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مائده امینی - شــهروند| ماجرای قبض های 
چند میلیون تومانی مشترکان تلفن ثابت سرانجام 
کار خطوط دردسرساز 909 را یکسره کرد. داستان 
از این قرار اســت که چندی پیش، برخی مشترکان 
در سراســر ایران با قبض های تلفــن 5، 10 و حتی 
15 میلیونی مواجه و موظف به پرداخت آن  شدند. 
تلفن های هوشمند، با پیش شماره »909« که برای 
ارایه خدماتی مثل مشــاوره، فال حافظ، قصه گویی 
کودکان و... طراحی شده بودند، حاال شرایطی ویژه 
برای کالهبرداری افراد و شــرکت ها فراهم کرده اند 
تا قبض های نجومی روی دســت کاربران بگذارند. 
شــرایطی که تذکر مکرر صاحب نظران را به دنبال 
داشت اما مخابرات به آن بی توجهی کرد و حاال کار 
به جایی رسیده که  قوه قضائیه دستور ساماندهی این 
خطوط دردسرساز را برای مخابرات صادر کرده است. 
بســیاری از مردم هنوز نمی داننــد که هر دقیقه 
تماس با تلفن های ثابتی که در تهران با پیش شماره 
909 شروع می شود، گاهی بین  هزار تا 3 هزار تومان 
روی نرخ قبض تلفن ماهانه شــان اضافه می کند و 
در این میان صاحب خط هــم به عنوان ارایه دهنده 
خدمــات، بین 70 تــا 80 درصد مبلــغ را دریافت 
می کند و  درصد باقیمانده هم از آن مخابرات است. 
راه کالهبــرداری از آنجا باز می شــود که یک فرد یا 
شــرکت صاحب یکی از این خطوط هوشمند شود 
و با یک آگهی صوری وسوســه کننده مشترکان را 
به تماس گرفتن ترغیب کند! یک روز کافی است تا 
میلیون ها تومان به حســاب این فرد یا شرکت پول 

خدماتی که اساسا ارایه نشده، واریز شود. 
از طرفی، صاحبان دیگری از این خطوط هستند 
که واقعا در حال ارایه خدماتند اما قیمت ها را به وضوح 

به مشتریان خود اعالم نمی کنند. 
حاال زمزمه هایی از راه اندازی خطوط با پیش شماره 
7070 برای کسب وکارهایی که خدمات تلفنی ارایه 
می دهند به راه افتاده اســت که برخی معتقدند قرار 
است جایگزین شماره های 909 شــوند؛ اما رسول 
ســراییان، مدیرعامل مخابرات ایران شــائبه قطع 
شــماره های 909 را برای جا انداختن شماره های 
7070 مخابــرات نادرســت خوانده و بــه فارس 
گفته است: ادامه فعالیت کســب و کارهای مبتنی 
بر شــماره های 909 روی شــماره های 7070 نیز 
امکان پذیر بوده و قرار نیســت رقبــای 909  حذف 
شوند. به گفته او قبوض چندین میلیونی مشترکان 
تلفن ثابت باعث شــد کــه از قوه قضائیــه ابالغیه 
 ساماندهی شــماره های هوشــمند برای مخابرات

 ارسال شود. 
داود زارعیان، معاون شــرکت مخابرات ایران اما 
دیروز از تعیین تکلیف شــماره های 909 شــبکه 
هوشمند کشوری در ماه جاری خبر داد و گفت: برای 
تسریع در روند حل مشکل شماره های هوشمند و 
مطابق دســتور قوه قضائیه، در نامه ای به استان ها 
دستور قطع این سرویس را در همه استان ها به جز 
تهران دادم؛ زیرا نمی خواستم کسب و کارها تعطیل 
شوند. روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات هم در 
این باره به »شــهروند« می گوید: موضوع راه اندازی 
خطوط 7070، درخواســتی بوده که مدتی پیش 
شــرکت مخابرات از ســازمان رگوالتوری داشته و 
در دســت بررسی است. ممکن اســت این خطوط 

جایگزین خطوط قبلی شــوند؛ چرا کــه برخی از 
خطوط قبلی دارای اشکاالت فنی و شبکه ای بودند. 

7070 چه فرقی با 909 دارد؟
»از یک ماه پیش واگذاری 909 ها ممنوع شــده 
است.« این موضوع را محمدرضا بیدخام، مدیردفتر 
روابط عمومی شــرکت مخابرات اســتان تهران به 
»شــهروند« گفته و توضیح می دهد: خطوطی که 
بناست با پیش شماره 7070 به خطوط تلفن ثابت 

اضافه شده و برای کسب و کارها به فروش برسند، 
همان مســئولیت 909 ها را با فرآیند تازه تری 

عهده دار خواهند شد. به گفته 
او، هر خط 909 کــه برای ارایه 
خدمات یا کســب و کاری ارایه 
می شود، تحت این قرارداد است 
که بین 70 تا 80 درصد ســود 
تماس حاصل از آن برای صاحب 
خط و بین 20 تا 30 درصد سود 

باقیمانده برای مخابرات است. 
رســول ســراییان اما با بیان 
شــماره های 7070  این کــه 
تعارضــی با شــماره های 909 
ندارد، به فارس گفته است: برای 
مثال کســب و کارها می توانند 
ســرویس های خــود را مانند 
گذشته روی شماره های 7070 
نیز ارایه کنند و محدودیتی برای 

فعالیت کسب و کارها در شماره های 7070 نیست. 
به گفته او، مدل شماره های هوشمند این است که 
کسب و کار بسته به سرویس )برای مثال مشاوره یا 
قصه گویی( قراردادی با تولیدکننده محتوا منعقد 
می کند و همچنین در یک قرارداد نیز حق ســهم 
اپراتور یا تأمین کننده ارتباط را می پردازند. گفتنی 

است؛ پیش از این،  به دنبال انسداد دسترسی عمومی 
به شماره های هوشمند 909 از سوی مخابرات، یکی 
از صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر شبکه هوشمند 
کشور گفته بود: بســتن 909 صرفا با هدف حذف 
 رقیب و جا انداختن شــماره های 7070 در انحصار 

مخابرات است.
مردم باید پیشگیری کنند یا مسئوالن؟ 

در حالی  که محمدرضا بیدخــام می گوید که 
بارها و بارها به مردم هشــدار داده ایم که برای 
تماس بــا خطــوط 909 محتاطانه تر عمل 
کنند، کیوان نقره کار، کارشناس 
و تحلیلگــر حــوزه آی تــی به 
»شهروند« می گوید: چرا در بحث 
پیشگیری مدام مردم را مخاطب 
قرار می دهیم؟ پیشگیری مختص 
به مردم نیست و مسئوالن ذیربط 
باید توضیح بدهند کــه چرا هر 
کسی می تواند صاحب یک 909 
شــود؟ نقره کار ادامــه می دهد: 
مشــکل زیرســاختی و فنی در 
کشــور ما وجود ندارد اما عموما 
این سوءاســتفاده ها در کشــور 
ما اتفــاق می افتد. عــدم آگاهی 
کاربران و ضعف در قانونگذاری و 
نظــارت می تواند مهمترین علت 
این اتفاق باشــد. سازمان تنظیم 
مقررات باید در قوانین جدی تری شــرکت ها را برای 
اعالم هزینه ثانیه ها و دقیقه ها به مشترک ملزم و نظارت 
جدی تری را روی خطوط آغــاز کند. قرارداد هایی که 
بین شرکت ها و رگوالتوری یا مخابرات بسته می شود، 
 بایــد محدودیت  های کافی داشــته و هویت شــان

 شناسایی شود. 

مردم از هزینه های مشکوک شکایت کنند
موضوع را با مهدی شــکیب، رئیس اداره پیشگیری 
از جرایم سایبری در میان می گذاریم. او به »شهروند« 
می گوید: سود برخی از این شرکت ها به دقیقه ای 2 هزار 
تومان هم می رســد. خیلی از این شــرکت ها از مجوز 
تأسیس دفتر مشاوره امالک و مدرک تحصیلی مشاوره 
خود سوء استفاده می کنند و با مدارک کامل و حقیقی 
صاحب یک خط 909 می شــوند و از آن سوء استفاده 
می کنند. در چنین شرایطی مردم باید هر هزینه اضافی، 
حتی 20-10 هزار تومان را بر قبوض خود جدی گرفته 
و به مخابرات اطالع دهند تا این شــرکت ها شناسایی 
شوند. به گفته او، بنا بر قانون، هر کس که صاحب چنین 
خطوطی است، موظف اســت که در همان ابتدای کار 
هزینه را تمام و کمال به مشــترک اعالم کند و در غیر 
این صورت مرتکب جرم شده است. ما اخیرا پرونده ای 
داشتیم که یک فرد، خودروی 30 میلیون تومانی خود 
را 20 میلیون آگهی و از ایــن طریق، میلیون ها تومان 

کالهبرداری کرده  بود!
چه کسانی می توانند صاحب 909 شوند؟ 

مدارکی که شــرکت مخابرات و سازمان رگوالتوری 
برای ارایه این خطوط از شــما درخواســت می کنند، 
روزنامه رسمی ثبت شرکت، اساسنامه شرکت، پروانه 
کســب و یک کد اختصاصی اقتصادی اســت؛ اما چه 
اتفاقی می افتد که در عمل، صاحــب یک خط 909، 
فروشنده ای در ســایت دیوار اســت؟  در حال حاضر 
باالخره بعد از مدت ها از قوه قضائیه ابالغیه ساماندهی 
شماره های هوشمند برای مخابرات ارسال شده است! 
مراجع قانونی اما کجای این ماجرا ایستاده اند؟ آیا مشکل 
صرفا مشکالت فنی و شبکه ای اســت که با راه اندازی 
خطوط 7070 حل می شــود؟ تکلیف تعداد زیادی از 
 مشــترکان که تاکنون قربانی این نابسامانی شده اند

 چه می شود؟

مخابرات با دستور قوه قضائیه مجبور به ساماندهی خطوط هوشمند شده است

توقیف 909 های دردسرساز
  مخابرات: خطوط 909 در تمامی استان ها به جز تهران فعال قطع می شوند

   قبض های 5 تا 15 میلیون تومانی مشترکان تلفن ثابت پای خطوط هوشمند را به دادگاه کشاند

سایر بازارها

تقویت ۱۸۳ واحدی شاخص کل بورس

فارس| معامله گران بورس تهران دیروز شاهد 
رشد قیمت سهام پاالیشی ها در دامنه نوسان مثبت 
بود، هر چند که غلبه عرضه بر تقاضای سهام از سوی 
معامله گران حقوقی مانع شــکل گیری صف های 

خرید در این گروه شد.
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت دیروز شنبه 21مرداد 
ماه 96 با افزایش 183 واحدی روی رقم 81 هزار و 

763 واحد ایستاد.
شــاخص کل هم  وزن اما با کاهش 47 واحدی 
عدد 17 هزار و 653 واحد را به نمایش گذاشــت. 
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 68 واحدی 

به رقم 89 هزار و 948 واحد دست یافت.
شــاخص بازار اول اما درحالی بــا افزایش 171 
واحدی به رقم 57 هزار و 344 واحد دســت یافت 
که شــاخص بازار دوم با افزایش 170 واحدی عدد 

177 هزار و 923 واحد را به نمایش گذاشت.
ارزش کل معامالت دیروز بــورس تهران بیش 
از 143 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از 
دست به دست شدن بیش از 527 میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معاملــه طی 47 هزار و 998 نوبت 

دادوستد بود.

بازار سرمایه

متقاضیان وام ازدواج تعجیل کنند 

مهر| مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بر استفاده 
هرچه سریع تر زوج های جوان از فرصت استثنایی و 
بسیج نظام بانکی کشور برای وام ازدواج تأکید کرد 
و گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج هرچه زودتر 

تشکیل پرونده دهند.
علی اصغر میرمحمدصادقی با اشــاره به مهلت 
باقیمانده برای اســتفاده متقاضیــان دریافت وام 
ازدواج گفت: نظام بانکی کشور اکنون آماده پرداخت 
وام قرض الحســنه ازدواج با سهل ترین شرایط به 
متقاضیان اســت و به همین دلیــل یک فرصت 
مناســب پیش روی زوج های جوان قرار گرفته تا 
در کمترین زمان ممکن و با شــرایط مناسب، هر 
 یک ده میلیون تومان از شــبکه بانکی، وام ازدواج

 دریافت کنند.
مدیرکل اعتبارات بانــک مرکزی با بیان این که 
اجرای این طرح تا پایان شــهریورماه ادامه خواهد 
داشت، افزود: براســاس آمارهای رسمی هر یک از 
بانک های مشــارکت کننده در این طرح، اکنون 
شرایط خوبی برای پرداخت تسهیالت مهیا است 
و آمارهای نظام بانکی نیز گویای آن است که بالغ 
بر 120 هزار فقره تسهیالت ازدواج در همین مدت 

زمان کوتاه پرداخت شده است.

واریز یارانه نقدی ۲۶ مردادماه 

مهر| یارانه نقدی مردادماه، بیست و ششم این 
ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. 
مبلغ یارانه نقدی، 45500 تومان همانند ماه های 

گذشته است.

برگشت اضافه پرداخت مسکن مهر 

تسنیم| مدیرعامل شــرکت عمران پردیس از 
بازپرداخت اضافه واریزی متقاضیان مســکن مهر 
پردیس خبر داد و با اشــاره به دســتگیری برخی 
افراد به جرم اخاذی میلیاردی از متقاضیان گفت: 
 برخی پیمانکاران مســکن مهر برای متقاضیان

 کیسه دوخته اند.
سعید غفوری بیان کرد: به بانک تعهد داده ایم 
که پایــان کار واحدها را اخــذ می کنیم و بانک 
مسکن در قبال این تعهد با دریافت سفته روند 
فروش اقساطی واحدها را باید انجام دهد. غفوری 
در پاسخ به پرسشــی مبنی بر این که با توجه به 
افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر این شهر 
شماری از متقاضیان اضافه بر آورده خود واریزی 
داشــته اند برای این مســأله چه اقدامی انجام 
می دهید، افزود: بــرای این کار پیش بینی های 
الزم انجام شــده و در آینده نزدیک هر کســی 
اضافه واریز داشته به آنها برگردانده می شود. او 
در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان  اینکه »از 
مردم خواهش می کنم واحدهــای خود را ارزان 
نفروشند« گفت: دســت هایی در کار است که 
برخی واحدهای متقاضیان مسکن مهر را ارزان 
بفروشند و به ما دستور دادند که در شبکه های 
اجتماعی گروه هایی برای پاسخگویی راه اندازی 

شود که این کار را در تلگرام انجام داده ایم.

ویترین خانواده
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قیمت انواع میوه و سبزی
قیمت)تومان( انواع میوه  و سبزی 

2200 خیار بوته ای

 3000 خیار گلخانه ای

1200 هندوانه

2500 طالبی 

6000 انگور یاقوتی 

6000 سیب گالب 

6000 زرد آلو 

6000 شلیل شبرنگ 

8000 انجیر سیاه 

7000 هلو هسته جدا 

3000 پیاز 

2000 سیب زمینی 

2500 گوجه فرنگی بوته ای 

2500 کاهو 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

معاون پرورشی و تربیت بدنی از راه اندازی سه پایگاه 
مشــاوره انتخاب رشــته کنکور در آمــوزش وپرورش 
شــهریارخبرداد. به گزارش دفتر اطالع رسانی و روابط 
عمومی آموزش وپرورش شــهریار، معاون پرورشــی و 
تربیت بدنی از راه اندازی سه پایگاه مشاوره انتخاب رشته 
کنکور در آموزش وپرورش شــهریارخبرداد. جوادی با 
ارایه این خبر افزود : بااعالم نتایج اولیه کنکور سراسری 
و به جهت ســهولت و مشاوره هدفمند در جهت انتخاب 
رشــته داوطلبین کنکور ، آموزش وپرورش شــهریار با 
همت واحدمشاوره اقدام به راه اندازی سه مرکز مشاوره 
با حضور مشاوران برتر کرده است . وی در پایان با اشاره 
به محل مراکز مشــاوره از مرکز شماره یک اداره آموزش 
وپرورش شهریار مرکز شماره 2دبیرستان امام خمینی 
خ نواب صفوی مرکز شماره 3کلینیک روانشناختی رازی 
عباس آبادباالتر از بیمه تامیــن اجتماعی نبش خیابان 
وحدت اسالمی به عنوان مراکز مشاوره آموزش وپرورش 

شهریار نام برد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی خبرداد:
راه اندازی سه پایگاه مشاوره انتخاب رشته کنکور 

در آموزش وپرورش شهریار

شهرستان

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه یك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

1,1۹3,000

1,22۹,500

637,000

376,000

251,000

11۹,120

تغییرقیمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1,28۹.07

17.08

50.7

51.۹۹

تغییرقیمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغییرتغییربازار آزاد

دالر آمریکا

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

3,812

۴,560

۴,۹5۹

1,0۴۴

32,8۴.۴

38,81.8

۴2,72.6

8,۹3.8

-

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.182۴

1.3008

3.6726

بازار طال و ارز

-

-

-

چه جور خانه ای بخریم؟! شهروند|  شما برای خرید خانه چه نکاتی برایتان 
مهمتر اســت؟! اگر معیارهای مشخص و دقیقی در 
ذهن تان ندارید، بهتر است نکاتی را که در این مطلب 

می آید، مرور کنید. 
توجــه کنید کــه خانه هــای مجــاور اتوبان ها و 
خیابان های اصلی با مشکل آلودگی صوتی مواجهند، 
بنابراین اگر آلودگی صوتی آزارتان می دهد، از خرید 
این نوع خانه ها خودداری کنیــد. یادتان نرود وضع 
مشاعات یک ساختمان، نشان دهنده فرهنگ ساکنان 
آن ســاختمان اســت، پس این موضوع را هم نادیده 

نگیرید.
توجه داشته باشید که بهتر است درِ ورودی واحدها 
در هر طبقه، روبه روی هم نباشد. هر چه تعداد واحدها 
در هر طبقه کمتر باشــد، بهتر است. در ضمن هرچه 
عرض ورودی ســاختمان بیشتر باشد، یعنی حداقل 
110 سانتیمتر، بهتر است. همچنین هرچه عرض راه 
پله بیشتر باشد یعنی حداقل 90 سانتیمتر، بهتر است. 

در ضمن هر چه عرض کوچه بیشتر باشد، بهتر است.
شاید این موضوع را ندانید اما معماری داخلی واحد 
مانند نورگیری، سرویس، اتاق خواب، آشپزخانه،  هال، 
پذیرایی و ... به قدری پراهمیت است که بهتر است در 
این مورد با یک کارشناس مشــورت کنید. بازدید از 
واحد را در دو زمان متفاوت از نظر نور یعنی شب و روز 

انجام دهید.
فراموش نکنید غالبا هر چه طبقه واحد باالتر باشد، 
بهتر اســت به جز آخرین طبقه. در ضمن موقعیت 
پارکینگ خودرو، مخصوصا برای خانم ها مهم است. 
هر چه شیب ورودی پارکینگ کمتر باشد بهتر است. 
همچنین وجود محل پارکینگ برای خودروی اضافه یا 

میهمانان، حایز اهمیت است.
دسترســی به مایحتاج روزانــه ماننــد نانوایی، 
میوه فروشی، سوپر مواد غذایی و... را هم بررسی کنید. 
بررسی مبلغ شارژ ماهانه ساختمان هم مسأله دیگری 

است که نباید فراموش کنید.
وجود بالکن یکی از مواردی است که روزبه روز بیشتر 
به اهمیت آن پی خواهید برد، بنابراین در موقع خرید 

خانه آن را مد نظر قرار دهید. این روزها که آپارتمان ها 
کوچک و کوچکتر می شوند، انباری یکی از امتیازات 

یک خانه مسکونی است، پس به آن توجه کنید. 
یادتان نرود نمای ساختمان نخستین چیزی است 
که به چشم می آید. نمای ساختمان باید دوام و زیبایی 
را با هم داشته باشد، پس در زمان خرید خانه به هر دو 

مورد توجه کنید. 
بررسی نکات ایمنی در انشعابات و تأسیسات برق، 
گاز و آب ساختمان موضوع مهم دیگری است که باید 
در خرید خانه مد نظر قرار بدهید. در همین رابطه باید 
به کیفیت و فشار آب و برق توجه کنید. همچنین به 
کیفیت سیم کشی و لوله کشی آب و گاز توجه کنید. 
داشتن کنتور جدا برای آب و گاز هر واحد، مزیت باالیی 
محسوب می شــود. در ضمن یادتان نرود که حجم و 

کیفیت آسانسور را چک کنید.
شاید برای شما خیلی اهمیت نداشــته باشد، اما 
شیوه های دفع زباله توسط شــوتینگ یا سرایدار را 
بررسی کنید. کیفیت و چگونگی نصب در های ورودی، 

خروجی و داخلی را هم چک کنید و موضوع دیگری 
که نباید فراموش کنید عایق ســاختمان  )رطوبتی، 

حرارتی و صوتی( است.
کنترل کردن کیفیت سیستم سرمایش و گرمایش 
ساختمان و ایمنی ســاختمان در مقابل آتش سوزی 
نکته دیگری است که باید به آن توجه کنید. همچنین 
فراموش نکنید که اســتحکام سازه ساختمان بسیار 

مهم است.
در زمان خرید خانه، حجــم تراکم و ترافیک محل 
نکته قابل توجه دیگر اســت. دسترســی به اتوبان و 
خیابان اصلــی را مد نظر قرار دهیــد. در ضمن طرح 

ترافیک و طرح زوج و فرد را بررسی کنید.
فراموش نکنید که بــرای اطمینان از امنیت محله 
و ســاختمان، تحقیقات محلی کنید. وضع جانمایی 

ساختمان با نقشه گسل های شهر را هم بررسی کنید.
موضوعات دیگــری که اهمیــت زیــادی دارد، 
قدرالسهم زمین واحد مسکونی و سن ساختمان است.

نکته ای که باید همیشــه به یاد داشته باشید، این 

است که همسایگی با مدارس، ساختمان های دولتی، 
کالنتری ها، ساختمان پزشــکان، مجتمع تجاری، 
نهادها، شرکت ها، بیمارستان ها، هتل ها و... یک عیب 
مهم برای واحد مسکونی است. در ضمن خرید مسکن 
در برج ها و شــهرک های مسکونی، معایب و محاسن 
خاص خود را دارد و بســتگی به ذائقه و خواسته های 

خریدار دارد.
فراموش نکنید که قیمت امالک تعاونی ساز بدون 
ســند، حداقل 10 درصد پایین تر از امالک مشــابه 

سنددار است.
اگر برای خرید خانه جدی هستید، توجه کنید که 
اوایل رونق بازار مســکن، زمان مناسبی برای خرید 
اســت. در ضمن خرید و فروش را در مشاوران امالک 
مطمئن انجام دهید. هزینه کمیسیون امالک را هم 
مطابق تعرفه رسمی پرداخت و حتما رسید دریافت 

کنید.
توجه داشــته باشــید که مشــاوران امالک، حق 
نگه داشتن مدارک شــما را ندارند، اما در صورتی که 
مقرر شد مدارکتان نزد مشــاور امالک بماند، حتما 

رسید دریافت کنید.
این نکته را به خاطر داشته باشید که خواندن تمام 
مفاد قرارداد حق شماست. حتما از این حق استفاده 
کنید، به خصوص مواردی که در توضیحات مبایعه نامه، 
توسط مشاوران امالک اضافه می شود. هنگام معامله، 
رودربایســتی را کامال کنار بگذارید. مراحل پرداخت 
پول به فروشنده را شفاف ســازی کنید. همچنین از 
اصالت سند و کارت شناســایی فروشنده یا وکیل او 

مطمئن شوید.
یادتان نــرود که نوشــتن یک قــرارداد بی عیب، 
مهمترین قسمت یک معامله است. در صورت لزوم از 
حضور یک وکیل مجرب مورد اعتماد در پای معامله 
اســتفاده کنید، زیرا اکثر پرونده های قضائی کشور، 

ِملکی است.
نکته آخر این کــه درصورت وراثتی بــودن مورد 
معامله، حضور تمــام وراث، مطابق با گواهی انحصار 

وراثت یا وکالتنامه معتبر به یک نفر الزامی است.

راهنمای اقتصادی

کیوان نقره کار
تحلیلگر  حوزه آی تی:

چرا در بحث پیشگیری 
مدام مردم را مخاطب قرار 

می دهیم؟ پیشگیری مختص 
به مردم نیست و مسئوالن 
در سازمان تنظیم مقررات و 

شرکت مخابرات باید در درجه 
اول پاسخگو باشند 


