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زنبیل

سیبزمینیدرصدرگرانیها
تسنیم| مردادماه امســال از مجموع ۵۴ کاالی اساسی 
و مهم حدود ۲۱ کاال با رشــد قیمتی بیــش از ۵۰ درصدی 
روبه رو بوده است .   براســاس جدیدترین آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت از تغییرات قیمتی  کاالهای اساســی در 
مرداد ماه ســال جاری قیمت سیب زمینی در این ماه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته  رشــد 272.6درصدی را داشته 
اســت. مطابق آمار در مردادماه امســال قیمت جو  افزایش 
106درصــدی،  خرما  مضافتــی افزایــش 202درصدی، 
الســتیک پراید افزایــش 108.6 درصدی و پیــاز افزایش 
64.2درصدی داشته اســت.  مردادماه امسال از مجموع 54 
کاالی اساســی و مهم حدود 21 کاال با رشد قیمتی بیش از 

50 درصدی روبه رو  بوده است .

فروشگاههایاینترنتیزیرذرهبیناستاندارد
تسنیم| رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: »طبق 
برنامه ریزی ها در نظر داریم فروشگاه های اینترنتی را پس از 
 طی مراحل قانونی تحت پوشش قرار دهیم و بر کل مراحل 
از تأمین تا تبلیغ و فروش کنترل و نظارت خواهیم  داشت .  « 
نیره پیروز بخت با اشاره به این موضوع ادامه داد:  »به مواردی 
که مردم درباره اســتاندارد نداشــتن  کاالی عرضه شده در 
بازار گزارش می کنند، طبق اختیاراتی که داریم با همکاری 
قوه قضائیه برخورد قانونی  می کنیم .   بــرای فروش یا تبلیغ 
هر کاالیی که مشمول استاندارد اجباری است باید براساس 
موازین سازمان  استاندارد عمل شود و طبق برنامه ریزی ها در 
نظر داریم فروشگاه های اینترنتی را پس از طی مراحل قانونی 
 تحت پوشــش قرار دهیم و بر کل مراحل از تأمین تا تبلیغ و 

فروش کنترل و نظارت خواهیم  داشت .  « 

افزایشتولیدلوازمخانگی
ایلنا| وزیر صمت گفت:  »یکــی از اولویت های ما تولید 
داخلی لوازم خانگی اســت که در برخی اقالم مانند یخچال 
 روند افزایشی و در مورد تلویزیون کاهشی بوده است؛ درحال 
حاضر با رفتن شــرکت های خارجی،  شــرکت های داخلی 
درحال جایگزین شدن آنها هستند .  «رضا رحمانی در  واکنش 
به صحبت های رئیس اتحادیه  لوازم خانگی مبنی بر کاالهای 
جعلی این حوزه هم گفت:  »هر کســی ادعایی می کند باید 
مدارکش را هم بدهد و  ایشــان خودش رئیس اتحادیه است 
و باید خودش برخورد کند . برخی فــرار رو به جلو می کنند 
یعنی برای این که  رفع مسئولیت کنند، خودشان شروع به نقد 
می کنند و رئیس اتحادیه لوازم خانگی خودش یکی از عوامل 
 برخورد با فساد است . از طرفی امســال یکی از اولویت های 
ما تولید داخلی لوازم خانگی است که در برخی اقالم  شامل 
یخچال روند افزایشی و در مورد تلویزیون کاهشی بوده است؛ 
درحال حاضر با رفتن شرکت های  خارجی شرکت های داخلی 
درحال جایگزین شدن آنها هستند و ما در یکی از شهرک های 
صنعتی واحد  تولیدی هوشمند لوازم خانگی را افتتاح کردیم .  « 

 با افزایش 38 درصدی تقاضای خرید موتور سیکلت
 شرکت های بیمه ای هنوز تمایلی به بیمه کردن موتورها ندارند 

موتورسواریمنهایبیمهنامه

8
اپراتورها یک هفته فرصت دارند که به صورت شفاف اعالم کنند خدمات ارزش افزوده چقدر پول به جیب شان ریخته اقتصاد

است.  این موضوع را محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه شخصی اش اعالم کرده و 
توضیح داده  است:   »اپراتورها ملزم شدند در یک هفته به هر مشترک اعالم کنند در سه سال گذشته چه مبلغی برای 
خدمات ارزش افزوده هزینه  کرده اند.« خدمات ارزش افزوده که قبض های سنگینی به مشترکان موبایل تحمیل کرده 
است، مدت هاست اعتراض های زیادی را به دنبال  داشته است. مشترکان تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری 
#۸۰۰* در تمام اپراتورهای تلفن همراه از سرویس های ارزش  افزوده ای که برای آنها فعال است، مطلع شده و در صورت 

عدم تمایل نسبت به حذف آنها اقدام کنند.  

اپراتورها
بگویندچقدر
ارزشافزوده
بهجیبزدند؟

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

آگهي تمديد مزايده و فراخوان عمومي شماره يك
اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد تعدادي از اراضي و امالك و واحدهای تجاری خود واقع در سطح استان را با جزئيات مندرج در اسناد 

مزایده با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت )www.setadiran.ir( و با شماره  مزایدات ذیل بصورت الكترونيكي به فروش برساند.

فرصت استثنائي 
 فروش اراضي و امالك ) واحدهاي تجاري مهستان، پارسيان و نيستان و شيالن بنا و واحدهاي مسكوني و اراضي 
با كاربري تجاري، خدمات درون بافت و خدماتی( و فراخوان اراضی )با كاربری آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی 

و گردشگری(بصورت نقد و اقساط

زمان انتشار در سایت: ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1398/06/16
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1398/08/11
روزهاي  بجز   1398/08/11 لغایت   1398/06/17 تاریخ  از  بازدید:  تاریخ 

تعطيل از ساعت 8/00 صبح لغایت 13/00  
آخرین مهلت ارسال اسناد و پيشنهاد قيمت: ساعت 14/30 بعد از ظهر روز 

شنبه مورخ 1398/08/11
زمان بازگشایي: ساعت 10:00 صبح روز یكشنبه  مورخ 1398/08/12

زمان اعالم به برنده: روز دوشنبه مورخ 1398/08/13
ضمناً مواعد زمانی فراخوان در اسناد فراخوان قيد گردیده است.

همچنين رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد:
1- برگزاري مزایده صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و 
كليه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمين شركت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشایي پاكات، اعالم به برنده، واریز 

وجه مزایده و ... در بستر سامانه از این طریق امكان پذیر مي باشد.
2- پيشنهاد مي گردد با توجه به تعدد امالك و واحدها و اراضي قابل فروش 
در مزایده، قبل از ارائه پيشنهاد قيمت، از واحدهاي مربوطه و اراضي بازدید 

بعمل آورید.

نوبت دوم
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شماره فراخوان

3- تعهد پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان 
دولت در معامالت دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337

4- الزم به ذكر است كليه مراحل شركت در مزایده از طریق سامانه تداركات 
كليه  ثبت نام  مستلزم  امر  این  و  پذیرفت  خواهد  صورت  دولت  الكترونيكي 

اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور مي باشد.
لذا كليه  عالقمندان به شركت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهي امضاي الكترونيكي )توكن( با شماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند:
مركز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934

  www.setadiran.ir نام سایر استان ها در سایت  اطالعات تماس دفاتر ثبت 
بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

الزم به ذكر است متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و تكميلي مي توانند از 
طریق ذیل اقدام نمایند:

1- از طریق مراجعه حضوري به نشاني كرج- رجایي شهر)گوهردشت(- بلوار رستاخيز- 
خيابان سوم غربي- اداره كل راه و شهرسازي استان البرز- اداره واگذاري

تلفن تماس: 35830000-026 داخلي 1195- 1105
اداره پيمان و  رسيدگي داخلي 2231

شــهروند| گرانی خــودرو خرید موتورســیکلت 
را 38 درصد بیشــتر کرده است. براســاس آماری که 
مرکز شماره گذاری وســایل نقلیه اعالم کرده، امسال 
شماره گذاری موتورســیکلت به طور میانگین حدود 
38 درصد بیشتر شده اســت. این موضوع درحالی رخ 
می دهد که شــرکت های بیمه ای تمایــل چندانی به 
بیمه کردن موتورسیکلت ها ندارند. موتورسیکلت هایی 
که امسال قیمت برخی هایشــان به چند صد میلیون 
تومان هم رسیده است. شرکت های بیمه ای می گویند 
که بیمه شخص ثالث زیانده ترین رشته بیمه ای است 
و از آن جا که شــمار تصادفات موتورسیکلت در ایران 
باالســت، جاذبه این نوع بیمه نامه برای شــرکت های 
بیمــه ای بســیار پایین اســت. جالب اســت بدانید 

چیزی حدود 36 درصد وســایل نقلیه ای که در ایران 
شــماره گذاری می شوند، موتورســیکلت ها هستند و 
همین آمار بــاالی موتورســیکلت ها و البته افزایش 
تقاضا برای خرید آنها و شــمار بــاالی تصادفات این 
وســیله نقلیه موجب شده اســت که نگرانی ها برای 

مالکان موتورسیکلت افزایش داشته باشد. 
مردم موتورسوارتر شدند!

قیمت برخــی از موتورســیکلت ها معــادل بهای 
خودروهــای لوکــس در ایران اســت. با ایــن وجود 
شرکت های بیمه ای تمایل چندانی به صدور بیمه نامه 
بدنه برای این وســیله نقلیه ای که اتفاقا طی یک سال 
گذشــته خریدوفروش آن 38 درصد بیشتر شده هم، 
ندارند.  براساس آماری که رئیس مرکز شماره گذاری 

و تعویض پــالک پلیس راهــور ناجا اعــالم کرده، از 
3۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دســتگاه انواع وســایل نقلیه 
درکشــور، هم اکنون ۱۱ میلیون و 6۵۰ هزار دستگاه 

معادل 3۵ درصد موتورسیکلت است.
برخی از شــرکت های بیمه ای می گویند، ریســک 
صدور بیمه نامه بدنه و ســرقت برای موتورســیکلت 
بسیار باالســت و صدور بیمه نامه نه برای بیمه گذار و 
نه برای بیمه گــر صرفه اقتصادی نــدارد اما آمارهای 
اعالمی از طرف پلیس پیشــگیری از واقعیت دیگری 

خبر می دهد. 
بر اساس آماری که رئیس اداره روابط عمومی پلیس 
پیشگیری به »شهروند« اعالم کرده، طی 6ماه نخست 
امسال ســرقت موتورســیکلت ۱۲.۵ درصد کاهش 
پیدا کرده، درحالی  که ســرقت خودرو کاهش حدود 
8.8 درصدی را تجربه کرده اســت. صباحی با اشاره به 
این نکته گفت 6۰  درصد موتورســیکلت هایی که در 
این مدت به سرقت رفته، پیدا شده است او دلیل اصلی 
این کاهش را اجرای طرح های امنیتی و البته احتیاط 

بیشتر دارندگان موتورسیکلت می داند. 
77 درصد موتورسوارها بیمه نامه ندارند 

طبــق آخرین آمــار اعالمــی از طــرف غالمرضا 
ســلیمانی، مدیرعامــل بیمــه مرکــزی ۹ میلیون 
موتورسوار فاقد بیمه نامه هســتند. در واقع اگر تعداد 
موتورســیکلت های کشــور را حــدود ۱۱ میلیون و 
6۵۰ هزار دســتگاه درنظر بگیریم، می توان ادعا کرد 
تنها ۲3 درصد موتورســیکلت ها بیمه شــخص ثالث 
دارند و 77 درصد آنها فاقد بیمه نامه هســتند. همین 
مسأله موجب شــده که برخی از شرکت های بیمه ای 
تمایلی به صدور بیمه نامه بدنه برای مورتورســیکلت 

نداشته باشند. 
مدیر روابط عمومی شــرکت بیمه ایران، در این باره 
به »شــهروند« می گوید: »قشــر ضعیف و کم درآمد 
جامعه بیشــترین صاحبان این وسیله نقلیه را تشکیل 
می دهند که در اغلب موارد قادر به پرداخت حق بیمه 
شخص ثالث خود نیستند؛ درچنین شرایطی احتمال 
اســتقبال از بیمه بدنه موتورســیکلت بسیار ضعیف 
اســت. البته فعاالن این صنعت شــفاف نبودن قوانین 
بیمه ای را دلیل اصلی استقبال پایین مردم از خدمات 

بیمه ای می دانند.«
صادرات موتورسیکلت های سرقتی 

شاید برای شــما هم این ســوال پیش  بیاید که چه 
فرجامی در انتظار موتورســیکلت های سرقتی است. 
به گفته حجازی، بیشتر موتورســیکلت های سرقتی 
را به شهرستان ها و روســتاها می فرستند. البته برخی 
از سارقان برای موتورسیکلت های دزدی، سند جعلی 
درست کرده و آن را در کالنشهرها می فروشند. جالب 
است بدانید برخی از موتورسیکلت های لوکس دزدی 

به کشورهای همسایه صادر می شود. 

بیمه بدنه موتورسیکلت در راه است 
اما ریســک باالی صدور بیمه بدنه موتورســیکلت 
از دیگر مواردی اســت کــه شــرکت های بیمه ای را 
از ارایه این خدمــت بازمی دارد. براســاس آماری که 
مرکز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور نیروی 
انتظامــی اعالم کرده، موتورســیکلت ها در ۴۰ درصد 
تصادفات درون شــهری نقش دارند، به گونه ای که در  
ســال ۹۵ این وســیله نقلیه در حدود ۵8 هزار فقره از 

تصادفات حضور داشته است. 
فرهاد عظیمی، یکی از کارشناسان فعال در صنعت 
بیمه در این باره به »شهروند« می گوید: »درکشورهای 
دنیا صــدور بیمه بدنــه برای موتورســیکلت یک امر 
رایج و معمول اســت اما حاال که بهای موتورسیکلت 
در ایران باال رفته و بســیاری خواهان دریافت چنین 
نوع خدماتی هستند، برخی از شــرکت های بیمه ای 
درصدد تدوین شیوه نامه ای برای پوشش این نوع بیمه 

هستند.« 
این کارشــناس صنعت بیمه در رابطــه با چگونگی 
محاسبه حق بیمه بدنه موتورســیکلت به زبان ساده 
گفت: »فرض را بر این بگذارید که سالی هزار دستگاه 
موتورســیکلت به ارزش یک میلیــون تومان دزدیده 
شــود و تعداد موتورســیکلت های موجود در بازار را 
حدود ۲۰ هزار دســتگاه درنظر بگیریم. برای محاسبه 
حق بیمه باید یک میلیارد تومان را تقسیم بر ۲۰ هزار 

کنیم تا حق بیمه دریافتی بدنه مشخص شود.«

 البتــه آنگونه کــه این مقــام مســئول در یکی از 
شرکت های بیمه ای می گوید: »به دلیل راحتی سرقت 
این وســیله به طور قطع در قدم اول پوشــش ریسک 
سرقت موتورســیکلت در اولویت شرکت های بیمه ای 

نخواهد بود.«  
خریدوفروش موتور 38 درصد بیشتر شد 

بعد از گرانی خودرو تقاضای خرید موتورســیکلت 
چندبرابــر شــده اســت. براســاس آمارها، امســال 
شماره گذاری موتورسیکلت های نوشماره 3۵ درصد و 
نقل و انتقال آنها نیز 38 درصد افزایش داشــته است. 
حجازی با اشاره به این نکته می گوید: »درحال حاضر 
قیمت برخی از موتورســیکلت ها معادل خودروهای 
لوکس است اما متاسفانه شــرکت های بیمه ای حاضر 

به صدور بیمه نامه بدنه برای آنها نیستند.«
 او با بیان این که هم اکنون خرید یک موتورسیکلت 
ارزان قیمــت ۱۵ میلیــون تومان خرج روی دســت 
مشتری می گذارد، ادامه داد: »زمانی قیمت موتور در 
ایــران ارزان بود و صاحبان آنها خیلی نگران ســرقت 
یا آســیب دیدن وســیله های خود نبودند، اما حاال که 
میانگین قیمت موتــور درکشــور ۴۰ میلیون تومان 
اســت، شــرکت های بیمه ای باید فکری به حال آنها 

بکنند.«    
شهروندان کدام استان بیشتر موتورسوارند؟

۲۱ درصــد  از  بیــش  بدانیــد  اســت  جالــب 
موتورســیکلت های کشــور در تهران بــزرگ تردد 
می کنند. تهران بــزرگ با حدود ۲ میلیون دســتگاه 
۱.3 میلیــون  خراســان رضوی  موتورســیکلت، 
دســتگاه، اصفهــان ۱.۲ میلیــون دســتگاه، فارس 
۹۱6 هزار دســتگاه و خوزســتان با ۵6۴ هزار دستگاه 
موتورسیکلت بیشــترین موتورســیکلت های کشور 
را به خود اختصــاص دادند. در مقابل این اســتان ها، 
اســتان های کهگیلویه وبویراحمد با ۲۵ هزار دستگاه 
موتورسیکلت، ایالم 3۴ هزار دستگاه، اردبیل ۵۰ هزار 
دســتگاه، چهارمحال وبختیاری 6۵ هزار دســتگاه و 
خراســان جنوبی با 8۴ هزار دســتگاه موتورسیکلت 
کمترین موتورســیکلت های کشــور را در خود جای 

داده اند. 

طی 6ماه نخست امسال سرقت 
موتورسیکلت 12.5 درصد کاهش پیدا 
کرده، درحالی  که سرقت خودرو کاهش 

حدود 8.8 درصدی را تجربه کرده است.  

طی یک سال گذشته خریدوفروش آن 
38 درصد بیشتر شده است

تهران بزرگ با حدود ۲ میلیون 
و خراسان رضوی 1.۳ میلیون 
دستگاه و اصفهان 1.۲ میلیون 

دستگاه موتورسیکلت بیشترین 
موتورسیکلت های کشور را به خود 

اختصاص دادند


