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مائده امینی| »مشترک گرامی از این پس صرفا 
برای تراکنش های واریز و برداشــت با مبلغ بیشتر 
از 30 هزار تومان پیامک ارسال می شود.« این تنها 
توضیح کوتاهی اســت که یکی از بانک های بزرگ 
کشــور در صفحه اینترنت بانک خود به مشتریان 
داده است. داســتان از این قرار است که این بانک 
در اقدامی ناگهانــی تصمیم گرفتــه که خدمات 
بانکــداری الکترونیک خــود را درجه بندی کند. 
در این درجه بندی تــازه تراکنش هــای کمتر از 
30 هزار تومان به مشــتری اطالع رسانی نمی شود؛ 
چه برداشت باشد، چه واریز. این در حالی است که 
تمامی بانک ها برای ارسال پیامک واریز - برداشت، 
بین 10 تا 15 هزار تومان از مشتری طلب می کنند!

از طرف دیگر بانک ها و موسسات مالی اعتباری 
هــم می گویند هزینه ســنگینی را بابت ارســال 
پیامک ها متحمل می شــوند. آخرین گزارش های 
منتشرشــده از شــبکه الکترونیکــی پرداخــت 
کارتی شــاپرک بیانگر این اســت که 85 درصد از 
تراکنش های روزانــه بانک ها و موسســات مالی 
اعتباری بــه مبالغ خــرد )زیر 50 هــزار تومان( 
اختصاص دارد؛ چــرا که از 35 میلیــون تراکنش 
ثبت شده در یک روز، ســهم پیامک اطالع رسانی 
مبالغ خــرد این بنگاه های اقتصــادی 30 میلیون 
اعالم شــده اســت. تصور کنید حتی اگــر برای 
50 درصد این تراکنش ها، ســرویس اطالع رسانی 
پیامکی فعال شده باشد، روزانه 14 میلیون پیامک 
تراکنش برداشت یا واریز برای مشتریان بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ارســال می شود. ایمان 
اسالمیان، کارشناس بانکی به »شهروند« می گوید: 
هر پیامک برای بانک بین 9-8 تومان هزینه دارد. 
همه اینها یعنی روزانه، حداقل، 112 میلیون تومان 

بابت این پیامک ها هزینه می شود. 
حاال اینکه بانک ها یک شبه به صرافت افتاده اند 
دخل و خرج خود را کنترل کنند یک طرف ماجرا 
و اینکه درباره این اقدام ناگهانی به مشتریان خود 
اطالع رســانی درســتی نکرده اند، اما طرف دیگر 

ماجراست. 
 تکلیف قرارداد مشتریان 

و بانک چه می شود؟
فــارغ از اینکــه بــرای افتتاح حســاب معموال 
هفت خوان رستم را پشت سر می گذاریم، بین 10 
تا 15 هزار تومان هم بــرای دریافت پیامک واریز - 
برداشت، از حساب مان کسر می شود. در هیچ کدام 
از فرم هایــی که برای دریافت خدمــات بانکداری 
الکترونیک امضــا می کنیم، بنــدی تحت عنوان 
»حداقل کارکرد« دیده نمی شود؛ به نظر می رسد 
این اقــدام ناگهانی برخی بانک هــا توجیه قانونی 
ندارد. سیدمحمدعباس نیا، کارشناس بانکی، ضمن 
صحه گذاشتن بر این موضوع به »شهروند« می گوید: 
وقتی بــه طور ناگهانی و بدون اطالع رســانی روی 
خدمات ارایه شــده محدودیت اعمال می شــود، 

اعتماد مشتری به بانک خدشه دار می شود. 
ماهانه 10 هزار  میلیارد تومان هزینه 

پیامک های زیر 50 هزار تومان است
ارســال پیامک برای مشــتری صرفه اقتصادی 
ندارد. شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شاپرک 
در آخرین گزارش منتشر شده در آذرماه 95  اعالم 

کرده است: به  طور متوسط روزانه حدود 35 میلیون 
تراکنش از طریق شاپرک در کشور انجام می شود 
که ارزش تومانی آن 4 هزار  میلیارد اســت. ســید 
محمد عباس نیا می گوید به طــور میانگین هزینه 
یک ماه ایــن تراکنش ها 12 هــزار  میلیارد تومان 
برای همه بانک ها و موسســات مالی اعتباری ثبت 
شــده اســت. به گفته عباس نیا، آمارهای شاپرک 
نشــان می دهد 85 درصد ایــن تراکنش ها مربوط 
به پیامک های واریز - برداشــت زیر 50 هزار تومان 
اســت و این یعنی این پیامک ها بــرای بانک ها و 

موسسات مالی 10 هزار  میلیارد 
و 200 میلیــون تومــان هزینه 
دارد. رقــم قابــل توجهــی که 
بانک ها معتقدنــد پرداخت این 
مبالغ برایشان دردسرساز شده 

است. 
دو راهی حمل پول نقد 

یا کارت اعتباری 
مــردم دیگر در هیــچ  کجای 
جهان تمایلی به حمل پول نقد 
ندارند. این را  هادی حق شناس، 
اقتصاددان به »شهروند« گفته و 
توضیح می دهد: در کشور ما هم 
اســتقبال خوبی از حمل نکردن 
پول شــده اســت. نقدینگی در 

سطح کشور پایین آمده و مردم تمایل به استفاده از 
خدمات الکترونیک دارند. 

حمل نکردن پــول نقد اتفاق خوبــی برای یک 
جامعه اســت که هم امنیت را در سطح جامعه باال 
می برد هم معامالت و مراودات روزمره را تســهیل 
می کند؛ اما اگر بنا باشد مشترکین برای خرید های 
مســتمر خرد خود اطالع رسانی نشــوند، جامعه 

تمایل دوباره ای به حمل پول نقد پیدا می کند.
چاره چیست؟ 

»سیستم های آفالین با حمایت بخش خصوصی، 
عهده دار تراکنش های خرد شــوند.« این پیشنهاد 
سیدمحمد عباس نیا اســت. این کارشناس بانکی 
می گوید: هزینه باالی ارســال این پیامک ها برای 
بانک همه مشــکل نیســت. وقتی برای هر مقدار 
از واریز - برداشــت، یک پیامک ارســال شود، در 
روزهایی که مثل شــب عید، پیک مراودات مردم 
است، شبکه سراسری قطع می شود و دردسرهای 
زیــادی می ســازد چــرا که 
زیرســاخت های کنونــی ما 
از  ایــن حجــم  جوابگــوی 

تراکنش نیست. 
او معتقد اســت کــه دولت 
باید به بخش خصوصی اعتماد 
کرده و کسب و کارهای آفالین 
را به این بخش بسپارد. »تجربه 
موفق بلیت هــای الکترونیک 
مترو می تواند در نوعی مشابه 
برای تراکنش های خرد تکرار 
شــود.« عباس نیا ضمن اعالم 
این پیشنهاد گفت: در سیستم 
آفالیــن پرداخــت موضوعی 
به نــام خطــای تراکنش هم 
مشــتری و بانک را تهدید نمی کند و همین خود 
 درصد قابل توجهی از تراکنش هــا را از بین برده و 

ترافیک های پرداختی را به صفر می رساند. 
در کمتر از 10  سال دیگر پیامک تراکنش 

بی معنی می شود
در کشورهای پیشــرفته کارمندان بانک فقط 
نقش راهنما و کارگزار را دارند، بیش از 90 درصد 

خدمات بانکی بیرون از شــعب انجام می شــود. 
این موضوعی اســت که ایمان اســالمیان به آن 
اشــاره کرده و معتقد اســت عمر ارسال پیامک 
برای مشــتری رو به پایان است. او به »شهروند« 
می گوید: در کشورهای پیشرفته پیامک تراکنش 
معنــی نــدارد. ســامانه PFM جایگزین همه 
خدمات مشابه شــده است. سامانه ای که اعضای 
آن به صورت لحظه ای از تمام تراکنش های مالی 
خود مطلعند. این ســامانه تا جایی پیش می رود 
که حتی برای مشترک بودجه ریزی کرده و برای 

هزینه های مختلفش برنامه می ریزد. 
ما هم اگر زیر ساخت های بانکداری الکترونیک 
کشور را به این سمت هدایت کنیم، شاید بتوان 

به حل این مشکل چندجانبه امیدوار بود.
راه دزدی های خرد را هموار کرده ایم

کمتر از 3  سال پیش بود که دزدی الکترونیک 
یک رستوران خوشــنام  ایتالیایی از مشتریانش 
حسابی سر و صدا کرد. کســانی که پیامک بانک 
خــود را فعال کرده بودند متوجه برداشــت های 
عجیب و غریب از حساب شــان شــدند. بعد از 
ثبــت شــکایت های مختلف معلوم شــد کارگر 
این رســتوران با کپی گرفتن از کارت مشتریان 
و ثبت رمز آنهــا یک شــبه 500  میلیون تومان 

کالهبرداری کرده است. 
تصور کنید اگــر پیامک برداشــت فعال نبود 
و دزد هــم در اقدامــی حساب شــده تر به جای 
مبالغ بــاال، مبالغ پایین از کارت ها می کشــید، 
چه اتفاقی می افتاد؟ خأل ارسال نشــدن پیامک 
ارسال می توانست تا ســال ها برای او درآمدزایی 
کند. آیا واقعــا همه ما کم شــدن مبالغ خرد از 
حســاب هایمان را، بدون اطالع رســانی، متوجه 

می شویم؟

برخی بانک ها ارسال پیامک های برداشت زیر 30 هزار تومان را در اقدامی ناگهانی قطع کرده اند

تراکنشبدوناطالعرسانی
  85 درصد از تراکنش های روزانه بانک ها و موسسات مالی اعتباری به مبالغ زیر 50 هزار تومان اختصاص دارد

  قطع ناگهانی پیامک بانک توجیه قانونی ندارد      بانک ها روزانه 112 میلیون تومان پیامک برای برداشت های زیر 50 هزار تومان ارسال می کنند

تقویت۱۸۹واحدیشاخصکلبورس

شهروند| شــاخص کل قیمت و بــازده نقدی 
بورس تهران درپایان معامالت دیروز چهارشــنبه 
27 بهمن ماه 95 با افزایــش 189واحدی به رقم 
77 هزارو یک واحد رسید. شــاخص کل هم وزن 
هم با افزایش 39واحدی عدد 15 هزارو579 واحد 
را تجربه کرد. همچنین شاخص سهام آزاد شناور 
با افزایش 200واحدی به رقم 84 هزارو470 واحد 
دست یافت. شاخص بازار اول هم درحالی با افزایش 
154واحدی به عدد 54 هزارو802 واحد دســت 
یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 289واحدی 
عدد 163 هــزارو62 واحد را به نمایش گذاشــت. 
دیروز همچنین شاخص کل فرابورس )آی فکس( 
با افزایش 8واحدی روی عدد 849واحد ایســتاد. 
ارزش کل معامالت دیروز بورس تهران به بیش از 
348 میلیارد تومان بالغ شــد که ناشی از دست به 
دست شدن 981 میلیون ســهم و اوراق مالی قابل 

معامله طی 57 هزارو169 نوبت دادوستد بود.
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درصدتغييرمقدار

پرتقالواردنشود
قیمتسربهفلکمیگذارد

مهر| درحالی که وزارت جهاد کشاورزی اقدام اخیر 
خود برای واردات پرتقال از مصر را به صورت رسمی 
تأیید یا تکذیب نکرده است، یک فعال صنفی گفت: 
چنانچه پرتقال وارد نشود، قیمت این میوه از کنترل 
خارج می شــود. سیدحســین مهاجران، رئیس 
اتحادیه میوه و سبزی افزایش قیمت پرتقال جنوب 
طی روزهای اخیر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: 
درحال حاضر قیمت پرتقال جنوب بین 8 هزار تا 
8 هزار و 500 تومان و والنسیا 4 هزار تا 5 هزار تومان 
است. مهاجران درباره پرتقال های شمال نیز با اشاره 
به این که وضع پرتقال های غــرب مازندران بهتر 
است، افزود: قیمت پرتقال هایی که آسیب دیدگی 
کمتری دارند و قابل خوردن هستند، بین 2 هزار و 
500 تا 3 هزار تومان است. روز گذشته برخی منابع 
خبری با انتشار اسنادی از واردات پرتقال مصری به 
کشــور خبر دادند؛ بر این اســاس، گفته می شود 
20 هزار تن پرتقال معادل 100 تا 160 کانتینر بار 

کشتی شده که تا هفته آینده به ایران می رسد. 

سکه7هزارتومانگرانشد

 
ایسنا| قیمت ســکه تمام طرح جدید با افزایش 
7 هزار تومانی در مقایسه با روز قبل به یک میلیون و 
191 هزار تومان رسید و یکی از بیشترین افزایش  
قیمت های هفته اخیر را پشت سر گذاشت. گفتنی 
است روز گذشــته هر گرم طالی 18 عیار با ثبات 
نســبی قیمت، حدود 114 هــزار و 700 تومان 
فروخته شــد. همچنین نیم ســکه و ربع سکه به 
ترتیب با کاهش  یک هزار تومانی قیمت نسبت به 
دیروز 639 و 342 هزار تومان شــد. هر اونس طال 
برای معامــالت در بازارهای جهانــی نزدیک به 

یک  هزار و 227 دالر دادوستد می شود. 

شکردولتیعرضهمیشود

 
مهر| به منظور کاهش ســطح عمومی قیمت 
شــکر، عرضه این محصــول از محل موجودی 
کارخانجات قندوشکر و شرکت بازرگانی دولتی 
ایران با قیمت های مصوب انجام می شــود. این 
موضوعی اســت که یداهلل صادقی، معاون وزیر 
صنعت گفت و توضیح داد: براساس تصمیمات 
جلسات کارگروه تنظیم بازار و به منظور کاهش 
سطح عمومی قیمت شکر، عرضه شکر از محل 
موجودی کارخانجات قندوشــکر و شــرکت 
بازرگانی دولتــی ایران بــا قیمت های مصوب 
صورت می پذیرد. او گفت: بر این اساس، حداکثر 
قیمت فروش هر کیلوگرم شکر فله در کارخانه 
25 هزار و 200 ریال، حداکثر قیمت فروش هر 
کیلوگرم شکر فله در مغازه 28 هزار و 550 ریال، 
حداکثر قیمت فروش شــکر بسته بندی 900 
گرمی در مغازه 29 هــزار و 500 ریال و حداکثر 
قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته بندی دِر 

مغازه 32 هزار ریال است.

ویترین خانواده
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وحید زندی فخر-روزنامه نگار| حتما قصه 
مالنصرالدین و خرش را شــنیده اید؛ او هر کاری 
می کند تا دهان مردم را ببنــدد، نمی تواند. گاهی 
خودش بــه تنهایی ســوار خر می شــود و گاهی 
فرزنــدش را می نشــاند و زمانی، هــر دو با هم بر 
کمر خر مادر مرده می نشــینند، اما باز هم حرف و 
حدیث مردم، او را شرمسار می کند. عاقبت مجبور 
می شود دســت و پای خر را به تخته ای ببندد و به 
جای این که خر آنهــا را در حمل ونقل یاری کند، 
مالنصرالدین و پســرش، خــر را روی دوش خود 
گرفتند! حال داســتان تأمین پرتقال شــب عید، 
چیزی شده شــبیه آنچه برای مالنصرالدین اتفاق 
افتاد. مســئوالن متولی، هر کاری می کنند که در 
ماه پایانی سال، نه آســیبی به جیب مردم برسد و 
نه باغداران ضرر ببینند، باز هم دهان عده ای بسته 

نمی شود که نمی شود!
دو سال پیش که ناگهان نزدیک عید قیمت این 
کاالی غیر استراتژیک، صعود کرد همه انگشت ها 

وزارت جهاد کشــاورزی را نشــانه گرفت و آن را 
متهم ردیف اول این گرانی قلمداد کرد. بهانه آنها 
این بود که چرا مســئوالن متولی، از ماه های قبل 
فکر این روزها را نکرده بودند و نمی دانســتند که 
شب عید چنین غوغایی می شــود؟ بنابراین الزم 
بود که وزارتخانه مجوز واردات این کاال را حداقل 
به مقدار کم، صادر می کرد.  سال گذشته با این که 
بازار بســیار آرام بود و مشــکل چندانی در تأمین 
پرتقال وجود نداشــت، اما باز هم برخی رسانه ها 
درســت رفته بودند از مغازه ای خرید کرده بودند 
که نرخ پرتقال آنها چندین برابــر بازار بود؛ یعنی 
درست برعکس توصیه برخی عمل کرده بودند که 

درباره گوجه فرنگی هشدار می داد!
امســال اما وضع به کلی متفاوت از ســال های 
گذشته رقم خورده است. بخشــی از پرتقال های 
شمال به دلیل ســرما یخ زد و شــاید همه آنها با 
کیفیــت مطلوب به شــب عید نرســد. از طرفی، 
قیمت پرتقــال جنوب که اکنون بــاالی هر کیلو 

6 یا 7 هزار تومان به فروش می رســد، مطمئنا در 
روزهای پایانی سال، شــتاب وحشتناکی گرفته و 
دوباره همان داســتان 2 سال پیش تکرار می شود. 
بنابراین چگونه باید افســار افزایش نرخ پرتقال را 
در هفته های پایانی کشید؟ آیا راهی به جز واردات 
مقداری که بتواند در تأمین نیاز کشور موثر باشد، 

وجود دارد؟
حاال رســانه های کمــی آن طرفــی! از همین 
االن شــروع کرده اند بــه انتقــاد از وزارت جهاد 
کشاورزی. یک زمان، بهانه شــان این بود که چرا 
مجوز واردات این محصول را صادر نکردید؛ امروز 
هم واردات پرتقال از مصر را دســتاویز کرده اند و 
می گویند آقــای وزارتخانه که این قــدر طرفدار 
تولید داخل اســت، چرا دست به دامان مصری ها 
شــده؟ باید در پاســخ به آنها گفت که اگر چنین 
اتفاقی نیفتد، موضع شــما چه خواهــد بود؟ اگر 
وزارتخانه به همین تولید داخل اکتفا کرده و دور 
واردات را خط بکشــد و از آن طرف پرتقال شب 

عید یک دفعه به 16 هزار تومان برســد، آیا همین 
شما در صف نخســت معترضان وزارتخانه قد علم 
نمی کنید؟ آیا در آن زمان از وزیر انتقاد نمی کنید 
که چرا در ماه هــای قبل، مجــوز ورود پرتقال را 
صادر نکرد؟ خیلی خوب و دقیق می شــود رفتار 
شــما را پیش بینی کرد. وزارتخانــه هر طرفی را 
بگیرد، شما از آن طرف وارد می شوید و می گویید:  

»این چه وضعی است؟«
کاری نکنید که ناگهان همه متولیان جمع شوند 

و »سازمان تأمین پرتقال 
را تأسیس  شــب عید« 
کنند و مدیریت آن را به 
کسانی بسپارند که شما 
دوســت دارید. درســت 
مالنصرالدیــن  مثــل 
مردم  حرف هــای  کــه 
مجبورش کــرد تا کاری 

کند که نباید می کرد!

پرتقال های مالنصرالدین!

فارغ از اینکه برای افتتاح 
حساب معموال هفت خوان 

رستم را پشت سر 
می گذاریم، بین 10 تا 15 هزار 

تومان هم برای دریافت 
پیامک واریز - برداشت، از 

حساب مان کسر می شود. در 
هیچ کدام از فرم هایی که برای 

دریافت خدمات بانکداری 
الکترونیک امضا می کنیم، 
بندی تحت عنوان »حداقل 

کارکرد« دیده نمی شود
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ویژه
7۳۰پروژهتوزیعبرقیدراصفهاناجراییشد

حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شهرســتان 
اصفهان گفت: 730 پروژه عمرانی، بهبود خدمات و توسعه و تجهیز زیرساختی 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سالجاری با اعتبار بیش از 60 میلیارد 
تومان اجرا شــد.  او به  42 اولویت تحقیقاتی به شرکت مادر تخصصی توانیر 
اشاره کرد و گفت: 27 اولویت تحقیقاتی توسط ستاد صنعت برق که عملیات 
اجرایی شماری از این پروژه ها درحال حاضر آغاز شده است، به تصویب رسیده 
اســت. مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان افزود: این شرکت در حوزه 
عملیات و فعالیت های اجرایی در ســال گذشته بیش از  670 کیلومتر کابل 
شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف را به منظور بازسازی و توسعه شبکه ایجاد 
کرد. پیرپیران به پذیرش 36 هزار و 500 انشعاب جدید ایجاد و 8 شبکه اصلی 
با فیدر به منظور پایداری بیشتر شبکه، احداث 238 دستگاه ترانسفورماتور 
به زیرساخت های برق اصفهان اشاره کرد و گفت:  در این مدت 28هزار انواع 

چراغ پربازده کم مصرف در مدار قرار گرفته است. 
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