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زنبیل
 تکلیف قیمت بلیت اتوبوس
هواپیما و قطار روشن شد

ایســنا| با افزایش قیمت بلیت اتوبوس، پرونده 
افزایش قیمت بلیت در مدهای مختلف حمل ونقل اعم 
از هواپیما، قطار و اتوبوس بسته شد تا درنهایت شاهد 
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیــت اتوبوس، افزایش 
۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار و افزایش نیافتن قیمت 
بلیت هواپیما باشــیم. بر این اساس، باال رفتن قیمت 
بلیت قطارهای مسافری به گونه ای خواهد بود که شاهد 
افزایش ۲۲ درصدی قطعی قیمت بلیت قطارهای بین 
شهری تهران- مشــهد، افزایش متوسط ۲۲ درصدی 
قیمت سایر قطارها در مسیرهایی به جز تهران- مشهد 
و افزایش ۲۲ درصــدی قطعی قیمت بلیت قطارهای 
پرسرعت )ترن ســت( خواهیم بود و بلیت قطارهای 
حومه ای فعال مشــمول افزایش قیمــت نخواهد بود 
و در جلسه بعدِی شــورای عالی راه و ترابری در مورد 
آنها تصمیم گیری می شــود. با درخواســت اتحادیه 
تعاونی های مسافربری، با افزایش 20درصدی قیمت 
بلیت اتوبوس  هم موافقت شــد، اما تغییری در قیمت 

بلیت هواپیما ایجاد نشد.

یارانه خرداد هفته آینده واریز می شود

فارس| سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد 
که صدمین مرحله پرداخت یارانــه نقدی خانوار روز 
یکشنبه ۲۶ خردادماه به حســاب سرپرستان خانوار 
واریز می شود. بر این اساس، همانند سال های گذشته، 
یارانه هر فرد 45هزار و 500 تومان بوده که یکشــنبه 
۲۶ خردادماه ساعت 24 واریز می شود و قابل برداشت 
خواهد بود. همچنین افزایش مســتمری خانوارهای 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی مثل قبــل واریز 

می شود.

 عرضه ماءالشعیر معروف
بدون تاریخ انقضا و قیمت

فارس| شــرکت معروف تولیدکننده ماءالشعیر، 
محصوالتش را بدون درج تاریخ تولید، انقضا و قیمت در 
کشور عرضه می کند. این درحالی است که درج تاریخ 
تولید و انقضا از مهمترین الزامات تولید یک محصول 
است و در حال حاضر، حتی روی تولیدات خانگی نیز 
تاریخ انقضا درج می شــود. در عین حال، درج تاریخ 
یکی از شــاخص های کیفیت کاال به حساب می آید. 
اکبر تقوی شــوازی، مدیر کل نظارت بر شبکه های 
توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان درباره لزوم درج قیمت و تاریخ انقضا 
روی تمامی کاالهــا گفت: »تمــام عرضه کنندگان 
کاال و خدمات اعــم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، 
توزیع کنندگان، فروشــندگان کاال و ارایه دهندگان 
خدمات موظفند قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را 
به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل 
رویت باشد، اعالم کنند. تمام واحدهای تولیدی مکلف 
به درج قیمت مصرف کننده روی بســته بندی کاالها 
با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت 

قیمت ها و درصدهای سود مصوب هستند.«

جوابیه
ارتقای سالمت ۸ محصول کشاورزی 

پرمصرف

در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 
98 با عنوان »سیب زمینی های مشکوک در سبد خرید 
ایرانی ها« جوابیه دبیرخانه شورایعالی سالمت و امنیت 

غذایی وزارت بهداشت  بیشتر می شود.
وظیفــه آمــوزش کشــاورزان و مداخله جهت 
استفاده بهینه از کود و سم در حیطه وظایف وزارت 
جهاد کشاورزی است و دبیرخانه شورایعالی سالمت 
و امنیت غذایــی وظیفه دارد بر اجــرای مصوبات 
شورا در این زمینه نظارت نماید. در این راستا طرح 
ارتقای سالمت ۸ محصول کشاورزی پرمصرف )که 
ســیب زمینی یکی از این موارد است( با محوریت 
وزارت جهاد کشــاورزی درحال برنامه ریزی برای 
اجرا بــوده و اقدامات موثــری درخصوص آموزش 
کشاورزان، مسئوالن کلینیک های گیاه پزشکی و 

کارشناسان ترویج انجام شده است.
تســریع در اجرای برنامــه مذکور البتــه نیازمند 
تخصیص به موقع و مکفی منابع است و طبق گزارشات 
ارایه شده توسط وزارتخانه مذکور در جلسات کارگروه 
دبیرخانه شورایعالی سالمت، امید می رود شاهد بهبود 
تدریجی ســالمت برخی محصوالت کشاورزی مورد 
ایراد و کاهش باقیمانده آالینده و نیترات در این موارد 

باشیم.

شــهروند| تصادف پراید بــا یک پورشــه کاین 
1.5 میلیارد تومانــی یکی از کابوس هــای بزرگ هر 
ایرانی  اســت، اما جالب اســت بدانید قانــون تعیین 
خسارت تصادف در ایران فرمول عجیبی دارد که اگر 
شــما با  چنین کابوسی مواجه شــدید، نباید بترسید 
و فــرار کنید، چرا کــه مطابق قانون شــما موظف به 
پرداخت مبلغ  کمی از خســارت می شــوید و مالک 
خودروی لوکس مجبور است بقیه خسارت را از جیب 
خودش  بپردازد. این فرمول به اندازه ای عجیب اســت 
که درحال حاضر شما اگر با پورشه کاین صفر تصادف 
  کنید خیلــی خیلی به نفع تان اســت تا با ســراتو یا

ام.وی.ام چینی، چون درنهایت و براساس  این فرمول 
ممکن است شــما با یک میزان آســیب وارد کرده، 
برای پورشــه کاین مجبور شــوید تنها 6-5 میلیون 
تومان خسارت بدهید، اما برای سراتو 10 برابر بیشتر 

خسارت پرداخت کنید!  البته این 
قانون در  طول زمــان تغییراتی 
داشــته که درنهایت بیشتر این 
تغییرات به نفع رانندگان مقصر 
تمام شــده اســت.  این فرمول 
عجیب تا آن جا پیش می رود که 
اگر شــما با پراید تصادف کنید 
بیشتر به ضررتان است تا با  سراتو 

و حتی پورشه کاین! 
خسارتی که به بار می آورید 

چطور محاسبه می شود؟
اگر بــا یک خــودروی لوکس 
بیچــاره  کردیــم،  تصــادف 
می شــویم؟! مطابق قانون قبلی 
بیمه شخص ثالث بله!  زیرا بیمه 
تنها سقف محدودی برای جبران 
خســارت تصادف با خودروهای 
لوکــس در نظر گرفته اســت و 

 مطابق قانون قبل شــما باید بخش بزرگی از خسارت 
بیمــه را از جیب تان پرداخت می کردیــد. در غیراین 
 صورت مالک خودروی لوکس می توانســت به دادگاه 

برود و حکم توقیف اموال شــما و حتــی زندان تان را 
 بگیرد.  

در قانــون جدید اما تصادف بــا خودروهای لوکس 
به ترسناکی گذشــته نیست و شــما تنها موظف به 

پرداخت  خسارت »قابل جبران« هستید.  
اما خســارت قابل جبران چطور تعیین می شــود؟ 
خســارت قابل جبران یــک فرمول ویــژه دارد و آن 

فرمول  این است:      
میزان خسارت*  نصف دیه فرد بالغ در ماه حرام

                                       ارزش خودرو    
فرض کنیم شما با یک خودروی یک میلیارد تومانی 
تصادف می کنید و 150 میلیون تومان خسارت به  بار 
می آورید.  درحال حاضر مبلغ دیه کامل 360 میلیون 
تومان است که نصف آن 180 میلیون تومان  می شود. 
با ایــن فرمول مبلــغ خســارت قابل جبــران تنها 
27 میلیون تومان اســت و شما 
موظف بــه پرداخت  ایــن مبلغ 

هستید و نه بیشتر.  
بیمه چقدر خسارت 

می دهد؟  
ســقف مبلغی که بیمــه برای 
تصــادف با خودروهــای لوکس 
خسارت می دهد 2.5 درصد دیه 
کامل یــک انســان  در ماه های 
حرام اســت. درحال حاضر دیه 
کامل 360 میلیون تومان اســت 
کــه 2.5 درصــد آن 9 میلیــون 

 تومان می شود.  
بنابراین در مورد مثال قبل که 
خسارت قابل جبران 27 میلیون 
تومان برآورد شد، بیمه حداکثر 
9 میلیــون  تومــان بــه شــما 
می پردازد و شما باید 18 میلیون 

تومان مابقی را از جیب تان بپردازید.  
اما این تمام ماجرا نیســت و فرمول »خسارت قابل 
جبران« گرچه برای خسارت های باالتر از سقف یعنی 

  9 میلیون تومان جوابگوســت، اما برای خسارت های 
زیر 9 میلیون تومان به زیان مشتری عمل می کرد. 

در مثال قبلی فرض کنیم شــما بــا یک خودروی 
یک میلیارد تومانی تصــادف کرده اید و به جای 150 
 میلیون تومان خسارت تنها 5 میلیون تومان خسارت 
به بار آورده اید. در این شــرایط میزان خســارت قابل 
 جبران تنها 900 هزار تومان می شــود و شرکت های 
بیمــه ای هم همیــن رقــم را به عنوان خســارت به 
 مشتریان شان پرداخت می کردند و مشتری 4 میلیون 
و 100 هــزار تومان خســارت باقیمانــده را از جیب 
 می داد.  این درحالی است که سقف مبلغ خسارتی که 
شرکت های بیمه باید پرداخت کنند 9  میلیون تومان 
اســت. در این شــرایط دیوان عدالت اداری به ماجرا 
رسیدگی کرد و بنا شــد برای خسارت های زیر سقف 
تعهد بیمه نامه، شرکت های بیمه ای خسارت را کامل 
بپردازند و بی خیال این فرمول  شــوند. با این حساب 
فردی که امســال زیر 9 میلیون تومان خسارت به بار 
می آورد، باید تمام خسارتش را  از شرکت های بیمه ای 

بگیرد و چیزی از جیب پرداخت نکند.  
تغییر فرمول بیمه به نفع بیمه شوندگان  

امیررضا شــکوهی، کارشــناس بیمه درباره تغییر 
فرمــول پرداخــت خســارت هنــگام تصادف های 
خودروهــای  لوکــس بــه »شــهروند« می گویــد: 
»دستورالعمل قبلی پرداخت خسارت به خودروهای 

لوکــس و خودروهایی  که با آنها تصــادف می کردند، 
اشکاالت زیادی داشــت و چون بیمه باید شرایطی را 
برای افراد جامعه  ایجاد کند که آنها احســاس امنیت 
داشــته باشــند و بدانند بیمه حامی آنها است؛ مثال 
خودرویی که با یک ماشــین  لوکس تصادف می کند، 
اگر نتواند از بیمه شخص ثالث خود استفاده کند، پس 

چطور باید خسارت خود را  پرداخت کند؟«
در  کــه  »مشــکالتی  می دهــد:  ادامــه  او 
دســتورالعمل های بیمه های ثالث وجود دارد، باعث 
شده که اقبال مردم و  اســتقبال آنها از بیمه ها بشدت 
کاهش پیدا کنــد ولی وقتی که ایــن موضوع اصالح 
شود، مردم بیشتر با  استفاده از بیمه نامه های مختلف 
ترغیب خواهند شد، چون می بینند که بیمه به خوبی 

از آنها حمایت می  کند.« 
این کارشــناس بیمه درباره این که آیــا بیمه ها به 
فرمول هــای جدید بــرای پرداخت خســارت ها تن 
خواهنــد  داد، می گوید: »وقتی این دســتورالعمل از 
طرف بیمه مرکزی به بیمه گران ابالغ شود و به عنوان 
یک  قانون ملزم به اجرای آن شــوند، دیگر جایی برای 
اجرانکردن آن وجود ندارد. درســت است که بیمه ها 
در  دو بخش بیمه شــخص ثالث و بخش درمان زیانده 
هستند اما از طریق بیمه های دیگر می توانند این  زیان 
را جبران کنند و در ازای آن مشــتریان بیشتری برای 
ســایر بیمه نامه های خود پیدا کنند و مردم  بیشتر از 

بر
دخ

کاهش معامالت مسکن در تهرانعد

آمار ارایه شده از سوی رئیس اتحادیه امالک حاکی از آن است که در ۲۰ روز ابتدای 
خرداد ماه ۱۳۹۸ خرید و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۳۲ درصد 

کاهش یافته است. مصطفی  قلی خسروی گفت: »در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ 
بالغ بر ۴۷۰۲ فقره خرید و فروش مســکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به زمان 

مشابه  سال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است. این مقدار افت نقطه به نقطه  معامالت بیشترین 
مقدار کاهش سالیانه از دی  ماه  سال گذشته تا کنون را نشان می دهد.« 

 خرید گندم تضمینی شد

مجری طرح گندم کشــور گفت: »از ابتدای فصل برداشــت تا کنون دو میلیون و 
۹۰۰ هزار تن گندم به ارزش بیــش از چهار هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان در اقلیم گرم و 

خشک و اقلیم معتدل خرید تضمینی شده است.« اسماعیل اسفندیارپور، مشاور وزیر 
جهاد کشاورزی، از پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران پس از ثبت اطالعات در سامانه 

خرید تضمینی گندم خبر داد و افزود: »تا کنون مبلغ ســه هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان از پول 
گندمکاران به حسابشان واریز شده است که معادل ۷۷ درصد کل خرید است.« 

تخفیف عوارض فرودگاهی به ایرتاکسی ها  

سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، گفت: »قرار 
است شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مرحله اول در دو گام حمایت های 
خود را از توســعه هوانوردی عمومی در فرودگاه های کشور اعمال کند.«  او ادامه داد:     

»در گام نخست از مرحله اول که در حال حاضر اجرا شده، اعمال تخفیف ۳۰ درصدی در 
زمینه عوارض فرودگاهی است که به فعالیت هواپیماهای فعال در ایرتاکسی تعلق می گیرد. 

اعمال این تخفیف در اختیار شرکت فرودگاه هاست و نیاز به مجوز از نهاد عالی تری ندارد.«
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خسارت تصادف رانندگی در ایران با فرمول عجیبی 
تعیین می شود که ممکن است از آن بی خبر باشید

  بر اساس فرمول تعیین خسارت رانندگی، در ایران
به نفع تان است که با خودروهای گرانقیمت تر  تصادف کنید

12
معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: »کلیه خریداران سکه که در  سال ۱۳۹۷ بین 20 تا 200 سکه دخل و خرج

پیش خرید کرده اند، مشــمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.« به گفته نادر جنتی، کسانی که تا پایان خرداد نسبت به پرداخت 
یا تقسیط مالیات سکه های پیش خریدشده اقدام نکنند، جریمه خواهند شد. او ادامه داد: »همچنین  
اشخاصی که در  سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ ســکه دریافت کرده اند، مشمول مالیات مقطوع نبوده و باید 
اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت )خرید و فروش سکه( را تا پایان خردادماه  سال ۱۳۹۸ به سازمان 

امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.«

نپرداختن مالیات 
سکه تا آخر خرداد 
جریمه دارد

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا 

و زکام باعث گیجی ناخواسته 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

  چرا با پرداخت موبایلی راحت نیستیم؟ 

شهروند| بــا وجود روند روبه گســترش استفاده 
از گوشــی های هوشــمند، ابزارهــای پرداخــت 
موبایلی نتوانســته اند  ســهم قابل توجهی را از بازار 
پرداخت های الکترونیک به خــود اختصاص دهند. 
ابزارهای پرداخــت موبایلی  حتی با راهکارهایی مثل 
جایزه دادن هم نتوانســته اند در جلــب توجه مردم  
سهم بیشــتری از بازار داشته باشــند.  آن گونه که 
آمارها نشان می دهد اپلیکیشــین های موبایلی تنها 
۱۲.۷ درصد ابــزار و ۶ درصد  ارزش بــازار پرداخت 
الکترونیک کشور را دارند و ارزش تراکنش های آنها 
در اردیبهشت ماه نیز ۱۴ صدم درصد نسبت به مدت 

مشابه پارسال افت کرده است . 
موبایل ها دارنده کمترین ارزش معامالت 

الکترونیک
شــبکه الکترونیکــی پرداخت کارتی در کشــور 
)شاپرک( شــامل ســه نوع ابزار پرداخت اینترنتی، 
پرداخــت موبایلی  و کارتخوان فروشــگاهی اســت 
که فعالیت های مربوط به »خریــد کاال و خدمات«، 
»پرداخت قبــض و خرید  شــارژ« و »مانده گیری« 
از طریق آنها انجام می شــود . به زبان ســاده تر یعنی 
پرداخــت اینترنتی، پرداخت موبایلــی  و کارتخوان 

کارهایی هستند که شــبکه الکترونیکی آنها را انجام 
می دهد. در بین ایــن پرداخت ها، پرداخت  اینترنتی 
از طریق موبایــل کمترین درصد را به خود اختصاص 
داده که این نشان از بی توجهی مردم به  پرداخت های 
موبایلی اســت. براســاس آمار شــبکه الکترونیکی 
پرداخــت کارتــی کشــور )شــاپرک(، کارتخوان 
 فروشگاهی با ســهم ۸۷.۹ درصدی، بیشترین شمار 
تراکنش های الکترونیکی را در بین ســایر ابزارهای 
پذیرش  دارد و پرداخت های موبایلی به طور متوسط 
کمتریــن ارزش ریالــی را داشــته اند. میانگین هر 
تراکنــش پرداخت  هــای اینترنتی در اردیبهشــت 
امســال یک میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و متوســط هر 
تراکنش از طریق ابزار پذیرش  موبایلی ۶۰ هزار ریال 
بوده اســت  . تعداد تراکنش های پرداخــت موبایلی 
در اردیبهشت ماه امســال با کاهش 7دهم درصدی 
مواجه بوده و مبلغ تراکنش های موبایلی نیز ۱۴ صدم 

درصد افت داشته است . 
دالیل استقبال پایین استفاده از ابزارهای 

پرداخت موبایلی
محدودیت انجــام تراکنش بــر روی ابزار پذیرش 
موبایلی، تعداد بــاالی ابزار کارتخوان فروشــگاهی 
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   ارزش تراکنش های موبایلی در اردیبهشت 0.14 درصد کمتر شد  درصد 

 به پورشه بزنید
 به پراید هرگز! 

غدیر مهدوی، کارشناس ارشد 
بیمه می گوید: » فرمول تعیین شده 
برای تعیین خسارت تصادف در 
ایران عادالنه و منطقی نیست. 

در همه جای جهان شما  و شرکت 
بیمه ای پشتیبان شما موظف 

هستید که خسارت به بارآورده را 
جبران کنید اما در ایران اگر  شما 
خودروی لوکس دارید و دیگران 
به شما خسارت زدند، ناچارید 

طبق قانون بخشی از خسارت را 
 خودتان بپردازید


