــاس عظیمنــژاد فرزنــد نعمــتاهلل شش
 132تت  1342فرزنــد متوفــی  -5مطهــره عظیمنــژاد فرزنــد نعمــتاهلل شش  35تت
 1336فرزنــد متوفــی  -6طیبــه عظیمنــژاد فرزنــد نعمـتاهلل شش  23تت  1334فرزنــد
متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد
تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم سوســن رشــیدی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 75
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت شـشدانگ پــاک  32فرعــی از  4622اصلــی واقــع
در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم سوســن رشــیدی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده اســت .لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،میتوانــد ظــرف
مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه 1397/03/28
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961891محکــوم علیهــم ورثــه مرحــوم محمدباقــر
یوســفیزاده محکومنــد بــه پرداخــت مبلــغ  4/000/000ریــال بــه نــرخ روز و تعــداد 30
قطعــه ســکه بهــار آزادی در حــق محکــوم لــه خانــم بتــول میــرزاده گردیدهانــد و نامبــرده
آپارتمانــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  2/501/500/000ریــال بــرآورد قیمــت
گردیــده مــال معرفــی شــده در تاریــخ  1397/04/13ســاعت  12ظهــر از طریــق مزایــده
در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع
و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت
پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای
اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد
پیشــنهادهای خویــش را حداکثــر تــا تاریــخ  1397/04/13از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن
اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/04/13میباشــد.
مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکت کننــده تجدیــد میگــردد .ملــک مــورد مزایــده یــک
واحــد آپارتمــان طبقــه اول قطعــه ســوم تفکیکــی ســکت جنوبــی بــه شــماره پــاک  725فرعــی
از  2312بخــش  35واقــع در خیابــان شــیخعطار نبــش کوچــه شــماره  5میباشــد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -وحید بروسان

قیمت میوههای خارجی نظیر موز،
انبــه و ...اظهار کرد؛ «نمیتوانیم نرخ
میوههای خارجی را در دست بگیریم.
اگر ایــن میوهها وارد میدان شــوند
حریم نرخ برایشان مشخص میشود
اما افغانیها خودســرانه فروش را در
دســت گرفتند ».رییس میدا ندارن
میوه و ترهبــار درباره افزایش قیمت
خیارسبز نیز گفت« :کشت کم شده
اســت .هرچند خیــار در گلخانهها
کاشت میشــود اما شهرهای اطراف
از ســیرجان جنس میبرنــد .ما به
درصد خودمان قانعیــم .جنس را با
هر قیمتی بدهند همان  6-5درصد
رامیگیریم».
دالرعاملگرانیمیوهنیست
به گفتهی یکی از کارکنان اداره
صنعت ،معدن وتجارت که نخواست
نامش برده شــود ،هر واحد صنفی
خودش نــرخ میزند چون مصوبهی
وزارتخانه است تا بازار حالت رقابتی
داشته باشد .اما با توجه به گرانی این
روال تغییر کرده و این بخشــنامه به
تازگی لغو شــده است .وی گفت« :ما
یدادیم .با توجه
نرخ مرکز اســتان را نرخ مبنا قرار م 
به وضعیت هر شهرســتان و کرایه بار قیمت نسبت
به مرکز اســتان تغییر جزیی داشت» .وی در پاسخ
به اینکه وقتی نرخگذاری دســت واحدهای صنفی
است پس بازرسی نیازی نیست ،گفت« :بازرسی برای
شکایات مردمی است .بازرسهای ما نمیتوانند کل
بازار را پوشش دهند اما به شکایات مردمی رسیدگی
میکنیم» .وی درباره تناقض قیمت میوهها و یکسان
نبودن نرخها گفت« :میوهفروشی جزو صنوف توزیعی
است .وقتی نرخگذاری به عهده واحد صنفی باشد ،نرخ
یکسان نیست .مغازهداران براساس فاکتور خریدشان
از میدان ترهبار ،ســود  20تــا  30درصدی دریافت
میکنند .برخی میوهها سریع خراب میشوند و برخی
میوهها ماندگاری بیشتری دارند و درصد سود فرق
میکند در نتیجه قیمتها تغییر میکند ».این مقام
مسئول تاثیر دالر را فقط مختص میوههای خارجی
مثل انبه ،موز ،نارگیل و آناناس دانست و اذعان کرد
گرانی دالر بر میوههــای داخلی تاثیری ندارد و این

تصور مردم است که فکر میکنند به دلیل گرانی دالر،
میوه گران شده ،نادرست است .او کمبود میوه و کشت
نکردن کشاورزان را عامل گرانی بازار میوه دانست و
در مورد گرانی برخی اقالم میوه اظهار کرد« :میوهای
که اول فصل میآید و نوبر است و میوهای که در آخر
فصل و زمان اتمام آن میآید در باالترین نرخ است».
به گفتهی وی مردم با نبود نرخنامه و رقابتی شــدن
بازار میوه ضرر کردند .بازار میوه در شهرهای کوچک
در انحصار تعداد محدودی میدا ندار است و رقابت بین
این تعداد محدود است .این مسئول معتقد است نبود
رییس اداره صنعت و معدن سیرجان تاثیری بر بازار
گرانی میوه نداشــته زیرا قانون عدم وجود نرخنامه و
رقابتی شدن صنوف دست همه را بسته است؛ «یک
ســال است که قانون نرخگذاری نداریم .اتیکت روی
میوههانداریم.قبالباوجودنرخنامهمشتریمیفهمید
مغازهدار گران میفروشــد یا نه .این روزها شکایات
مردمی به خاطر گرانی میوهها زیاد است».
 ادارهای که رییس ندارد
اگرچه اداره صنعت و معدن سیرجان چندماهی
اســت رییس ندارد و محمدرضــا خواجویی رییس
سابق اداره صنعت ،معدن و تجارت سیرجان به عنوان
معاون بازرگانی استان انتخاب شده است و درکرمان
به ســر میبرد ،بســیاری از مغازهداران نبود وی را
یدانند.
باعث افزایش قیمت کاالها و نبود نظارت م 
موضوعی که مورد انتقاد فرماندار سیرجان هم هست
و او از معرفی رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت به
زودی خبر میدهد .با این حال محمدرضا خواجویی
میگوید با حفظ سمت ،ریاست اداره صنعت و معدن
سیرجان را عهدهدار است .او از نرخگذاری کلیه کاالها
به زودی خبر داد« :طبق تاکید دولت و وزارت صنعت
و معدن ،رویهای اداره صنعت و معدن شهرســتان
نرخگذاری ،تشدید بازرسی و نظارت است .براساس
بخشنامه جدید به زودی نرخگذاری صورت میگیرد.
فروشــنده موظف است برچسب قیمت روی کاال و
میوهاش باشد و اگر مردم مورد خالفی مشاهده کردند
با تلفن  124تماس بگیرند .براساس شکایت مردم و
انجام بازرسیها با هرگونه افزایش غیرمعقول قیمتها
برخورد میکنیم ».خواجویی دلیل گرانی میوهها را
عرضه و تقاضا عنوان کرد« :گاهی عرضه کم میشود
و قیمت باال میرود .میوهای که ســردرختی است و
اول فصل میآید چون عرضه کم است قیمت باالیی
دارد ».رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ
اینکه زمانی که با نبود نرخنامه بازرسی نقش پررنگی
ندارد ،گفت« :نرخگذاری باشد یا نباشد ،نافی نظارت
نیســت .بازرسان نرخ عرف را میگیرند .با کسی که
نرخ غیرمعقول دارد ،برخورد میشود .قول میدهم
نرخگذاری در حد اعال و نظارتها بیشتر شود».

