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زنبیل
بوقلمون ارزان شد

ایلنا| ســازمان میادیــن میوه و تره بــار قیمت مصوب 
گوشــت بوقلمون و آالیش مربــوط بــه آن را اعالم کرد. 
این قیمت ها نســبت به هفته ابتدایی مــاه  جاری کاهش 
100تومان تا یک هزار تومان را داشــته اند. بر این  اساس، 
هر کیلوگرم الشــه کامل بوقلمون با قیمت 20 هزار و 250 
تومان عرضه می شود که نسبت به هفته ابتدایی ماه جاری 
350 تومان کاهش قیمت داشته است. در انواع قطعه بندی 
گوشــت بوقلمون، هــر کیلوگــرم مغز ران بی پوســت و 
اســتخوان با قیمت 43 هزار تومان بــا کاهش قیمت 600 
تومانی و فیله با قیمت 42 هزار و 100 تومان با کاهش 600 
تومانی همچنــان گران ترین و هرکیلوگــرم بال بوقلمون 
با قیمت 100 هــزار و 900 تومان با کاهــش 100 تومانی 
ارزان ترین انواع قطعه بندی گوشــت بوقلمون در میادین 

میوه و تره بار هستند.

 125 کیلوگرم
سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال

شهروند| بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاه 
بین المللی در حاشیه برگزاری نمایشــگاه آرد و نان با اشاره به 
ســرانه مصرف نان در ایران گفت: »طبق اعالم ســازمان غذا و 
دارو سرانه مصرف نان در ایران 125 کیلوگرم است که دوبرابر 
سرانه مصرف اروپایی هاست. با این تفاوت که بخش عمده نان 
مصرفی در اروپا، نان صنعتی است؛ درحالی  که سهم نان صنعتی 
در کشور ما 8 تا 9 درصد است. حسین زاده با تأکید بر این که نباید 
به راحتی بازار 400 میلیون نفری کشورهای همسایه در حوزه 
نان را نادیده گرفت، گفت: »درحال حاضر 160 واحد نان صنعتی 

درکشور فعال است.«

تصادف ها را گردن خودروسازها نیندازید!

ایلنا| آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه ســازان همگن 
گفت: »درحال حاضر من به شــخصه شــاهد هســتم که 
خودروســازها به هیچ عنوان از رنــک A کیفیت پایین تر 
نمی آیند، پس این که حوادث جــاده ای و تلفات را به گردن 
کیفیت خودرو بیندازیم، آدرس غلط دادن است، درحالی  که 
سهم عدم رعایت استاندارد جاده ای و اصول مهندسی خیلی 
بیشتر اســت.« او ادامه داد: »قطعه سازان ایرانی همان هایی 
هســتند که برای لوگان، ال90، زانتیا، پژو 301 و پژو 2008 
قطعه تولید می کنند. فعاالن این حوزه توانستند قرارداد های 
زیادی با کمپانی های معروفی همچون رنو، پژو و سیتروئن 

امضا کنند و تبدیل به صادرکننده شوند.«

سهیال روزبان| موتورسیکلت های فرســوده دوباره به بازار 
برمی گردند و به مردم فروخته می شوند! ساالنه چیزی حدود 
نیم میلیون موتورسیکلت راهی پارکینگ های ایران می شوند. 
موتورســیکلت هایی که جریمه باالیی به بار آورده اند و از نظر 
قیمت هم آنقدرها ارزش ندارند که صاحب شــان به دنبالش 
بیاید. این موتورســیکلت ها معموال حدود دو سال دیگر هم در 
پارکینگ ها معطل می مانند و البته به جای این که راهی مراکز 
اسقاط و اوراق شوند، سر از بازار درمی آورند. موتورسیکلت های 
فرسوده حاال تبدیل به یکی از دردسرهای بزرگ شهر شده اند 
و گفته می شود که یکی از مهمترین آالینده های هوا فرسوده ها 
هستند. فرسوده هایی که نه تنها هزینه سنگینی بابت آالیندگی 
هوا و بیماری های ناشی از آن ایجاد می کنند که چیزی حدود 
دو برابر موتورسیکلت های نو بنزین می سوزانند و از نظر مصرف 

سوخت هم زیان دیگری روی دست اقتصاد کشور می گذارند.
اسقاطیهاچگونهبهبازاربرمیگردند؟

»موتورسیکلت های بی صاحب دوباره فروخته می شوند.« عضو 
هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به »شهروند« 
می گوید : »براساس آماری که موجود است، ساالنه چیزی حدود 
500 هزار موتورسیکلت روانه پارکینگ ها می شوند که بخش 
زیادی از آنها رقم خالفی شان به قدری باالست که صاحبان شان 
هیچ گاه برای ترخیص شــان مراجعه نمی کنند.« آن گونه که 
حجازی می گوید: »براساس قانون موتورسیکلت هایی که فاقد 
مدارک هستند یا به دلیل تخلف باال در پارکینگ ها مانده اند، با 
برگزاری مزایده به فروش می رســند، در نتیجه پس از گذشت 
حدود دو ســال که در پارکینگ ماندند و فرسوده شدند، دوباره 
به چرخه مصرف برمی گردند کــه آالیندگی زیادی را به همراه 

دارند.«
 البته رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت 

می گوید که گرانی های یک ســال اخیر بــازار خرید و فروش 
موتورهای اسقاطی را حسابی رونق بخشیده است و پیش از آن 
معموال افراد وقتی احساس می کردند موتورشان فرسوده شده 
و به اصطالح به خرج افتاده، آن را فرســوده و سراغ یک وسیله 
دیگر می رفتند، اما حاال شرایط کامال فرق کرده است. خرید یک 
موتورسیکلت نه چندان خوب بین 8 تا 20 میلیون تومان خرج 
روی دســت خریداران می گذارد. این درحالی است که عمده 
کسانی که از این وسیله نقلیه برای رفت وآمد و حتی امرار معاش 
استفاده می کنند، از دهک های پایین درآمدی هستند و قادر به 

چنین هزینه ای نیستند.  
80درصدموتورسیکلتهادرشهرستانها

فرسودههستند
80 درصد موتورسیکلت های شهرهای کوچک فرسوده است. 
البته این آمار در کالنشهرهایی همچون تهران از طرف حجازی 
حدود 20 درصد تخمین زده می شــود. او می گوید: »بیشــتر 
موتورسیکلت های فرسوده ای که در پارکینگ مانده اند، به قیمت 
ناچیز  در مزایده ها خریداری می شوند و بعد از تعمیر برای فروش 

به شهرستان ها می روند.« 
البته داســتان به همین ســادگی ها کــه فکر می کنید 
نیست. آن گونه که عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
موتورسیکلت می گوید  در مزایده ها معموال خریداران آشنا 
هستند و از پیشــنهاد هم اطالع دارند و موتور به کمترین 
قیمت ممکن فروخته می شــود.  به عنوان مثال یک موتور 
را در بهترین حالت 500 هزار تومان می خرند و دســتی به 
سرو رویش می کشند و بعد بین 2 تا 3 میلیون تومان در بازار 

می فروشند.  
کالغرارنگمیکنندجایقناریمیفروشند

گفته می شود که 90 درصد موتورسیکلت های فرسوده راهی 

خیابان های ایران می شــوند، اما 10 درصد دیگر یعنی چیزی 
حدود 50 هزار موتورسیکلت سرنوشت دیگری در انتظارشان 
هست و تحت عنوان یک وسیله نقلیه نو راهی بازار کشورهایی 
همچون عراق و افغانستان می شوند. حجازی که معتقد است 
این نوع صادرات باعث از بین رفتن اعتمــاد بازارهای هدف به 
کیفیت محصوالت تولیدی در ایران می شود، ادامه داد: »این که 
موتورسیکلت های فرسوده و دســت دوم خود را برای کاهش 
آلودگی به کشورهای دیگر صادر کنیم، اتفاقا کار درستی است، 
اما این که  به دروغ آنها را تحت عنوان نو می فروشیم، جای هیچ 

دفاعی ندارد.« 
در حالی که تصور می شود موتورســیکلت های دست دوم 
در بازار دیگر کشورها که هیچ محدودیت برای واردات ندارند، 
هیچ مشتری نداشته باشد، اما حجازی می گوید خرید  و فروش 
وسایل نقلیه دست دوم در این کشورها طرفداران زیادی دارد.  
او توضیح می دهد که به عنوان مثال طبیعی اســت وقتی برای 
خرید یک موتورسیکلت نو در بازار این کشورها باالی 500 دالر 
بپردازید، تعداد زیادی از افراد خواهان خرید موتور های دست 

دوم با قیمت 100 دالر باشند. 
متوسطعمرموتورسیکلتچندسالاست؟

هیچ مبنای مشخصی در رابطه با فرسودگی موتورسیکلت 
در کشور وجود ندارد. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
موتورســیکلت حداکثر عمر موتورســیکلت را 8  سال اعالم 
می کند و معتقد است موتورسیکلت هایی با عمر بیش از 8 سال 
نباید اجازه تردد داشته باشند و اگر پلیس آنها را می بیند، باید 
متوقف شان کند. اما خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان 

دوچرخه و موتورســیکلت نظری متفاوت  داشته و  با اشاره به 
این که بیشتر موتورسیکلت های موجود در بازار چینی هستند، 
به »شهروند« گفت: »از یک موتورسیکلت چینی نمی توان بیشتر 
از 4سال کار کشید و باید بعد از مدت کوتاهی آن را تعویض کرد. 
البته موتورسیکلت های هندی شرایط بهتری دارند و می توان 
از آنها بین 7 تا 9 سال  و از موتورســیکلت های ژاپنی و کره ای 
15 سال استفاده کرد. جالب است بدانید طبق گفته های رئیس 
اتحادیه تعمیرکاران موتورسیکلت شرکت های بیمه ای زیر بار 
بیمه کردن موتور با عمر باالی 10 سال نمی روند، با این وجود به 

کارگران در سامانه جامع روابط کار ثبت نام کنند

 پایان
قراردادهای سفید امضای کارگری

شهروند| قراردادهــای کارگران ســاماندهی می شود. 
دیروز وزارت کار از راه اندازی سامانه ویژه ای با عنوان »سامانه 
جامع روابط کار« خبر داد و گفت کارگران چهار استان در 
این سامانه ثبت نام کنند و به زودی 12 استان دیگر نیز به این 
تعداد اضافه می شود و بقیه استان های کشور هم بالفاصله 
پس از آن به این ســامانه ملحق می شــوند. مدیران وزارت 
کار می گویند با راه اندازی این سامانه و دریافت مشخصات 
کارگران و کارفرمایان تصمیم دارند تمام کارفرمایان را مجبور 
کنند یک نســخه از قرارداد کارگران را در اختیار وزارت کار 
بگذارند، تا به ایــن ترتیب به تخلفات حقوق و دســتمزد 
کارگران، ساعت کار، مقررات حاکم بر محیط کار کارگران و 
قانونی بودنشان و ... نظارت کنند. به جز این خود کارگران هم 
به صورت اینترنتی می توانند شکایت هایشان را از کارفرما در 

این سامانه ثبت کنند. 
90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند 

چیزی حدود 90 درصد کارگران ایرانی قراردادهای موقت 
کار یک تا سه ماهه دارند و همین موضوع دست کارفرما را باز 
می گذارد تا به راحتی حق و حقوق کارگران را نادیده بگیرد یا 
آنها را اخراج کند. این نابسامانی قراردادهای کار موجب شده 

وزارت کار به دنبال ساماندهی اطالعات کارگران و نظارت بر 
قراردادهای کار آنها باشد. 

بر اســاس اعــالم وزارت کار همــه مــردم و کارگران و 
کارفرمایان یک بار باید وارد ســامانه شــده و احراز هویت 
شوند، تا به محل کار آنها و قراردادهایشان نظارت شود. آنها 
توضیح داده اند که می خواهند با ثبت قراردادهای کار تکلیف 
قراردادهای سفید امضا روشن شــود و با اجرای این طرح، 
کارفرمایانی که اقدام به بستن قرارداد سفید امضا می کنند، 
شناسایی شده و به دنبال ثبت قرارداد از سوی کارگران، دیگر 

»شهروند« از بازگشت وسایل نقلیه اسقاطی به بازار گزارش می دهد

محبوبیت عجیب 
موتورسیکلت های قراضه! 

گرانی، بازار خرید و فروش موتورسیکلت های فرسوده را سکه کرده است
موتورسیکلت های دست دوم را تحت عنوان نو به عراق و افغانستان صادر می کنند!

8
هرساله بیش از 700هزار تن سنگ، ماسه، خاک و ضایعات مخلوط با گندم از دالالن و کشاورزان خریداری دخل و خرج

می شــود که موجب حیف ومیل 1200میلیارد بودجه دولت در هر سال می شود و برای سالمتی مردم هم 
مخاطره آمیز است. تسنیم نوشته است؛ این اعداد را از اسنادی برداشته که در دست دارد و توضیح داده است 
بر اساسنامه محمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره انجمن آردسازان به رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، 
دلیل اصلی ورود این حجم از ضایعات به خرید تضمینی گندم، عدم رعایت استانداردهای سازمان استاندارد 

توسط شرکت بازرگانی دولتی و استفاده از توری نامناسب در زمان خرید تضمینی گندم است.

700 هزار تن خاک 
با گندم نانوایی ها 
مخلوط می شود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

80درصدموتورسیکلتهادرشهرهای
کوچکو20درصددرکالنشهرها

فرسودههستند

ساالنهحدود500هزارموتورسیکلت
فرسودهواردبازارمیشود

کشورهایهمسایه
خواهانخریدموتورسیکلتهای

دستدومازایرانهستند


