 #هشتگ

4

پنجشنبه  22اردیبهشت 1401
 10شوال .1443شماره 20934

تراکنش مشکوک نانواییها و دردسر اهدای عضو یک برنامه !




3.9 M views

3.1 M views

2قاب از صبر و بی صبری در مدارس

آنالیز 3میلیون تراکنش نانواییها

روز گذشته دو ویدئو از برخورد معلمان در مدارس
در شبکههای اجتماعی دســت بــه دســت شــد که
واکنشهای متفاوتی را هم به دنبال داشت .در یکی
از این ویدئوها میبینیم فردی نسبتا مسن به سمت
یک مربی پرورشی حمله میکند و چندین بار به او
سیلی میزند و مربی پرورشی فقط این مرد را دعوت به
آرامش میکند .بسیاری از کاربران از خویشتن داری
این معلم در برابر هتک حرمت در مدرسه قدردانی
کردند .اما در ویدئوی دیگری که منتشر شد ،معلمی
را میبینیم که با یک تکه شیلنگ در حال تنبیه یکی
از دانش آموزان است .کاربری در این باره نوشت:
«مدرسه جای تعلیم و تربیته نه رینگ مبارزه!» کاربری
هم نوشت« :معلمهای عزیز االن دیگه همه بچهها
گوشی تو دستشونه ،نکنید از این کارا ،فیلم میگیرن
پخش میکنن دردسر میشه براتون».

گزارشی از آمار برگرفته از سه میلیون تراکنش کارت
خوا نهای نانواییها در زنجان منتشر شد که نکات
عجیبی را در بر داشت .در این گزارش آمده است که
مجموع ریالی تراکنشهای نانواییها  50درصد باالی
یک میلیون تومان بوده که یک دهم درصد از تعداد
سه میلیون تراکنش را به خود اختصاص میدهد.
تراکنشهایی با مبالغی بین  15هزار تا یک میلیون
تومان هم  13.9درصد از تعداد تراکنشها را نشان
میدهد و  86درصد از تراکنشها هم به خریدهای
زیر  15هزار تومان اختصاص داشته است .براساس
این گزارش ،تراکنشهای زیر  15هزار تومان بابت
خرید خانوار است ،زیر یک میلیون مربوط به اصناف و
مشاغل نیازمند نان و تراکنشهای باالی یک میلیون
تومان مربوط به خریدهایی غیر از خود نان است!





3.4 M views
2.8 M views

تورو خدا همان هیئت مدیره بمانید!

دردسر «زندگی پس از زندگی» برای اهدای عضو

ویدئویی از واکنش محمد دالوری مجری برنامه تهران
 20که متعلق به حدود دو سال پیش بود ،در شبکههای
اجتماعی دست به دست شد که واکنشهایی را هم
به همراه داشــت .دو سال پیش ،خبر رسید 134
دانشجوی آقازاده از دانشکده پزشکی اخراج شدهاند.
همان موقع اعالم شد که این آقازادهها که با پول و
جایگاه والدین خود وارد دانشگاه شده بودند ،از
دانشگاه اخراج شدند .آن زمان دالوری خطاب به این
آقازادهها گفته بود« :تو رو خدا همون هیئت مدیره
بمونید ،حقوقتون رو بگیرید و سراغ پزشکی نرید و
با جون مردم بازی نکنید ».کاربری با بازنشر این ویدئو
نوشت« :دادن صندلی به برخی افراد در حوزه علم
میتونه خیلی خطرناک باشه چون افراد ممکنه بدون
داشتن علم یا صالحیت الزم به جایگاهی دست پیدا
کنند که برای جامعه خطرناک خواهد بود».

هرچند برنامه «زندگی پس از زندگی» تمام شده
اما واکنشها به این برنامه هنوز ادامه دارد .این
برنامه به افــرادی میپرداخت که مرگ را تجربه
کرده و دوباره به زندگی برگشته بودند .به رغم این
که برخی این برنامه را آموزنده میدانستند اما روز
گذشته یک پزشک درباره این برنامه نوشت« :تبعات
برنامه زندگی پس از زندگی گریبان اهدای عضو را
گرفته است ».او در توییتر نوشت« :خانواد ههایی
که عزیزشان مرگ مغزی شده باوجود این که پزشکان
تایید میکنند بیمار به زندگی برنمی گردد و عمال مرگ
مغزی مساوی است با مرگ اما خانوادهها بااستناد به
این برنامه بازهم امید دارند عزیزشان به زندگی
برگردد .کاش در این برنامه تفاوت مرگ مغزی و کما به
درستی برای مردم تبیین میشد ».کاربری هم نوشت:
«تفاوت خیلی چیزها تو این برنامه باید تبیین میشد
که نشد! یکیش همین فرق مرگ و کماست».





2.4 M views

طرح جنجایل برای
فروش آاثر ابستاین

2.1 M views

سوپ باله کوسه با طعم انقراض!

راهکاری برای فراری دادن حیوانات از مزرعه ذرت!

خبر کشف محموله بزرگ قاچاق باله کوسهماهی در
آبهای جزیره کیش بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .بر اساس گزارش تسنیم ،در این خصوص
شش نفر بازداشت شدند و از آنها تعداد دوهزار
و 535عــدد «باله کوسهماهی» کشف و ضبط شده
است .در حالی این تعداد کوسه به خاطر باله کشته
شدهاند که گفته میشود خطر انقراض کوسه ماهیها
را تهدید میکند .طبق گزارش ها ،سوپ باله کوسه
ماهی در چین و هنگ کنگ طرفداران زیادی دارد و
هر کیلو باله بین  5تا  50دالر هم قیمت دارد .کاربری
نوشت« :باید جریمه شکار گونههای در حال انقراض
به حدی باال باشه که هیچ قاچاقچی و شکارچی جرئت
نزدیک شدن به اونا رو نداشته باشه ».کاربر دیگری
نوشت« :چطوری یه عده حاضرن سوپی رو بخورن که
طعم انقراض یک حیوون رو میده؟!»

راهکار یک کشاورز برای مراقبت از مزرعه ذرت خود
در برابر هجوم میمونها به سوژه رسانهها تبدیل شده
است .آیا تا به حال در باره مردی که لباس خرس تنبل
به تن کرده و کار مترسک را انجام میدهد ،شنیده اید؟
باور کنید یا نه ،این موضوع واقعی است و در مزرعهای
در ایالت تالنگانای هند رخ داده است .یک کشاورز
محلی برای نجات محصوالت کشاورزی خود از دست
میمونها و گرازهای وحشی فردی را استخدام کرده
که لباس خرس بپوشد تا حیوانات بترسند و به مزرعه
او آسیب نزنند .او برای این کار روزانه  ۵۰۰روپیه
معادل حدود  190هزار تومان پرداخت میکند .بنا به
ادعای این کشاورز ،پس از به کارگیری این ایده جالب
او از شر حیوانات مزاحم خالص شده و میمو نها که
مزاحمان همیشگی به شمار میرفتند تنها یک بار تالش
کردند وارد مزرعه او شوند.

ناصری -در روزهای اخیر طرح چند نماینده مجلس با عنوان
«استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» که در تارنمای
مجلس شورای اسالمی هم بارگذاری شده در فضای رسانهای
مورد توجه قرار گرفته است .طبق گزارش روزنامه ایران 46
بهارستان نشین اعالم کرد هاند که در این طرح عجیب به
دنبال تبدیل ایران به هاب خرید و فروش اشیای تاریخی و
باستانی با هدف ارزآوری هستند .با این حال در این گزارش
به مفاد این طرح و انتقادهایی که کارشناسان به آن داشتهاند،
پرداخته ایم.

به خودروهای لوکس نزنید
اما نگران هم نباشید!

▪این طرح چیست؟
در طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» به طور
خالصه این گونه آمده که هر فردی که آثار باستانی و عتیقه را
بیش از صد سال در اختیار دارد یا در کاوشهای باستانی به
آنها دست پیدا کرده است ،میتواند آن را در سامانهای ثبت
کند و به کارشناسان وزارت میراث فرهنگی تحویل دهد تا
قیمت گذاری شود .در وهله اول کارشناسان قیمت گذاری
سامانه ،موظفاند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف
در سامانه ،به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام کنند ،بعد
از آن موزههای کشور و سایر نهادهای دولتی حداکثر یک ماه
پس از درج قیمت در سامانه میتوانند با ارسال درخواست
و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه ،به خرید شیء اقدام
کنند70 .درصد مبلغ باید به حساب وزارت میراث فرهنگی
برای خرید اشیای گران بهای تاریخی واریز شود اما در صورت
گذشت سه ماه و نفروختن شیء ،مسئول فنی یا ثبت کننده
شیء میتواند پس از واریز مبالغ انبارداری ،بیمه ،مالیات،
کارشناسی ،ثبت و صدور سند برای اخذ سند مالکیت شیء
اقدام کند و بعد از آن میتواند هر طور به هر کجایی که مایل
باشد ،اثر را بفروشد.

لوکس توسط بیمه چطور محاسبه میشود؟

▪انتقادها به این طرح
بعد از بــارگــذاری ایــن طــرح در سامانه مجلس ،بسیاری از
کارشناسان به آن واکنش نشان دادند و این طرح را راهی برای
خروج قانونی اشیای باستانی معرفی کرده و به بسیاری از مواد
این طرح ایراداتی را وارد دانستهاند« .عباس مقدم» ،سرپرست
کاو شهای شهر شش هزارساله چگاسفال در گفتوگو با
«ایران» ،امضای چنین طرحی توسط تعدادی از نمایندگان را
ناشی از غریبه بودن آنها با مفهوم فرهنگ ،میراث فرهنگی
و ارزش اشیای باستانی میداند و آن را یک طرح خطرناک
میخواند .او میگوید« :هیچ کشوری حاضر به فروش اشیای
تاریخی و باستانی خود نیست ».این باستانشناس میپرسد،
نمایندگان مجلس چطور نمیدانند قانون مدنی 1307
ایران ،میراث فرهنگی و آثار باستانی را متعلق به همه دانسته
و دولــت موظف به حفاظت از آن اســت؟ او ســؤال میکند
بهارستاننشینها خبر ندارند که همین قانون مشخص کرده
که هیچ کس حق دخل و تصرف در آثار باستانی را ندارد؟ او
تجاریسازی اشیای تاریخی را همان روش فرانسویها در پیش
از انقالب میداند که به غارت میراث فرهنگی ایران منجر شد و
امروزمیلیونهاگردشگررادرموزهلوورجمعکردهاست.البته
بندهایدیگراینطرحدرخصوصچگونگیکاوشآثارباستانی
و افرادی که میتوانند اقدام به این کار بکنند هم انتقادهای
زیادی را به همراه داشته است .در همین زمینه تعدادی از
باستان شناسان در نامهای این طرح را قانونی کردن و رسمیت
بخشیدن به حفاری قاچاق دانستهاند .در بخشی از این نامه که
اعتمادمنتشرکرده،آمدهاست«:محوطههایباستانیبهمثابه
شناسنامهها و نوامیس این ملت بزرگاند که برای شناسایی
آنها فقط و فقط باستان شناسان مجرب و صاحب صالحیت
علمی حق کاوش و مطالعه روی آنها را دارند .هیچ آدم عاقلی
ناموس خود را به دست نااهالن نمیسپارد».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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طبق آخرین اصالحیه مجلس برای قانون بیمه شخص ثالث ،هزینههای خسارت خودروهای

رعیت نواز -آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که اگر با خودرویی گرانقیمت همانند پورشه ،مازراتی ،ب.ام.و یا بنز
تصادف کنید ،بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت خودروهای لوکس را تقبل میکند؟ با
نگاهی به قیمت قطعات این خودروهای لوکس در بازار ،این پرسش بیش از پیش برجسته میشود .براساس قیمتهای
بازار ،چراغ جلوی مازراتی به تنهایی بیش از  20میلیون تومان قیمت دارد .از گذشتههای دور یکی از نگرانیهای
رانندگان خودروهای سواری ،تصادف با خودروهای لوکس و گران قیمت بود .اما از اسفند سال گذشته و در اصالح قانون
بیمه شخص ثالث به نوعی این نگرانی رانندگان خودروهای سواری حل شده و حاال دارندگان خودروهای لوکس باید
نگران باشند مبادا یک خودروی سواری با آنها تصادف کند چون در صورت نداشتن بیمه بدنه باید میلیونها تومان
از جیب شان برای تعمیر خسارتهای وارد شده هزینه کنند .در قانون جدید بیمه شخص ثالث برای پرداخت خسارت
مالی خودروهای گران قیمت ،قوانین و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است .پس اگر خودروی گران قیمت دارید یا
راننده یک خودروی متعارف هستید ،برای این که با زیر و بم این قانون آشنا شوید با ما همراه باشید.
▪قانون چه میگوید؟

براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال
 ۱۳۹۵به تصویب مجلس رسیده ،خودروها به دو نوع
متعارف و نامتعارف تقسیم بندی شده است و طبق این
قانون اگر ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد
مسلمان در ماه حرام باشد ،خودرو متعارف و در غیر این
صورت نامتعارف شناخته میشود؛ تا پیش از این صاحبان
خودروهای گران قیمت که در تصادفات آسیب میدیدند،
بخشی از هزینههای خسارت را بر اساس میزان خسارت
متناظر واردشده به گرانترین خودروی متعارف از بیمه
دریافت میکردند و بقیه آن را از مقصر حادثه .یعنی فرد
زیاندیده که دارای خودروی نامتعارف است ،عالوه بر
دریافت خسارت خود از بیمه ،طبق این قانون دوباره به
مقصر مراجعه و خسارت ناشی از افت قیمت خودرویش
را از فرد مقصر در حادثه مطالبه میکرد .اما طبق گفته
خضریان ،با اصالح این قانون صاحبان خودروهای لوکس
باید سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را با استفاده
از بیمه بدنه تامین کنند.
▪خودروی متعارف در سال  1401چیست؟

به زبان ساده منظور از خودروی متعارف ،خودرویی است
که در زمان وقوع حادثه رانندگی ،قیمت آن برابر یا کمتر از
سقف تعهدات جانی یا  ۵۰درصد دیه مرد مسلمان در ماه
حرام باشد .هر ساله نرخ دیه توسط قوه قضاییه مشخص
میشود.امسالنرخدیهدرماهحرام 800میلیوناعالمشده
که یعنی حداکثر قیمت خودروی متعارف باید  400میلیون
تومان باشد و هر خودرویی که زیر  400میلیون تومان باشد،
خــودروی متعارف و هر خودرویی که باالی  400میلیون
تومان باشد ،خــودروی نامتعارف شناخته میشود .البته
ارزش واقعی هر خودرو هنگام وقوع حادثه توسط کارشناس
بیمه یا کارشناس رسمی دادگستری مشخص میشود.
▪نحوه پرداخت خسارت خودروی متعارف

طبق قوانین بیمه ،خسارت خودروهای متعارف به صورت
کامل از سمت شرکت بیمه پرداخت میشود .با توجه
به نرخ خودروها در زمان نگارش این گزارش ،دنا پالس
اتومات تقریبا  400میلیون تومان قیمت دارد بنابراین این
خودرو میتواند به عنوان یک خودروی متعارف با باالترین
قیمت در نظر گرفته شــود .تفاوتی نــدارد بیمه شخص
ثالث شما متعلق به کدام بیمه گذار است؛ در تصادف دو
خــودروی متعارف با یکدیگر ،تمام خسارت توسط بیمه
شخص ثالث راننده مقصر پرداخت میشود.

▪نحوه محاسبه خسارت خودروی نامتعارف (لوکس)

محاسبه خسارت در خودروهای نامتعارف با خودروهای
متعارف کامال متفاوت اســت .به طــور مثال اگــر شما با
خودروی تیبا به یک خودروی بنز بزنید و باعث شوید چراغ
عقب آن بشکند ،الزم نیست هزینه چراغ بنز را پرداخت
کنید ،با توجه به این که هم اکنون قیمت دنا پالس در بازار
حدود  400میلیون تومان است بنابراین میتواند شاخص
و مبنای مناسبی برای گرانترین خودروی متعارف در سال
 1401باشد ،پس با فرض این که ارزش چراغ عقب دنا
پالس دو میلیون تومان باشد ،مقدار خسارت قابل پرداخت
به مالک بنز فقط دو میلیون تومان خواهد بــود و بقیه
خسارت از مالک پراید قابل مطالبه و وصول نخواهد بود و
در صورتی که خودروی بنز بیمه بدنه داشته باشد ،مالک آن
میتواند مابه التفاوت آن را از شرکت بیمه گذار بدنه خودرو
مطالبه کند .البته طبق تبصره یک مادۀ  2دستورالعمل
جدید ،در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای
متعارف اختالف قیمت داشته باشد ،گرانترین آنها مالک
عمل خواهد بود به عبارت دیگر چنان چه در مثال فوق
ارزش چراغ عقب دنا پالس در بازار بین یک تا دو میلیون
تومان متغیر باشد ،باید گرانترین چراغ یا همان دو میلیون
تومان مالک محاسبه قرار گیرد .طبق تبصره  2مادۀ 2
دستورالعمل جدید ،در مــواردی که خــودروی نامتعارف
یا لوکس دارای قطعاتی باشد که نمونه یا مشابه آن در
خودروی متعارف وجود نداشته باشد ،قیمت قطعه مشابه
آن در گرانترین خودروی متعارف مالک محاسبه ارزیابان
خسارت قرار خواهد گرفت.
▪طرحی به ضرر یا سود شرکتهای بیمه؟

طبق اصالحیه جدید صاحب خودروی زیاندیده نامتعارف
باید بخشی از خسارتش را از بیمه بدنه خودش بگیرد.
طبق گفته برخی کارشناسان این طرح برای شرکتهای
بیمه از یک جهت ســودده اســت و از ســوی دیگر مضر.
چون در عین حال که بیمه بدنه بار مالی به همراه دارد،
ممکن است باعث شود رانندههای بیشتری برای دریافت
بیمهنامه بدنه تشویق شوند البته با توجه به باالرفتن قیمت
خودرو ،شاهد افزایش مشتریان بیمه بدنه خواهیم بود
که سود سرشاری را نصیب شرکتهای بیمه میکند و
احتمال زیان شرکتهای بیمه بسیار کم است.
▪قانونی که زندانیان را کم کرد

پیش از اصــاح قــانــون بیمه شخص ثــالــث ،اگــر مالک
خـــودروی مقصر مبلغ تعیین شــده ب ــرای خــســارت را
پرداخت نمیکرد ،شخص خسارت دیده
مثال صاحب بنز ،میتوانست به دادگــاه
صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه
مجدد میزان خسارت به خـــودروی او را
بــررســی م ـیکــردنــد و حکم بــه پــرداخــت
خسارت میدادند؛ در این جا حکم توقیف
اموال فرد خسارت زده صادر میشد و اگر
دارای ــی بــرای پــرداخــت خسارت نداشت
مالک خودروی بنز میتوانست او را به زندان
بیندازد! اما با اصالح قانون دیگر صاحبان
خودروهای لوکس نمیتوانند بقیه خسارت
را از صاحب خودروی مقصر مطالبه کنند و
همین موضوع باعث کاهش زندانیان شده
اســت .رئیس هیئت امنای ستاد مردمی
رسیدگی به امــور دیــه در ایــن خصوص به
ایرنا گفته است« :اگر قانون بیمه اجباری
شخص ثالت در مجلس اصــاح نمیشد
ساالنه حدود  ۴۰۰راننده به دلیل بدهی
وارد زنــدان میشدند اما در زمــان حاضر
تنها  ۴۰نفر به دلیل بدهی دیه در کشور در
بند هستند».

