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پيامك300099004806 :
 پاسارگاد
اردیبهشت ماه امسال ،رییس سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
اعالم کرد« :قیمت مصوب هر عدد ماسک
سهالیه پزشکی تولید داخل برای مصرفکننده
 810تومان است و قیمت مصوب هر عدد
ماسک تولید نیمهصنعتی(کارگاهی) نیز1600
تومان».
همچنین در تاریخ  28تیرماه امسال،
رییس ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت،
اعالم کرد« :قیمت ماسکهای صنعتی 1300
و قیمت ماسکهای کارگاهی  1500تومان
است ».جشمید گلپوردرادامه گفته بود« :هر
جایگاهی قیمت ماسک را بیشترازاین میزان
عرضه کند ،متخلف است».
اما در سیرجان اوضاع همچنان به شکل
دیگری است .تقریبا به طور میانگین ماسک
پزشکی در برخی داروخانههای سیرجان با
قیمت  3هزار تومان به فروش میرسد .این
داروخانهها دربرابرپرسش علت گرانتربودن
نرخ ماسک از نرخ مصوب ،با بیحوصلگی
میگویند؛ ما گرانترخریدیم .سوال این است
ازچه کسی؟ داروخانهها پاسخی نمیدهند.
رییس ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت
به صراحت میگوید« :توزیع ماسک در
داروخانهها توسط همان شرکتهای پخش
قبلی است با این تفاوت که هر داروخانه یا
فروشگاهی که ماسک را دریافت میکند،
باید در سامانه ثبت شده باشد و با قیمت
مصوب اقدام به عرضه محصوالت کند ».با
وجود چنین راهکارهایی همچنان درسیرجان
ماسک گرانتر از نرخ مصوب عرضه میشود
و معلوم نیست چه کسی قرار است بر این
وضع نظارت کند .جالب اینجاست که
تمام مسئوالن ،در گفتوگوهای غیررسمی
با پاسارگاد اذعان دارند که از این آشفتهبازار
آگاههستند.
روز شنبه و در پی برگزاری جلسه ستاد
توگوی
مقابله با کرونای شهرستان و گف 
مستقیم اعضای شهرستانی این ستاد با
استاندارکرمان به عنوان رییس ستاد مقابله با
کرونای استان ،گویا استاندارتاکید ویژهای بر
نظارت بر بحث عرضه ماسک و گرانفروشی
آن کرده و به دنبال آن خبرمیرسد فرمانداری
دست به تشکیل تیم ویژهای برای بررسی
موضوع زده است .با این وجود هیچ مسئولی
حاضر نمیشود در گفتوگوی رسمی با

پاسارگاد مفاد این موضوعات
را تایید کند .خبرهای متعددی
در مورد اختالف مسئوالن بر سر
نحوه و موارد نظارت به گوش
میرسد.
در حاشیه جلسه ستاد
مقابله با کرونای شهرستان با
دکتر عباس فخریان؛ معاون
غذا و داروی دانشکده علوم
پزشکی گفتوگویی انجام
دادیم .او در ابتدا تمایل چندانی
به گفتوگو ندارد و دلیل را نیز
تحریف سخنانش توسط یکی
از صفحههای خبری سیرجان
میداند .ظاهرا این صفحه از قول
فخریان ،ماسکهای تولید شدهی
یک کارگاه بومی را نامناسب
اعالم کرده بود .فخریان میگوید:
«متاسفانه گاهی وقتها وقتی با
یزنیم ،لب کالم
خبرنگاران حرف م 
و حرف اصلی را منتشر نمیکنند.
مثال ما میگوییم شرکتی در
ک صنعتی ماسک تولید
شهر 
عکس :پاسارگاد
میکند .ماسکی که پارچهاش،
گفتوگو با معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی پیرامون گرانی ماسک در سیرجان
پارچهی خیلی خوب ،با کیفیت
و پنجالیه است ولی مفتول مسی
ندارد .ما گفتیم که برای حل
مشکل مفتول ،دارند دستگاه
مربوط را نصب میکنند که مفتول
ماسک هم نصب شود و این
اصال توزیعی انجام نمیشود .مقدار بسیار
 دلیل تفاوت قیمت ماسک در قیمت مصوب بین مردم توزیع کنیم.
ماسک ،ماسک خیلی خوب و با قیمت خیلی
 چرا دانشکده علوم پزشکی یا ستاد ناچیزی با قیمت مصوب برای ما توزیع
مناسب است اما متاسفانه مطلب را طوری سیرجانچیست؟
متأسفانه به داروخانههای ما قیمت مقابله با کرونا توزیع ماسک را بر عهده میشود که آن هم فقط برای استفاده کادر
منتشر کردهاند که دکتر فخریان گفته این
درمان و بیمارستانها کاربرد دارد .حتی برای
مصوب ماسک را ندادهاند که ما بخواهیم با نمیگیرد؟
ماسک کیفیت ندارد».

بیمارستانها هم ما ماسک کم
داریم .یعنی سهمیهای که با
قیمت مصوب به ما میدهند،
فقط در بیمارستانها مصرف
میشود .برای داروخانهها هنوز
به ما سهمیهای ندادهاند که
بخواهیم در داروخانهها توزیع
کنیم .این بحث در کل کشور
وجو دارد .حتی رییس انجمن
داروسازان کل کشور هم این
قضیه را گفتند که ماسک با
قیمت مصوب به ما بدهند تا ما
هم ماسک را به قیمت مصوب
به مردم بدهیم .واقعیت این
است که هیچ ماسکی با آن
قیمت ندادند و آنها هم طبیعتا
نمیتوانند ماسک با قیمت
مصوب را توزیع کنند .متاسفانه
ماسک از مبادی غیرمجاز
میآید.
 آن مبادی توزیع که
ماسک را گرانتر میفروشند،
چه کسانیهستند؟
متاسفانه همان شرکتهای
پخش .از همان باال هستند ،از
تهران.
 شما معتقدید قیمت
مصوب بال استفاده مانده
است؟
عمال اجرایینمیشود.همین
پارچه تولید ماسک ،پیش از این هرتن تقریبا
حدود  ۴ ،۳میلیون تومان بوده اما در حال
حاضررسیده به  ۸میلیون تومان .یعنی چیزی
حدود  ۳برابر افزایش قیمت داشته است.

ماسک با قیمت مصوب توزیع نمیشود

 ۸.۲درصد خانوادههای ایرانی در یک سال گذشته گوشت قرمز نخوردهاند
 پاسارگاد
نتایجنظرسنجیهایمرکزافکارسنجیدانشجویان ایران(ایسپا)در
خصوصسبدغذاییخانوارایرانینشانمیدهد ۸.۲درصد ازخانوارهای
ایرانی طی یک سال گذشته گوشت قرمزمصرف نکردهاند.همچنین
میزانمصرفنوشابهطییکسال گذشته افرایشیافته است.
به گزارش ایسنا ،نتایج نظرسنجیهای ایسپا یافته های نظرسنجی
ایسپا نشان می دهد ۴۲،درصد خانوارها هرروزبرنج مصرف میکنند.
 ۴۸.۲درصد چند روز در هفته ۸.۵ ،درصد چند روز در ماه و  ۱درصد
چند روزدرسال گذشته برنج مصرف کردهاند ۰.۳ .درصد نیز گفتهاند

ً
اصال برنج مصرف نمیکنند .درمقایسه با دادههای خرداد  ،۹۸میزان
مصرف روزانه برنج در سبد غذایی خانوارها حدود  ۹درصد کاهش
داشته است .نشان میدهد ۴.۵درصد خانوارها درسال گذشته هرروز
نوشابه مصرف کردهاند۱۹.۲ .درصد نیز«چند روزدرهفته» ۳۵ ،درصد
«چند روزدرماه» و ۱۹.۹درصد خانوارها نیز«چند روزدرسال» گذشته
نوشابه مصرف کردهاند .این بررسی ها همچنین نشان داد  ۲۱.۱درصد
خانوارها ً
اصالنوشابهمصرفنمی کنند.مقایسهنتایجنظرسنجیسال
های  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹نشان می دهد ،میزان مصرف نوشابه طی یکسال
گذشتهافزایشیافتهاست.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

خرید یک دستگاه کامیون دهچرخ (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه
کامیـون دهچـرخ) بـه شـماره  2099005674000037را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویـت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/13میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/05/22
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/06/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و احداث میدان و آبنمای پارک بلوار قائم (نوبت دوم)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و احداث
میـدان و آبنمـای پـارک بلـوار قائـم) بـه شـماره  2099005674000033را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  1399/05/06میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه
تاریخ 1399/05/16
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399/05/26
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

در خصوص مصرف دوغ نیز ۱۸.۶ ،درصد مردم گفتهاند در
خانوادهشانهرروزدوغمصرفمیکنند۳۴.۹.درصد گفتهاند«درهفته
چند روز» مصرف می کنند و۲۸.۱درصد «درماه چند روز» دوغ مصرف
میکنند.
همچنین ۷.۹درصد پرسش شوندگان گفتهاند «در سال گذشته
چند بار» دوغ مصرف کردهاند و۱۰.۴درصد ً
اصال دوغ مصرف نمیکنند.
این درحالی است که درنظرسنجی سال  ۱۳۹۸مصرف دوغ «درهفته
چند روز» و «درماه چند روز» به ترتیب ۵۰.۳درصد و ۲۳.۲درصد بوده
است و ۵.۵درصد درنظرسنجی سال  ۱۳۹۸اصال دوغ مصرف نکرده

اند.بررسی های ایسپا همچنین نشان داد ۲۶.۲درصد مردم دریکسال
گذشته هرروزشیرمصرف کردهاند ۳۷.۴ .درصد درهفته چند روزو
 ۲۲.۵درصد درماه چند روزدرخانوادهشان شیرمصرف میکنند .شایان
ذکر است  ۶درصد افراد نمونه طی سال گذشته چند بارشیرمصرف
کردهاندو ۷.۹درصد گفتهاند اصالشیرمصرفنمیکنند.میزانمصرف
روزانه شیریا چند روزدرهفته درمقایسه با سال گذشته کاهش یافته
است .خرداد ۷۸.۲،۹۸درصد خانوارها هرروزیا چندروزدرهفته شیر
مصرف کردهاند درحالی که این میزان در مرداد  ۹۹به  ۶۳.۶درصد رسیده و
کاهشداشته است.

حاال تولیدکننده باید چه کار کند؟ مجبور
است قیمت ماسک را باالتر ببرد ،اگر باالتر
نبرد ،ضرردهی دارد.
 شما چه راهکاری در جلسه ارایه
نمودید؟
ما از همین شرکتهایی که داخل شهر
دارند ماسک تولید میکنند ،حمایت میکنیم.
در حال حاضر تامین ماسک به عهده اداره
صنعت و معدن گذاشته شده که پای کار
هستندو امیدواریمباهمکارییکدیگربتوانیم
ازشرکتهای داخل شهرستان حمایت کنیم.
انشااهلل بتوانیم نرخ ماسکهایی که از
شهرهای دیگربه سیرجان میآورند و با قیمت
خیلی باالیی درشهرتوزیع میکنند را بشکنیم
و ماسک را با قیمت پایینتر به مردم بدهیم.
حاال شاید با قیمتمصوب نشود ماسک را
توزیع کرد اما الاقل قیمتش کمتر از قیمت
ماسکهایی است که با واسطههای شرکتها
میآید و در سیرجان به فروش میرسد.
 در سیرجان چند شرکت داریم که
ماسکتولیدمیکنند؟
شرکتی که ثبت شده باشد ،فعال دو شرکت
هستند اما یک مورد هم امروز (شنبه) آمدند
و از ما نامهاش را گرفتند تا ثبت شود .امروز
ما رفتیم و از شرکت بازدید هم داشتیم .این
سه شرکت هستند اگر کارشان راه بیفتد و در
چرخه تولید قرار بگیرند ،ماسک شهرستان را
تامین خواهند کرد .دو کارگاه جهادی هم
وجود دارند که یکی دردارستان است و دیگری
در زیدآباد که آنها نیز در حال تولید ماسک
هستند .ماسکهایشان هم خوب است و
مردم میتوانند از آنها نیز استفاده کنند .البته
این ماسکها برای استفاده کادردرمان کاربرد
ندارند اما برای استفاده کارکنان شرکتها مثل
شرکتهای منطقه گلگهر یا مردم و مجامع
عمومیماسکهایخیلیخوبیهستند.
 ظرفیت تولید ماسک این شرکتها
چه میزان است؟
کارگاه امیر آباد  ۳الی  ۵هزارماسک درروز
است .کارخانهای که در شهرک صنعتی است
هم حدود  ۱۴الی  ۱۵هزارقطعه درروز است.
کارگاهی هم که گفتم قراراست راه بیفتد ،اگر
راه بیفتد حدود  ۵الی  ۱۰هزار تولید خواهد
داشت.با احتساب راه افتادن کارگاه جدید،
احتماال تولید روزانه به حدود مجموعا ۳۰هزار
ماسک برسد .این تعداد میتواند شهرستان را
پوششدهد.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

خریدیکدستگاهبیلمکانیکیچرخالستیکی(نوبتاول)
شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
بیـل مکانیکـی چـرخ السـتیکی) بـه شـماره  2099005674000038را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق
سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/05/22
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایخریدیکدستگاهلودر(نوبتاول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دستگاه
لـودر) بـه شـماره  2099005674000036را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت
قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه
محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/05/22
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

