
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشــنبه  23 خرداد 1398 |  سال هفتم |  شماره 1715

 

رشد 2735 واحد شاخص بورس تهران

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم در 
روند رو به رشد قرار گرفت و 2735 واحد افزایش یافت . 
شــاخص کل با معیار  هم وزن 872 واحد رشــد کرده 
و به رقم 58 هــزار و 131 واحد رســید  . ارزش بازار در 
بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 883  هزار میلیارد 
تومان رســید. دیروز معامله گران بــورس اوراق بهادار 
تهران 5.9 میلیارد سهام و حق تقدم در قالب 389 هزار 
نوبت  معامله و به ارزش 1745 میلیارد تومان دادوستد 
کردند . دیــروز عمده نمادهــای بورســی در تقویت 
شاخص کل موثر بودند که  می توان به نمادهای همراه، 

وبملت، رمپنا، اخابر، تاپیکو، شبندر، فملی اشاره کرد  . در فرابورس ایران نیز شاخص کل 19 واحد رشد  کرد 
و به رقم 2956 واحد رســید . ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیــش از 166 هزار میلیارد تومان 
رسید. دیروز  معامله گران فرابورس بیش از 2 میلیارد سهام و حق تقدم در قالب 220هزار نوبت معامله و به 

ارزش 938 میلیارد تومان داد و ستد  کردند .

در تاالر حافظ

 

طبق آمارهای بانک مرکزی روند قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران نشان 
می دهد  متوسط قیمت هر متر مربع در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ با شــیب نســبتا تندی افزایــش یافته و به 

12 میلیون و 673 هزار تومان رســیده  است. آن گونه 
که آمارها نشان می دهد  قیمت هر مترمربع خانه در 
اردیبهشت نســبت به فروردین 12.5 درصد افزایش 

پیدا کرده که  طی یک سال اخیر بی سابقه است.

رشد بی سابقه قیمت مسکن در اردیبهشت

قیمت)تومان( سن بنا متراژ محله های خانه های ارزان 
قیمت تهران 

48سال   255 میلیون 45 متر راه آهن

250 میلیون 56 متر 27 سال باغ آذری

360 میلیون 4 سال 65 متر دروازه غار

350 میلیون 11 سال 67 متر یافت آباد 

320 میلیون 2 سال 42 متر آبشار دمار

289 میلیون 15 سال 43 متر استاد معین

340 میلیون 10 سال 51 متر جوادیه

300 میلیون 18سال 40 متر کارون

208 میلیون 5 سال  49 متر ابوذر

350 میلیون 10 سال  50 متر خلیج فارس 

قبل به سراغ شان بیایند. «
مالکان خودروهای لوکس بیمه بدنه بگیرند

آن ســمت ماجرا صاحبــان خودروهــای لوکس 
هســتند. فرض کنید کســی به خودروی شما بزند و 
مقصر باشــد  و مجبور باشید خودتان خسارت بدهید! 
ایــن موضوع به طور قطــع و یقین بــرای هیچ مالک 
خودروی  لوکسی مطلوب نیســت. در مثال قبل اگر 
شــما صاحب خودروی یک میلیارد تومانی باشــید و 
فردی به شــما   150 میلیون تومان خسارت وارد کند، 
او و بیمه نامه اش ســر جمع به شما 27 میلیون تومان 
می پردازند  و شــما مجبورید که 123 میلیون تومان 

باقیمانده را از جیب خودتان بدهید.  
ایــن موضوع حتمــا حرص تــان را درمــی آورد و 
مجبوریــد در خیابان بــا فاصله زیــاد از خودروهای 
معمولی  مردم حرکت کنید اما برای شما هم راهکاری 

وجود دارد.  
شما می توانید برای خودروی لوکس تان بیمه بدنه 
بگیرید تا بقیه خسارت واردشده را بیمه بدنه بپردازد.  

به پورشه کاین بزنید! 
اگر تصورتان تا دیروز از خودروهای لوکس پورشه و 
بی.ام.دبلیو و الگانس و... بود، درحال حاضر  که قیمت 
خودرو سر به فلک گذاشته اســت، باید تصورتان را از 
خودروی لوکس تغییر دهید و بدانید که  اگر با پورشه 
تصادف کنید، به نفع تان اســت تا بــا یک خودروی 

180 میلیون تومانی تصادف کنید!  
به پورشــه بزنید اما به ام.وی.ام ایکس 22 و سراتو 
و جــک اس 3 نزنید کــه بیچاره می شــوید ! فرمول 
 پرداخت خســارت تصادفــات رانندگــی در ایران به 
اندازه ای عجیب اســت که اگر شــما به ماشین های 
لوکس  ارزان قیمــت بزنید، زیان ســنگین تری به بار 
می آورید تا به یک خودروی لوکس بسیار گرانقیمت 

بزنید.  
بــرای فهمیــدن این موضــوع کافی اســت که به 
این مثال ها دقــت کنید. درحال حاضــر قیمت یک 
خودروی  سراتو 2000 به 220 میلیون تومان رسیده 
است. فرض کنیم شما با یک سراتو تصادف می کنید 
و 50میلیون تومان خســارت به بار می آورید. فرمول 
تعیین خسارت قابل پرداخت، به شــما می گوید که 
خســارت  قابل جبران شــما 40 میلیون و 900 هزار 

تومان است.  
مثال را تغییــر می دهیم. فرض کنید شــما با یک 
پورشــه کاین یک میلیــارد و 400 میلیــون تومانی 
تصادف  می کنید و 50 میلیون تومان خســارت به جا 
می گذارید. براســاس فرمول تعیین خســارت قابل 
پرداخت،  شــما باید تنها 6 میلیون و 420 هزار تومان 

خسارت بدهید!  
بنابراین اگر شما با یک پورشه کاین تصادف کنید، 
به مراتب بهتر از آن اســت که بــا خودروهای لوکس 

 ارزان قیمت و حتی چینی ها تصادف کنید.  
شکاف طبقاتی موجب ابداع فرمول های 

عجیب شد
غدیــر مهدوی، کارشــناس ارشــد بیمــه درباره 
فرمول های تعیین خســارت تصادف به »شــهروند« 
می گوید: » فرمول تعیین شــده برای تعیین خسارت 
تصادف در ایــران عادالنه و منطقی نیســت. در همه 
جای جهان شما  و شــرکت بیمه ای پشــتیبان شما 
موظف هستید که خسارت به بارآورده را جبران کنید 
اما در ایران اگر  شما خودروی لوکس دارید و دیگران 
به شما خســارت زدند، ناچارید طبق قانون بخشی از 

خسارت را  خودتان بپردازید. «
او ادامه می دهد: »علت اصلی این موضوع آن اســت 
که داللی خودرو و ســودهای عجیــب و غریب بازار 
 خودرو در ایران موجب شــده اســت که ارزش یک 
خودروی لوکس در ایران نســبت بــه یک خودروی 
 معمولی گاهی تا 20برابر یا بیشــتر برســد و در این 
شرایط رانندگان خاطی و شرکت های بیمه ای قادر به 
 پرکردن این شکاف عمیق به وسیله پرداخت خسارت 
نباشند. این درحالی اســت که در کشورهای  خارجی 
شــکاف ارزش یک خــودروی معمولــی و خودروی 
لوکس حداکثر بــه 2 تا 3برابر می رســد و  رانندگان 
خاطی و شرکت های بیمه ای این خسارت را به راحتی 

جبران می کنند.«  
مهدوی تأکیــد می کند: »شــکاف طبقاتی حاصل 
از داللی در ایران موجب شــده اســت کــه در مواقع 
تعیین  خســارت، قانون گذار ناچار شــود خسارت را 
برای مقصر حادثه به نوعــی تعدیل کند که نتیجه آن 
ایجاد  فرمول های عجیب و غریبی مانند فرمول تعیین 

خسارت خودرو است.« 

معاون مالي و اقتصادي گروه سایپا اعالم کرد:  

جزییات مزایده فروش اموال مازاد 
و غیرتولیدي سایپا

گــروه  اقتصــادي  و  مالــي  معــاون 
خودروسازي ســایپا از ادامه طرح فروش 
اموال مازاد و غیرتولیــدي این گروه خبر 
داد و گفت: »شركت لنت پارسیان پیشرو 
و پنج فقره ملك متعلق به این مجموعه در 

لیست فروش قرار گرفته است.«
مهــدي  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
محمدرضایي گفت: »100 درصد ســهام 
شــركت لنت پارسیان پیشــرو به  صورت 
یكجا و با شــرایط پرداخت نقدي یا نقد و 
اقساط توسط گروه خودروسازي سایپا به  

فروش مي رسد.«
به گفته وي، شــركت مذكور با سرمایه 
ثبت شــده 286 میلیــارد و 167 میلیون و 
547 هزار ریال به 286 میلیون و 167 هزار 
و 547 ســهم هزار ریالي تقسیم شده و كل 
ســهام قابل واگــذاري آن  767 میلیارد و 
232 میلیون و 566 هزار و 268 ریال است 
كه اشــخاص حقیقي و حقوقي كه تمایل 
به شركت در مزایده فروش آن دارند، باید 
معادل 5 درصد از ثمــن معامله را به عنوان 

سپرده شركت در مزایده پرداخت كنند.
وي ادامــه داد: »ســهام شــركت لنت 
پارسیان پیشــرو به پیشنهاددهنده اي كه 
باالترین قیمت را ارایه كند، واگذار خواهد 

شد.«
معاون مالــي و اقتصادي گروه ســایپا 
گفــت: »متقاضیــان بایــد پاكت هــاي 
مخصوص شــركت در مزایده را تا ساعت 
16 روز شــنبه 25 خردادمــاه جــاری 
به نشــاني كیلومتر 15 بزرگراه شــهید 
لشگري، شــركت ســایپا، مدیریت امور 
سرمایه گذاري و بررســي هاي اقتصادي 

تحویل و رسید دریافت كنند.«
وي درخصوص برگــزاري مزایده فروش 
امالك مازاد گروه ســایپا نیز گفت: »پنج 
فقــره ملك تجــاري، اداري، مســكوني و 
صنعتي واقع در تهران، قائمشهر و ایزدشهر 
مازندران نیز از طریق برگزاري تشــریفات 

مزایده عمومي واگذار خواهد شد.«
بــه گفتــه محمدرضایــی، متقاضیان 
مي توانند جهت كســب اطالعات بیشتر، 
دریافت اسناد و فرم شــركت در مزایده و 
تســلیم پیشــنهادات، همه روزه از ساعت 
8 صبح تا 15 به نشــاني تهــران، كیلومتر 
15 بزرگراه شــهید لشــگري، واحد امور 
ســرمایه گذاري و بررســي هاي اقتصادي 
مراجعه كــرده و با شــماره تلفن های این 

مرکز تماس بگیرند.
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ایلنا| رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که براساس بررســی های آماری، حدود 20 درصد از حوادث 
بیش از واقع یا غیرعادی است، گفت: »از همین رو، قصد داریم از امکانات فناوری برای بررسی تخلفات 
بیمه ای و خسارت های ساختگی استفاده کنیم.« غالمرضا سلیمانی در مورد طلب شرکت های بیمه ای از 
یک شرکت خودروساز بزرگ کشور گفت: »براساس توافق های صورت گرفته، شرکت های خودروسازی 
ظرف مدت 6 ماه برای پرداخت هزینه بیمه نامه ها به شرکت های بیمه برنامه ریزی کرده اند.« او گفت:   
»الیحه صندوق خسارت بیمه حوادث طبیعی مورد توافق سران سه قوه قرار گرفته و بعد از تأیید مجلس و 

شورای نگهبان، ابالغ و اجرا می شود.«

تقریبا 20 درصد 
حوادث ساختگی 

و غیرعادی است

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از 20 درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

و فراگیــر بودن  آنها، عــدم نیاز ایــن کارتخوان ها به 
تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل 
ازجمله مهمترین  عوامل ســهم باالی کارتخوان های 
فروشگاهی در پرداخت های الکترونیک و سهم پایین 
ابزارهــای موبایلی هســتند. به اعتقاد کارشناســان 
 IT  ناامن بودن بســتر اینترنــت برای اســتفاده از 
پرداخت های موبایلی و نیاز  به داشتن گوشی هوشمند 
تلفن همراه باعث کاهش پرداخت های موبایلی شده 
است.کیوان نقره کار،کارشناس  IT  درباره این که چرا 
مردم عالقه زیادی به استفاده از پرداخت های موبایلی 
ندارند،به »شــهروند« می گوید:  »وقتی  بحث پول و 
مسائل مالی مطرح می شــود طبیعی است که مردم 
بیشــتر محتاط شــوند و به هر اپلیکیشــنی اعتماد 
 نکنند. به همین دلیل ترجیح می دهند پرداخت های 
مالی خــود را از طریــق دســتگاه های کارتخوان و 
بانک هــا  انجام دهند.جوی هم که در جامعه نســبت 
به پرداخت های موبایلی و اپلیکیشــن ها وجود دارد، 
این اســت که  فالن اپلیکیشن متعلق به کیست و چه 
ســازمانی از آن پشــتیبانی می کند، به همین دلیل 
راضی نمی  شــوند که اطالعات شخصی خود را در آن 
ثبت کنند. از طرف دیگر نبود نظــارت روی کار این 
اپلیکیشن ها  باعث شــده مردم ندانند که اگر هنگام 
استفاده از آنها مشــکلی برایشــان پیش بیاید، باید 
به کجا مراجعه کنند. در  واقع مــردم به دلیل کمبود 
اطالعاتی که از ایــن برنامه های پرداخــت موبایلی 

دارنــد، نمی توانند به آنها اعتماد  کننــد.« نقره کار با 
اشاره به این که برای اســتفاده از برنامه های پرداخت 
مالی، فرهنگ ســازی مناســبی هم بین  مردم انجام 
نشده، ادامه می دهد:  »یکی دیگر از مهمترین دالیلی 
که مردم تمایلی بــه پرداخت های موبایلی  ندارند این 
است که هرگز بستر مناســبی برای آموزش دادن به 

مردم برای استفاده از این ابزارها وجود نداشته  است. 
ضمن این که تعداد زیاد این اپلیکیشن ها و تنوع باالی 
آنها هم باعث شده مردم فکر کنند وقتی ساخت  این 
برنامه ها ساده اســت، پس از نظر فنی هم معیارهای 
قابل قبولی دارند و نمی توان برای پرداخت های  مالی 

به آنها اعتماد کرد.« 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت
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