10

سهشنبه  5 /اسفند  / 1399شماره 4765

اخبار

تقدیر از بیمه کوثر در نخستین
جشنواره دانش و پژوهش ساتا

وم

در نخستین جشنواره دانش و پژوهش
ساتا از مسئوالن بیمه کوثر در بخش برگزاری
همایش علمی تقدیر شد.
براساس ارزیابی کمیته داوران و تایید کمیته
علمی ،شرکت بیمه کوثر با برگزاری همایشهای
مدیریت ریسک و بیمه طی هفت سال ،در
ش در رتبه نخست قرار گرفت.
بخش همای 
گفتنی است ،این جشنواره با هدف تشويق،
ترغيب و ارتقای فعالیتهای علمی ،شناسایی
ظرفيتهاي موجود بخش دانش و پژوهش و
همچنین تهیه بانک اطالعاتی از پژوهشگران
تحقیقاتی ساتا برگزار شد.
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خبر

گزارش میدانی «ابتکار» از کمبود روغن و شروط عجیبی که برای فروش گذاشته می شود

طی مراسمی در مشهد مقدس دو
سایت  5Gهمراه اول افتتاح شد

همزمان با میالد باسعادت امام محمدتقی(ع)
آیین رونمایی از سایتهای  5Gهمراه اول در
مشهد با مصارف تجاری با حضور مسؤوالن
و مدیران محلی ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،همراه اول و مخابرات ایران برگزار شد
و دو سایت  5Gاین اپراتور واقع در «شهرداری
منطقه ثامن» مشرف به حرم رضوی و «کارخانه
نوآوری» مشهد افتتاح شده و این مناطق تحت
پوشش اینترنت پرسرعت  5Gهمراه اول قرار
میگیرند .مشترکان همراه اول که دارای گوشی
 5Gهستند میتوانند در نقاط تحت پوشش از
جدیدترین و سریعترین اینترنت جهان استفاده
کنند؛ همچنین برای سایر مشترکان که گوشی
 5Gندارند از طریق مودم و سرویس وایفای
امکان استفاده از این فناوری وجود دارد.
همراه اول موضوع فناوری  5Gدر ایران را از
سال  ۱۳۹۵آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی
شامل تیم های فنی اپراتور و شرکتهای داخلی
فرایند بومی کردن این فناوری را پیش برده و
راهاندازی تجاری و عمومی سایتهای  ،5Gبه
دلیل توجه ویژه به تمرکززدایی و عدالت ارتباطی
از مشهد مقدس شروع شده است.

بازاروسرمایه
گردهمایی مدیران ستادی و استان
های بیمه رازی با حضور دکتر
جباری برگزار شد

در صف روغن و کرونا

بازدیدهای میدانی از فروشگاهها و مغازههای سطح
شهر نشان میدهد که قفسهها خالی از روغن جامد
و مایع بوده و حتی در صورت موجودی با قیمتی باالتر
و یا با شروطی عجیب و غریب به مشتری عرضه
میشود .اما دلیل کمیاب شدن روغن چیست؟ هر
یک از فروشندگان دالیلی برای این امر مطرح میکنند،
البته باید اشاره کرد که کمبود روغن تنها مختص به
شهرهای بزرگ همچون تهران نبوده و شهرستانهای
کوچک نیز با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
از اواخر شهریور سال جاری عرضه روغن جامد در بازار
کم شد و کمتر از یک ماه ،این مشکل برای روغن مایع
نیز به وجود آمد .مشکالت ایجاد شده در حدی بود که
براساس گزارش رسانهها تهران و برخی شهرستانها
یا به طور کل روغن در فروشگاهها و مغازهها نبود،
یا با قیمتهای باالتر به بهانه کمیاب شدن فروخته
میشد و این در حالی است که خرید روغن در برخی
از مغازهها منوط به شروطی همچون خرید اقالم
دیگر بود .به هر حال اینروزها صحبت کمبود روغن،
تشکیل صفهای طوالنی و چندین ساعته در شرایط
کرونایی و شروط عجیبوغریب برای خرید یک کاال
نقل محافل شده است و در این میان بدون شک
بازار حاشیه و شایعه نیز داغ میشود .مثال بر اساس
گزارش ایسنا از برخی محلههای شهر تهران در بعضی
از فروشگاههای زنجیرهای خرید روغن جامد با ارائه
کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها
یک روغن جامد فروخته میشود نه بیشتر! البته روز
گذشته عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه
جلسه این ستاد در جمع خبرنگاران با اشاره به فروش
روغن با کارت ملی گفته است « :موضوع عرضه روغن
با کارت ملی شیطنت بوده و من آن را تکذیب میکنم.
میانگین مصرف ماهیانه روغن در کشور حدود ۱۵۰
هزار تن است ،اما در ماههای گذشته بیش از  ۱۷۰تا
 ۱۸۰هزار تن در ما ه تولید روغن داشتیم .فضای روانی
ایجاد شده در جامعه مراجعه به فروشگاهها را بیشتر
کرده است .در تمام دنیا افزایش تقاضا بازار را با
مشکل مواجه میکند .امروز هیچ مشکل و کمبودی
در بازارهای کشور وجود ندارد .مصرف خانوار بیشتر
روغن مایع است که مشکلی در تامین آن وجود ندارد.
با ایجاد اختالل در تامین روغن جامد تقاضا به سمت
روغن مایع خانگی حرکت کرده و بخشی از تولید به
سمت روغن مایع خانگی حرکت کرده است و در
نهایت مشکلساز شد .برای سال آینده هیچ افزایش
قیمتی در بازار نخواهیم داشت و عرضه به میزان کافی
خواهد بود».
شروط جدید برای خرید روغن برای جلوگیری از
سوءاستفاده است
برخی از مسئوالن در حالی معتقدند که کمبود
روغن در بازار وجود ندارد که مشاهدات میدانی خالف
آن را ثابت میکند .گزارش میدانی خبرنگار ابتکار از
شهرستان مالیر حاکی از آن است که فروشگاههای
مالیر با معضل کمبود روغن در قفسهها مواجه بوده
و روغنی که در فروشگاهها عرضه میشود جوابگوی
نیاز مردم نیست .یکی از فروشندگان به «ابتکار»

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

ن بار نه نزولی شدن شاخص بورس مورد بحث بوده و نه افزایشی شدن نرخ دالر ،بلکه کمبود یک کاالی اساسی (روغن) جنجال به پا کرده است.
ای 

دولت باید با
سیاستگذاری
درست ،کاالهای
اساسی مورد نیاز
مردم را تامین و
در دسترس مردم
قرار دهد و مانع
از ایجاد صفهای
طوالنی برای
خرید کاالهای
اساسی شود
ن روزها سهمیهبندی شده است
میگوید« :روغن ای 
و ما به عنوان توزیعکننده خرد مجبوریم که به هر
نفر یک روغن بدهیم .به ما گفتهاند که خرید روغن را
مشروط به خرید کاالهای دیگر کنیم ،این قانون برای
این است که در روزهای کمبود یک کاال ،فسادی ایجاد
نشود ،چراکه برخیها در زمان کمبود یک کاال اقدام به
خرید همان جنس در تعداد باال کرده و بعد در بازار
شروع به فروش اجناس خریداری شدهشان میکنند.
بنابراین برای اینکه از چنین رفتارهایی جلوگیری
شود و نیاز واقعی مصرفکننده تامین شود چنین
قانونی را گذاشتهاند .متاسفانه افرادی هستند که از
سوپرمارکت و فروشگاههای زنجیرهای روغن و یا هر
کاالیی که کم شده است را جمعآوری میکنند و بعد
اجناس را با قیمتهای باالتری به فروش میرسانند».
یک رب بخر یک روغن بگیر!
یکیدیگر از فروشندگان سوپرمارکت در مالیر به
«ابتکار» میگوید « :تقاضا زیاد و عرضه کم است،
چند روزی یک بار برای ما روغن میآید و به دلیل
کمبود کاال ما مجبوریم به هر مشتری فقط یک
روغن بدهیم .شرکت توزیعکنندهای که روغن را از آن
تهیه میکنیم در ازای  3میلیون تومان عدس و ده
کارتن رب گوجه فرنگی تعداد محدودی روغن به ما
میدهند و میگویند در ازای هر یک بسته عدس و یا
یک رب گوجه فرنگی ،یک روغن به مشتری بدهیم.
این درحالی است که مشتریان تنها متقاضی روغن
دومدوم
نوبتنوبت
هستند ،به همین خاطر تمام بستههای رب و عدس

پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار کشاورز
کارفرما  :شهرداری زاهدان

روی دست ما میماند و ما مجبوریم روغن را با قیمت
باالتری به مشتری بفروشیم .یعنی اگر مشتری عدس
و یا رب را به همراه روغن خریداری کند قیمت روغن
طبق قیمت درج شده بر روی روغن خواهد بود ،اما
اگر کاالی دیگری را نخرند و فقط روغن بخواهند ما
ناچاریم روغن را با قیمتی باالتر به فروش برسانیم.
خرید روغن به همراه عدس و یا رب ،قانون و یا
دستوری نیست که در تمام کشور ابالغ شده باشد
و این تنها خواست برخی از توزیعکنندگان است.
البته باید اشاره کرد که حتی خرید روغن با یک کاالی
اضافه به معنی خرید نامحدود روغن نیست و ما
ناچار هستیم به هرنفر فقط یک روغن بدهیم .فعال
شرایط اینگونه است و هیچ کدام از عمدهفروشها و
خردهفروش قانونی برای فروش خود ندارند .متاسفانه
کاسبان اینروزها اختیاری از خود نداشته و تحت
فرمان کارخانهها و شرکتهای توزیعکننده هستند».
کرونا از یک سو ،ترس نبود روغن از سوی دیگر
در ادامه به سراغ یکی از شهروندان میروم در
جواب این سوال که در چند روز اخیر موفق شده است
که روغن تهیه کند یا خیر؟ میگوید « :روز گذشته
برای خرید روغن به سوپرمارکت محله رفتم و در کمال
ناباوری فروشنده گفت که برای خرید یک عدد روغن
سرخکردنی باید یک خرید دیگر مثل رب گوجه فرنگی
و یا یک خوراکی مثل کیک داشته باشم .معلوم نیست
این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد ،وقتی پای شرط
و شروط برای خرید و تامین کاالی مورد نیاز مردم
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به وسط میآید ،ترس از نایابی جنس باال میرود و
مردم طمع بیشتری برای خرید پیدا میکنند و نتیجه،
تجمع افراد در فروشگاه خواهد بود .مردم تمام
فکرشان رعایت پروتکلهای بهداشتی است اما وقتی
پای کمیابی یک کاال به میان میآید ،کرونا فراموش
ن ساعتی شکل
میشود و صفهای خرید چندی 
میگیرد ».یکی دیگر از مشتریان که برای خرید روغن
مایع به سوپرمارکت آمده بود ،به «ابتکار» میگوید:
« سه روز پیش برای خرید یک روغن به مغازه آمدم
و به من گفتند که امروز روغن میرسد .این شرایط
مرا یاد قدیم و کوپن کاال میاندازد ،مگر میشود برای
خرید یک روغن هی امروز و فردا کرد؟ بارها گفتهاند
کمبودی در بازار نداریم ،اگر کمبودی نیست پس چرا
مردم برای خرید یک روغن صف میکشند؟»
رد کوپن در یک اقتصاد ،تبعاتی را به نبال خواهد
داشت
آنطور که مشخص است اینروزها کمبود و گرانی
روغن به یکی از دغدغههای مهم در بازار خوراکیها
تبدیل شده و مردم را با چالشهای بیشماری
روبهرو کرده است .در چنین شرایطی دولت باید با
سیاستگذاری درست ،کاالهای اساسی مورد نیاز
مردم را تامین و در دسترس مردم قرار دهد و مانع
از ایجاد صفهای طوالنی برای خرید کاالهای اساسی
شود .چراکه به گفته کارشناسان نشانههای کوپنی
شدن کاالهای اساسی ،تبعات بسیاری را به دنبال
خواهد داشت.

اولین گردهمایی مدیران ستادی و استانهای
بیمه رازی روز شنبه  ۲اسفندماه  ۹۹در سالن
همایش های ستاد مرکزی با حضور دکتر
جباری مدیرعامل بیمه رازی و اعضای هیئت
مدیره برگزار شد.
گردهمایی بیمه رازی با بررسی عملکرد ستاد
و شعبههای شرکت در سراسر کشور و معرفی
برنامه های استراتژیک برگزار میشود که اولین
جلسه این نشست روز شنبه ۲اسفند ماه
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره،
اعضای انجمن صنفی نمایندگان ،معاونین و
مدیران ستادی و استانها برگزار شد.
این نشست با سخنرانی آقای یزدخواستی،
رییس هیئت مدیره بیمه رازی در خصوص
اهداف و برنامه های سال آینده شرکت آغاز شد
و در ادامه آشتیانی عضو هیئت مدیره ضمن
خوشامدگویی به جباری در مورد برنامهها و
اهداف مدنظر هیئت مدیره در جمع مدیران
ستادی و استانها سخنان خود را بیان کردند،
همچنین ایشان سال  ۱۴۰۰را برای بیمه رازی
سالی سرشار از پویایی و رسیدن به اهداف
اعالم نمودند.
در این نشست جباری مدیرعامل بیمه
رازی به سخنرانی پرداخته و مهم ترین بخش
از صحبت های ایشان به چرخش های
استراتژیک بیمه رازی در سال  ۱۴۰۰مربوط
می شد وی با بیان این رویکرد که بیمه رازی
در روزهای آتی و سال آینده ۵ ،چرخش
استراتژیک را پیش رو دارند .گفتند :چرخش
استراتژیک زمانی اتفاق می افتد که سازمان به
مرحله ای می رسد که نیاز به دگرگون کردن
همه چیز را احساس می کند .این احساس
در ما شکل گرفته و باید در انجام آن بکوشیم.
وی تاکید کرد :برنامه تحول استراتژیک بیمه
رازی که براساس اهداف و استراتژیهای بنده
و اعضای محترم هیئت مدیره بیمه رازی در
چارچوب ۵چرخش استراتژیک ۱۵ ،هدف
کالن و  ۲۰راهبرد با اهداف بنیادین :الف) ارتقاء
جایگاه و اعتبار بیمه رازی در صنعت بیمه ،ب)
افزایش اثربخشی و کارآمدی شرکت به عنوان
بیمه گر حرفهای برای بیمه گزاران ،آحاد مردم و
نوبتشد.دوم
سهامداران شرکت دنبال خواهد

پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار شهید قاسم سلیمانی
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران106-

شــهرداری زاهــدان از کلیــه شــرکتهای دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دعــوت
مــی نمایــد از تاریــخ  1399/12/03تــا  1399/12/11بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irنســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی مناقصهگــران جهــت پــروژه زیــر اقــدام نماینــد.
• عنوان پروژه :پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار شهید قاسم سلیمانی
• محل اجرا :زاهدان  -از میدان امام حسین (ع) تا مسجد توحیدیه
• کارفرما :شهرداری زاهدان
• نشانی کارفرما :زاهدان  -خیابان آزادي به شماره کد پستی  - 9813673157تلفن 054-33224064-7
• مناقصه گزار :مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شهرداری
• نشــانی مناقصهگــزار :زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم-
تلفــن054-33213180:
برآورد اولیه 85،700،000،000 :ریال
• مدت انجام پروژه( 12 :دوازده) ماه شمسی
• تخصص و پایه مورد نیاز:

تخصص

حداقل پایه

تخصص

حداقل پایه

رشته ابنیه و ساختمان

پنج

رشته ابنیه و ساختمان

پنج

• محل و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابــی کیفــی و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات،
توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي
ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• قیمــت اســناد  500,000ریــال اســت کــه بایــد بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري
زاهــدان واریــز نماید.
• محل و زمان تحویل اسناد:
عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا ارائــه آن و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کلیــه
اســناد دریافتــی تکمیــل و الك و مهــر شــده بایــد بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره
کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
زمان تحویل اسناد :تا ساعت  12روز سه شنبه 1399/12/26
شهرداری زاهدان
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• محل و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابــی کیفــی و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات،
توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي
ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• قیمــت اســناد  500,000ریــال اســت کــه بایــد بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري
زاهــدان واریــز نماید.
• محل و زمان تحویل اسناد:
عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا ارائــه آن و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کلیــه
اســناد دریافتــی تکمیــل و الك و مهــر شــده بایــد بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره
کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
زمان تحویل اسناد :تا ساعت  12روز سه شنبه 1399/12/26
شهرداری زاهدان
9571

