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بیمه شخص ثالث
از نقد تا نسیه!

چگونه بیمه شخص ثالث را به صورت قسطی خریداری کنیم؟

یک خودرو خوب در کنار امتیازهایی که دارد ،خواه ناخواه ،هزینههایی را هم به خانواده
تحمیل خواهد کرد .با مدیریت صحیح دخل و خرج و آگاهی از شرایط بیمه نامهها میتوان از
بعضی خسارتها جلوگیری کرده و یا ضرر را به حداقل رسانید .بیمه شخص ثالث که چند
سالی است اجباری شده است ،برای برخی از دارندگان خودرو پر هزینه میباشد .با اینکه
هر ساله نرخ این بیمه نامه کمی افزایش پیدا میکند اما باز هم خرید این بیمه نامه بهتر از
پرداخت دیههای کمرشکن فعلی است .شاید با خرید قسطی این بیمه نامهبتوان اندکی به
اقتصاد خانواده کمک کرد .در ادامه خرید این بیمه نامه به دو صورت نقدی و قسطی بررسی
می شود.
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n o t e

چرا دخل و خرج؟
یکی از شروط ماندگاری رسانه توجه به
سیدعلی علوی
نیازها و خواست های مخاطبانش است
سردبیر
نیازهایی که از تاریخ ،جغرافیا ،فرهنگ،
اقتصاد ،عرف و اعتقادات مردمانش نشئت
می گیرد .براین اساس در سال های اخیر که کشور درگیر جنگ اقتصادی است،
کاهش درآمدها ،افزایش هزینه ها و بیکاری و رکود بازار باعث شده چگونگی
کسب درآمد و مدیریت هزینه ها از جمله اولویت ها و دغدغه های هر خانواده
ایرانی باشد.
دخل و خرج و سوادمالی :اگر زمانی سواد به معنای خواندن و نوشتن بود یا اگر
زمانی سواد به معنای سواد رایانه ای بود امروز در آغازین سال های هزاره سوم
سواد را در شش دسته سواد عاطفی ،سواد ارتباطی ،سواد مالی ،سواد رسانه ای،
سواد تربیتی و سواد رایانه ای تقسیم بندی کرده اند به گونه ا ی که هرآن کس

که یکی از این  6سواد را نداشته باشد به همان اندازه کم سواد یا بی سواد و
طبیعتا آسیب پذیر است .براین اساس سواد مالی عبارت است از ِ
درک مفاهیم و
مخاطرات مالی ،توان به کاربستن چنین دانشی ،بهمنظور گرفتن تصمی م های
اثربخش در طیفی از زمینههای مالی به منظور بهبود رفاه مالی افراد و جامعه
و توانمندسازی در جهت مشارکت در زندگی اقتصادی ،سوادی که براساس آن
افرادی می توانند زندگی بهتری داشته باشند براین اساس ضمیمه هفتگی دخل
و خرج با پاسخگویی به این نیاز جامعه در حوزه اقتصاد عمومی برای ارتقای
سواد مالی خانواده ایرانی در جهت توانایی مدیریت اقتصادی درآمد و هزینه ها
تالش خواهد کرد.
دخل و خرج و صاحبان کسب و کار :واقعیت آن است که از منظر صاحبان
سرمایه و کسب و کار نیزآگاهی افراد جامعه از ابزارهای مالی ،یکی از پیش
نیازهای رشد اقتصادی است .هرچه سطح سواد مالی افراد یک جامعه بیشتر

باشد ،رونق مبادالت مالی و سطح رفاه افراد آن جامعه نیز افزایش می یابد و به
تبع آن در بحران های اقتصادی همچون تجربه های تلخ سوداگری های چند
ساله اخیر موسسات مالی غیر مجاز می تواند رفتار جامعه را به سمت و سوی
انتخاب رفتار اقتصادی با ثبات تری ببرد .از این منظر ضمیمه هفتگی دخل
و خرج تالش خواهد کرد بین اقتصاد خانواده و صاحبان کسب وکار ارتباطی
منطقی و قابل فهم برقرار کند براین اساس ارزیابی خدمات و کاالهای بازار از
خدمات سالمت تا ارزیابی بازار خودرو  ،نقد و بررسی کسب و کارها و ارزیابی
بازارهای سرمایه از بورس تا بیمه و خدمات بانکی همه و همه در دستور کار
دخل و خرج خواهند بود.
دخل و خرج و ارزیابی خدمات و کاال :یکی از دغدغه های صاحبان کسب و کار
معرفی مناسب خدمات و کاالی شان به مصرف کننده است معرفی که منجر
به فروش حداکثری شود از طرفی مهم ترین دغدغه مصرف کنندگان تبلیغاتی

است که بدون توجه به کیفیت خدمات و محصوالت به صورتی اغواکننده تبلیغ
می شوند معادله ای که بازنده آن عموما مصرف کنندگان و صاحبان کسب و
کارهای استاندارد هستند .درعین حال از این واقعیت نمی توان چشم پوشید
که فروش خدمات و کاال نیازمند معرفی و تبلیغ است براین اساس دخل و خرج
تالش دارد با ارزیابی کارشناسی و بهره مندی از تیمی جوان،مستقل و متخصص
اقدام با ارزیابی خدمات و کاال های صاحبان کسب و کار از طرفی به مصرف کننده
قدرت تشخیص و انتخاب کاالی مرغوب را بدهد و از طرف دیگر در رقابت بین
صاحبان کسب و کار با کیفیت و بی کیفیت بتواند به توسعه و رشد صاحبان
کسب و کارهای مرغوب و استاندارد ایرانی کمک کند.
کوتاه سخن این که امیدواریم این ضمیمه هفتگی در حوزه اقتصاد عمومی که
دومین شماره آن ،امروز همراه روزنامه منتشر می شود ،به ذائقه نکته سنج و
سخت پسند شما مقبول افتد .ان شاءا...

