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اصنافوکشاورزی

بازار سنتی زاهدان

نبض بازار

عضو اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی خبر داد؛

موادغذایی
افزایشچشمگیرعرضهآنالینکاالو 

عکس :میزان


آخرینخبر

تاکید کرد؛

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران

سدنفوذناپذیرنانواییهادربرابرکرونا

گروه اصناف و کشاورزی :رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران
گفت :تاکنون هيچ آماري مربوط به ابتال يا مرگ و مير نانواها
بر اثر کرونا نداشته ايم و دماي بين  ۳۰۰تا  ۴۰۰درجه نانوايي
ها پاشن ه آشيل کرونا بوده است .به گزارش اسکناس و به نقل
از ات��اق اصن��اف ،بيژن نوروزي مقدم ،رئيس اتحاديه نانوايان
س��نتي تهران اظهار داش��ت :با شروع کرونادر اسفندماه سال
گذشته اعالم شد که نانوايان با توجه به اهميت تأمين قوت
غالب مردم جزو دسته اول قرار دارند که بايد به کارشان ادامه
دهند .در ابتدا شناخت درستي از ويروس کرونا وجود نداشت
و بيش از آنکه مردم متوجه راههاي انتقال و پيش��گيري آن
باشند دچار ترس ازکروناشده بودند و از اين رو خانواده هاي
کارگران مش��غول به کار در نانواييها که اکثراً در شهرس��تان
ها س��اکن هس��تند خواستار بازگشت فرزندان شان از تهران
بودند تا در معرض آسيب ابتالء به کرونا قرار نگيرند .رئيس

اتحاديه نانوايان سنتي تهران ادامه داد :از سويي از دست دادن
کارگران ميتوانست به کاهش توليد نان و مشکالت مختلفي
منجر شود .از اين رو براي حفظ کارگران و ممانعت از بازگشت
آنها به شهرس��تانها نانواداران مجبور ش��دند حقوق و مزاياي
کارگران را افزايش دهند البته که اين افزايش هزينه همراه
با افزايش قيمت نان نبود و در کنار افزايش هزينه هاي توليد
يک بار جديد بر دوش نانواداران تحميل شد .نوروزي مقدم
به نگرانيها در رابطه با احتمال قرنطينه شدن تهران و کمبود
نان در ابتداي شيوع کرونا اشاره کرد و گفت :با ايجاد ترس و
نگران��ي از ک��م بودن نان در جامعه چند روزي با هجوم مردم
ب��راي خري��د نان مواجه بوديم .به همين دليل نانواييها تا ۱۰
ش��ب و بعض ًا  ۱۱ش��ب به پخت ادامه دادند تا مردم مطمئن
ش��وند آرد مورد نياز وجود دارد و پخت انجام خواهد ش��د و
چيزي به نام قحطي نان اتفاق نخواهد افتاد.

گروه اصناف و کش�اورزی :عضو
اتحادیه کشوری کسبوکارهای
مج��ازی گفت :پیشبینی ما این
بود که  ۷۰درصد کس��ب کارها
طی  ۶تا  ۷س��ال آینده به فضای
آنالین وارد شوند که شیوع کرونا
این زمان  ۷ساله را به  ۲تا  ۳سال
کاهش داد .به گزارش اسکناس و
به نقل از اتاق اصناف ،رضا الفت
نسب گفت :در ابتدای شیوع کرونا
در بخش سفارش آنالین غذا ۶۰
درصد ،تاکس��یهای آنالین ۵۱
درصد ،گردشگری  ۹۰درصد و بخش خدماتی نیز  ۸۷درصد
کاهش رخ داد که البته در طول چند ماه گذش��ته بخش��ی از
این زیان جبران ش��ده اس��ت اما در مقابل ،در عرضه آنالین
کاال و مواد غذایی  ۱۳۶درصد و عرضه محصوالت دیجیتالی
 ۱۳۲رصد رشد داشتهاند .وی ادامه داد :در روزهای نخست
مشکل زیر ساخت و سرعت پایین اینترنت وجود داشت اما
به مرور بر مشکالت غلبه کردیم و اکنون در شرایطی قرار
داری��م ک��ه اگ��ر کرونا ادامه یابد یا مس��ایل دیگری رخ دهد
توان مقابله با بحران ها را داریم .این کارشناس افزود :طی
دو مرحله نظر سنجی یکی مربوط به سه ماهه نخست شیوع
کرونا و دیگری مربوط به اواخر آبان ماه به بررسی وضعیت
پرداختیم که نتایج جالب توجهی داش��ت .در بخش عرضه
کاال و مواد غذایی زود مصرف (س��وپرمارکتی) زمان ش��یوع
کرونا با  ۱۲۱درصد رشد مواجه بودیم که در نظرسنجی دور
دوم متوجه شدیم این بخش  ۱۵درصد دیگر هم رشد داشته
است .او ادامه داد :در رابطه با مشاغل خدماتی نیز در این دوره
با  ۸۶درصد کاهش رو به رو شدیم که اکنون فقط  ۹درصد
آن جبران ش��ده اس��ت و همچنان ۷۷درصد کاهش سفارش
در این حوزه وجود دارد .البته احس��اس ما این اس��ت که با
بهبود اوضاع و زرد شدن تهران و بسیاری از شهرها شرایط
به مرور در این بخش بهبود یابد .همچنین در رابطه با بازار

محصوالت دیجیتالی ابتدا با ۳۲
درصد رش��د مواجه شدیم که در
دور دوم نظرسنجی ،این شاخص
رش��د  ۱۰۰درص��دی را تجرب��ه
ک��رد .عض��و اتحادیه کش��وری
کس��بوکارهای مج��ازی در
رابطه با تاکسی های آنالین هم
گفت :ما  ۱۴۰شرکت تاکسیرانی
انالین در سراسر کشور داریم که
در ابتدای شیوع کرونا  ۶۰شرکت
از ای��ن تع��داد فعال بودند .در دور
اول  ۵۱درص��د کاه��ش در این
بخش داش��تیم .در دور دوم مش��خص ش��د  ۲۰درصد این
کاهش جبران ش��ده اس��ت .الفت نسب به گردشگری اشاره
کرد و توضیح داد :در حوزه گردشگری هم  ۹۷درصد کاهش
داشتیم که تا کنون نهایتا ۱۰درصد جبران شده است .او ادامه
داد :یکی دیگر از حوزههای کسبوکارهای آنالین ما خدمات
مشاوره پزشکی است که در ابتدا  ۱۲درصد رشد داشت اما در
نظر س��نجی دوم معلوم ش��د رشد ۱۰۰درصدی داشته است.
این موضوع نش��ان میدهد مردم در ابتدا با این پلتفرمها
آشنایی نداشتند و استفاده از آن به مرور رشد کرده است .در
بخش سفارش آنالین غذا هم در ابتدا با کاهش  ۶۰درصدی
خدم��ات مواج��ه بودی��م و البته تا کنون  ۴۰درصد آن جبران
ش��ده اس��ت .الفت نس��ب با بیان این که یکی دیگر از بخش
های مورد س��نجش در این نظرس��نجی مسکن بوده است،
گفت :حوزه مسکن از این جهت مورد توجه ما بود که از یم
س��و بس��یار اهمیت داشت و از سوی دیگر شامل آگهیهای
آنالین میش��د که آنهم در ابتدا  ۱۵درصد کاهش داش��ت
اما در دور دوم و پس از گذش��ت زمان چند ماه۱۲ ،درصد از
ای��ن کاه��ش جبران ش��د .او در رابطه با تبلیغات آنالین هم
گفت :در ابتدا این حوزه ۵۵درصد کاهش داش��ت که نش��ان
میداد کس��ب و کارها نتوانس��تهاند هزینه تبلیغات را تامین
کنند و اکنون فقط  ۱۶درصد جبران شده است.

مرغگراننمیشودمردمنگراننباشند

حبیب اس��داهلل نژاد ،نایب رئیس کانون سراس��ری
مرغداران گوشتی گفت :آنفوالنزای پرندگان هیچ
آس��یبی به واحدهای مرغ��داری نمی زمد بنابراین
قیم��ت م��رغ تغییر نمی کند .حبیب اس��داهلل نژاد،
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در
گفتگوی��ی اختصاص��ی با صبح ایران ،در خصوص
ش��یوع آنفوالنزای پرندگان و تاثیر آن بر واحدهای
مرغداری گفت :در س��ه س��ال اخیر تعداد واحدهای
مرغداری که درگیر آنفوالنزای پرندگان ش��ده اند
به اندازه انگش��تان یک دس��ت هم نمی رسد چون
پرتکل های بهداشتی را رعایت می کنند .وی افزود:
موارد بهداش��تی به نحو احس��ن در این واحدهای
رعایت می شود به طوری که بعد از هر دوره سالن
ها ضدعفونی و تمیز می شود.

توزیع تخممرغ با قیمت مصوب از
دیروز در تهران آغاز شد

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام گفت :طبق
ابالغیه دیروز وزیر جهاد کشاورزی ،از دیروز توزیع
تخممرغ در سطح شهر تهران باقیمت مصوب انجام
شد تا بهراحتی در دسترس باشد .به گزارش وزارت
جهاد کش��اورزی ،محمدرض��ا طالیی مدیرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام کشور در رابطه با وظایف
ش��رکت پش��تیبانی امور دام اظهار داشت :شرکت
پش��تیبانی امور دام یک ش��رکت دولتی اس��ت که
وظیف��ه خدماتدهی در حوزه تأمین نهادههای دام
و طیور را دارد .وی افزود :بر طبق اس��اسنامه ،این
ش��رکت موظف اس��ت نهادههای مورد نیاز کش��ور
را بر اس��اس تکالیف محول ش��ده تأمین و توزیع
کند .طالیی ادامه داد :شرکت در سالهای گذشته،
موظف به خرید نهاده از واردکنندگان این کاال بود
اما از سه سال گذشته ،بهعنوان یک شرکت دولتی
واردکنن��ده نهاده دامی وارد بازارهای جهانی ش��د
و مس��تقیم ًا نهاده را از ش��رکتهای خارجی بزرگ
خریداری کرد.

آسوشیتدپرس گزارش داد

آمریکارئیسجمهورندارد!

گروه سیاسی:به نظر میرسد ترامپ در آخرین روزهای
ریاس��تجمهوریانجامبس��یاریازوظایفشرامتوقف
کرده اس��ت .به گزارش اس��کناس ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،در سه هفته گذشته ،بمبی در یک شهر
مهم منفجر ش��د و رئیس جمهور حرفی درباره آن نزد.
کروناویروس به س��طح ترس��ناک جدیدی از مرگ و میر
در آمریکا رس��ید ،بدون آنکه ترامپ به این نقاط عطف
وحشتناک اذعان کند .جمعیتی خشونتطلب با تحریک
حرفهای خود رئیس جمهور ،در کنگره شعارهایی برای
بدنام کردن مایک پنس سر دادند و ترامپ اصال تالشی
برای تماس با معاون خودش نکرد .ترامپ صرفا با تاخیر
دس��تور داد تا پرچمها به یاد افس��ری که جانش را در راه
دفاع از کنگره داد ،به حالت نیمه برافراشته درآید و زحمت
توصیفاقداماتاینافسرراهمبهخودنداد.تخلفاتبزرگ
وکوچک-ازهنجارها،ازرهبری،ازشرافتانسانی-سایه
تاریکی بر آخرین روزهای ریاس��ت جمهوری او افکنده
و حتی از نظر مش��اوران نزدیک ،میراث او را به گونهای
لکهدار میکند که فراموش نخواهد شد .نیمی از مقامات
دولت فعلی از اقدامات رئیس جمهور در هفتههای اخیر

ابرازناراحتیکردهونمیخواهندکهنامشانفاششودزیرا
هنوز برای ترامپ کار میکنند .مایکل استیل که زمانی
دستیار جان بوئنر ،رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا
بود ،میگوید :حتی پس از شکست در انتخابات ،ترامپ
میتوانستسربلندازکاخسفیدخارجشودودستاوردهایی
مثل واکسن کووید ،۱۹-پیشرفت در خاورمیانه و اقتصاد
پویا پیش از پاندمی را که با اصالحات مالیاتی بود ،جشن
بگیرد .استیل افزود :اما او به جای آن تصمیم گرفت که
در وهم و شکایت غرق شود و در نتیجه ،تصاویر ریاست
جمهوری او یک جمعیت قاتل و مرگبار هستند که خانه
دموکراس��ی ما ،کنگره ،را غارت میکنند .ترامپ پس از
خشونتهای ششم ژانویه تنها با اصرار دستیارانش چند
توییت ارس��ال کرد و خواس��تار برقراری آرامش شد .او در
ادامه یک ویدیو منتشر کرده و این خشونت را تقبیح کرد
واحتماالامیدداشتهازبرخوردحقوقیاحتمالیوتالشها
برایعزلازسمتشدوربماند.اکنونکهافبیآینسبت
به وقوع اعتراضات مس��لحانه در سراس��ر این کشور و در
واشنگتندرروزهایباقیماندهبهتحلیفجوبایدنهشدار
داده است ،ترامپ در روزهای اخیر حرفی برای کاستن از

موجاحساساتیاتضمیناینکهحامیانشدیگربهخشونت
متوسل نمیشوند ،بیان نکرده است .با گذشت دو ماه از
انتخابات ،دستیاران ترامپ همچنان تقال میکنند تا او را
متقاعدکنندکهروییکویترینونجاتدستیاوردهایش
تمرکز کند که موفقیت چندانی هم نداشتهاند .او موافقت
کرد که سهش��نبه برای آخرین بار راهی تگزاس ش��ود تا
از دیوار مرزی آمریکا – مکزیک بازدید کند .اما او هنوز
باپیش��نهاددس��تیارانشبرایسخنرانیدرآخرینهفته
و تمرکز بر س��اخت واکس��ن کرونا و تالشهایش برای
تقویت بودجه ارتش موافقت نکرده اس��ت .با این وجود،
س��خنرانی وداع ترامپ که امری مرس��وم برای رهبران
در حال کنارهگیری در کاخ س��فید اس��ت ،احتماال انجام
نمیشود.تحرکاتترامپبهقیمتازدسترفتنبلندگوی
او تمام شد و شرکتهای رسانه اجتماعی فعالیت او را با
اشاره به لفاظی تحریکآمیزش به حالت تعلیق درآوردند.
ام��ا ترامپ هم ت�لاش چندانی برای بازگرداندن صدای
خودش به خرج نداد و از مصاحبههای تلویزیونی و برخورد
باخبرنگاراندوریکرد.درعوض،ترامپدرونکاخسفید
مانده و هرگز از تلویزیون دور نشده است.

اگهي تجديد مناقصه ،فراخوان سوم مناقصه
شماره /31/99/05ص

نوبت اول

شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد ،بنابرآئين نامه اجرايي بند "ج " ماده  12قانون برگزاري مناقصات مصوبه شماره /84136ت  33560هـ مورخ  85/7/16نسبت
نمايند :

به شناسايي مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه اي به شرح زير اقدام
1ـ شرح مختصر موضوع مناقصه :ترمیم و بازسازی تعداد  800دستگاه تکه مرکزی یکپارچه و چندپارچه
2ـ مدت و محل اجرا :مدت اجرا  12ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مناقصه مي باشد.
3ـ مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفي :حداکثر تا ساعت  16:00روز دوشنبه مورخ 1399/10/29
4ـ مهلت تکمیل اسناد ارزیابی کیفی  :حداکثر تا ساعت  16:00روز دوشنبه مورخ 1399/11/13
اس��ناد ارزیابی کیفی تا انتهای فرآیند مناقصه در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به نش��انی  www.setadiran.irبه

5ـ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تکمیل
طور بر خط انجام می شود و دریافت و تکمیل کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه فقط از سامانه مذکور امکان پذیر است.
6ـ از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی :سایت ملی مناقصات  ،http://iets.mporg.irصرف ًا رویت امکان پذیر است.
7ـ متقاضیان ش��رکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه س��تاد ،ضروری اس��ت مراحل ثبت نام در این س��امانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت ش��رکت در
ستاد )021-41934
فراخوان را محقق سازند(.شماره تماس سامانه 
8ـ مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی در صورتیکه قصد ارائه ضمانت نامه بعنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را دارند ،باید هنگام ارائه پاکات الف ،ضمانت
نامه معتبر بمدت سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر ارائه نماید.
9ـ مناقصه گران تائید صالحیت ش��ده در ارزیابی کیفی ،در صورتیکه قصد ارائه پیش��نهاد قیمت را دارند ،باید در صورت نیاز به تامین کاال و تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه،
قیمت متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه نمایند.
10ـ ارائه تصویر گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی است .لذا مناقصه گران طبق مصوبه هیات وزیران به شماره /135943ت 55887هـ مورخ ،97/10/15بایستی هنگام ارزیابی
کیفی تصویرگواهینامه تائید صالحیت ایمنی را به مناقصه گزار ارائه نمایند.
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اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا

