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زنبیل

دیگه چه خبر

8 خوراکی گران شد

بانک  شــهروند| 
مرکــزی خالصه نتایج 
گزارش متوسط قیمت 
برخی  خرده فروشــی 
مواد خوراکی در هفته 
منتهــی بــه دوازدهم 
مردادمــاه را اعالم کرد که نشــان می دهد قیمت ۸ 
گروه نســبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. 
در هفته منتهی به دوازدهم مــرداد ماه نرخ لبنیات 
۵.۳ درصــد، تخم مرغ ۸ درصد، میوه هــای تازه ۲.۳ 
درصد، سبزی های تازه ۰.۱ درصد، گوشت قرمز ۲.۴ 
درصد، گوشت مرغ ۷.۲ درصد، قند و شکر ۰.۶ درصد 
و روغن نباتی ۰.۳ درصد نســبت به هفته قبل از آن 
افزایش و نرخ برنج ۰.۲ درصــد کاهش یافت. قیمت 

حبوب و چای نیز ثابت ماند.

سوسیس و کالباس این برند را نخرید

ایسنا| محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد 
تهران با اعــالم این کــه فرآورده های گوشــتی 
»دهکده پروتیین« غیراســتاندارد اســت، اعالم 
کرد: از مردم درخواســت می کنیم که محصوالت 
تولیدشده با این نام و نشــان را خریداری نکنند. 
او ادامه داد: این واحد حق تولیــد ندارد و پس از 
مراجعه بازرسان اداره کل استاندارد استان تهران 
متوجه شــدیم که به تولید مشغول بوده، بنابراین 
دستور توقیف آن صادر شد و به مراجع قضائی نیز 

اعالم جرم می شود.

قیمت واقعی گوشت چند؟!

ســیداحمد  ایلنا| 
مقدسی، رئیس انجمن 
گاوداران  صنفــی 
افزایــش  گفــت:   
گوشــت  غیرمنطقی 
گاو باعث متضرر شدن 
تولیدکننده و مصرف کننده شده است. رئیس انجمن 
صنفی گاوداران درخصوص افزایش قیمت گوشت 
گاو در خرده فروشی ها گفت: قیمت هر کیلو گوشت 
گوســاله در کشــتارگاه ها همچنان روی ۱۵ هزار 
تومان ثابت مانده و تغییری نداشته است، اما برای 
مصرف کننده قیمت خرده فروشی ها غیرقابل باور 
اســت. او افزود: درحالی که قیمت تمام شده تولید 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اســت و در کشتارگاه هم بر 
همین محور می چرخد، اما واسطه گری به افزایش 
این قیمت بسیار دامن زده که هم تولیدکننده متضرر 

می شود و هم مصرف کننده تحت فشار است.
وی گفت: میانگین کشوری قیمت هر کیلو گاو زنده 
۱۵ هزار تومان است، اما قیمت گوشت در بازار به ۶۰ 

تومان رسیده است.

24سالگی  تلفن همراه در ایران
تلفن همراه در بازار ایران ۲۴ســاله شــد. ۱9مرداد  سال 
۱۳۷۳ با واگــذاری چهار ســیم کارت به کارکنــان نهاد 
ریاست جمهوری، عرضه ســیم کارت تلفن همراه در ایران 
رسما آغاز شد. بهره برداری از نخستین فاز شبکه تلفن همراه 
 BTS کشور در مردادماه آن سال در شهر تهران با ۲۴ سایت
و با ظرفیت 9۲۰۰ شماره آغاز شد. به دنبال استقبال مردم از 
این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش 

آن از تهران به کل کشور برآمد.

شهروند| یک دیالوگ ساده بین او و فامیل دورشان شکل 
گرفته اســت. او برای یک مشکل ســاده پیام داده است که 
می خواهد جزوه کنکور بخرد، اما هرکاری می کند صفحه باز 
نمی شــود. قیمت جزوه هم آن قدر ناچیز است که لحظه ای 
تردید نمی کنی که کمکش کنی، فقط ۵ هزار تومان. به محض 
این که صفحه پرداخت را باز می کنی و اطالعات کارتت را وارد 

می کنی تمام حسابت خالی می شود!
فامیل دور کــه روحش از هیچ چیز خبر نــدارد، می گوید 
صفحه اینستاگرامش هک شده است. آدرس اینترنتی درگاه 
  SADAD پرداخت را که چک می کنی متوجه می شوی واژه
  SEDAD را که مربوط به یک درگاه پرداخت رسمی است
نوشته است. آدرس را نتوانسته است در دامنه امن تر IR ایجاد 
کند و برای فریب دادن دیگران در آدرسش کلمه IR را تایپ 
کرده است. همین سوتی های کوچک که در نگاه اول به چشم 
نمی آید، کافی است که کاربران سهل انگار آن را با نشانی های 

رسمی اشتباه بگیرند و کاله گشادی سرشان برود. 
این ماجــرای یک کالهبــرداری اینترنتی بــا درگاه های 
پرداخت جعلی اســت. در این گزارش به شما می گوییم که 
درگاه های پرداخت امن چه مشخصاتی دارند و اگر مورد چنین 

کالهبرداری هایی قرار گرفتید، چه کنید؟
روش جدید سرقت اینترنتی 

یکی از روش هایی که این روزها در اینستاگرام با استفاده از 
آن کالهبرداری های بزرگی می شود، هک کردن صفحه های 
شخصی افراد و فرستادن پیغام برای دوستان و آشنایان آنها و 

تقاضای خرید اینترنتی است.
به عنوان مثال دوست شما ممکن است در بخش دایرکت 
اینستاگرام برایتان پیغامی بفرستد و بخواهد چیزی را برایش 
دانلود کنید که قیمت آن بسیار پایین است. وقتی شما لینک 
فرستاده شده را باز می کنید، صفحه پرداخت اینترنتی یکی از 
بانک ها را می بینید که در آن از شما اطالعات کارت بانکی تان 

پرسیده شده است.
طبیعی است که برحسب اعتماد به دوست تان که این لینک 
را برایتان فرستاده، اطالعات کارت بانکی تان را وارد می کنید 
و بعد از دقایقی کوتاه فرد کالهبردار تمام موجودی حســاب 
شــما را خالی می کند و پیج دوست مورد نظر هم از دسترس 
شما خارج می شود. اینجاست که شما ناگهان متوجه می شوید 
در چه »هچلی« افتاده اید. وقتی با دوســت مورد نظر تماس 
می گیرید و این پاسخ را از او می شنوید که چند ساعتی می شود 

اینستاگرامش از دسترس خارج شــده و حتی با وارد کردن 
آدرس ایمیلش هم نمی تواند به حساب کاربری اش وارد شود، 
می فهمید که با یک هکر و کالهبردار حرفه ای طرف بوده اید 
که از این طریق توانسته به اطالعات کارت شما دسترسی پیدا 
کرده و در طول یک دقیقه حساب شما را خالی کند، بنابراین 
از درخواست مجازی دوستان تان برای پرداخت پول مطمئن 

شوید. 
فروشگاه های آنالین جعلی 

کالهبــرداری از طریق صفحه های تقلبــی پرداخت های 
اینترنتی یکی از شــایع ترین کالهبرداری هایی است که در 
اینترنت رخ می دهد. فروشــگاه های آنالین تقلبی با طراحی 
صفحه های تقلبی پرداخت کاله های گشادی سر مشتریان 
خود می گذارند و به محض دســت پیدا کــردن به اطالعات 
کارت ها و رمزهــای اینترنتی اقدام به خالی کردن حســاب 

مشتری خود می کنند.
این روزها خرید آنالین یکی از جا افتاده ترین و متداول ترین 
خریدها در دنیاســت که در ایران هم رواج زیادی پیدا کرده و 
همین موضوع دردسرهایی را برای عالقه مندان به این نوع از 
خرید ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت های تولیدی و ارایه 

محصول با ایجاد وب سایت هایی که مجوز مراکز قانونی را دارند، 
اقدام به فروش محصوالتشــان به صورت آنالین می کنند، اما 
کالهبرداران با شگردهایی توانسته اند در داخل این سایت ها 
و وب ســایت ها نفوذ کرده و حتی با ایجاد نــوع جعلی آن به 

کالهبرداری از مشتریان آنالین بپردازند.
سرقت آدرس و دامنه های تجاری

کالهبرداران با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز اقدام 
به ایجاد وب سایت های جعلی کرده و طراحی آن را به صورتی 
انجام می دهند که شبیه فروشــگاه های آنالین واقعی به نظر 

بیاید.
آنهــا از طرح هــای فریبنــده، آرم های به ســرقت رفته 
 و شــماره های تجــاری به ســرقت رفته و حتــی دامنــه

com.au. برای واقعی نشــان دادن وب ســایت جعلی شان 
استفاده می کنند. بزرگترین اخطاری که به شما نشان می دهد 
این وب سایت یک وب سایت جعلی است، وارد شدن بالفاصله 

به صفحه پرداخت است.
حتما می دانید که طراحــی یک صفحه پرداخت اینترنتی 
کار دشواری نیست و اغلب این کالهبرداران هم با استفاده از 

آدرس های جعلی به ساختن چنین صفحاتی می پردازند. 

 گزارش »شهروند«  از تازه ترین روش کالهبرداری اینترنتی
با درگاه های پرداخت پول

مالباختگان 
کالهبرداری های 

اینترنتی  چه   باید بکنند؟
 چگونه درگاه های پرداخت مطمئن را تشخیص دهیم؟

8
دخل و خرج

صرافی ها برای چه کارهایی دالر می فروشند؟
شهروند| یکی از نخستین اقدامات دولت در روزهای 
پرالتهاب بازار ارز تعطیل کــردن صرافی ها بود.  طبق 
دستورالعمل دولت و بانک مرکزی در بازار پرنوسان ارز، 
خرید و فروش انواع ارز توســط صرافی ها متوقف شد و 
حتی صدور حواله های ارزی هم انجام نشد. بعد از نزدیک 
حدود ۴ ماه دوباره مجوز الزم برای آغاز به کار صرافی ها 
صادر شده و بانک مرکزی دستورالعمل های جدید برای 
نحوه فعالیت آنها را هم صادر کرده اســت. حاال یکی از 
موارد مهم سیاست های جدید ارزی دولت، بازگشایی 
دوباره صرافی ها و آغاز به کار آنها بعد از ماه ها تعطیلی و 
کسادی است. براساس مصوبه دولت، تمامی صرافی های 
مجاز می توانند در چارچوب انجام معامالت خرد نسبت 
به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، 
کار خود را از سر بگیرند. بر این اساس، فروش ارز توسط 
صرافی های مجاز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی 
مطابق مقــررات ارزی بانک مرکزی بــا ثبت مدارک و 
مستندات الزم امکان پذیر خواهد بود و آنها می توانند 

ارز را با یک درصد سود به فروش برسانند. ضمن این که 
صرافی ها در خرید ارز هیچ محدودیتی نخواهند داشت 
اما در فروش ارز احتماال دارای محدودیت هایی خواهند 
بود. نکته مهم درباره آغاز به کار دوباره صرافی ها این است 
که آنها تنها با رعایــت قوانین دولتی می توانند فعالیت 
کنند و در صورت تخطی احتمال پلمپ صرافی به دلیل 

فعالیت غیرقانونی وجود خواهد داشت. 
برای چه نیازهایی به صرافی برویم؟

همزمان با آغاز فعالیت مجدد صرافی ها بانک مرکزی 
فهرستی از مصارف ارزی که صرافی ها را مجاز به فروش 
ارز کرده  اعالم نموده است. جزییات خدمات صرافی ها به 
همراه مدارک مورد نیاز هر خدمت را در ادامه می خوانید.

۱-فروش ارز به مسافران در صورت داشتن مدارکی 
مانند بلیت،گذرنامه و ویزا انجام خواهد شد.

۲-دریافت ارز درمانی با ارایه پیش فاکتور برآورد مراکز 
درمانی خارج از کشور یا تأیید کتبی پزشک متخصص 

داخلی انجام می شود.

۳-برای فعالیت های مطالعاتی و دانشگاهی درخواست 
متقاضی یا تأیید دانشگاه مربوطه ارز فروخته خواهد شد. 
همچنین برای دانشجویان و دانش آموزان هم در صورت 
ارایه صورتحساب دانشگاه یا تصویر کارت دانشجویی و 
دانش آموزی ارز فروخته می شود. همچنین بابت دریافت 
ارز برای ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین المللی یا چاپ 
مقاالت علمی هم باید صورتحساب یا فاکتور نهادهای 
مربوطه ارایه شود. ضمن این که دریافت ارز برای ثبت نام 
 IELTS وTOEFL در آزمون های بین المللی مانند

هم نیازمند تاییدیه سازمان سنجش است.
۴-دریافت ارز برای شرکت در نمایشگاه های خارج از 
کشور هم تأیید ســازمان توسعه و تجارت الزامی است. 
همچنین برای پرداخت حق الوکاله وکیل خارجی هم 

باید صورتحساب موجود باشد.
۵- افرادی که به دنبال استفاده از اشتراک شبکه های 
اطالعاتی هستند باید صورتحســاب های الزم را که به 
تأییــد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات رســیده به 

 معاون اول رئیس جمهوری نرخ جدید »جرایم تخلفات صنفی« را اعالم کرد. بر اســاس این مصوبه، 
حداقل و حداکثر  جریمه تبلیغات بدون پروانه کســب معتبر به ترتیب ۱۲۰ هزار تومان  و ۳۰ میلیون 
تومان است. تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده هم حداقل ۲۴۰ هزار تومان و حداکثر ۲۴ میلیون 
تومان برای متخلفان صنفی آب می خورد، اما در حالی برای عدم درج قیمت هر بار 9۶ هزار تومان و عدم 
صورتحساب هر بار ۸۴ هزار تومان جریمه برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته شده که این روزها 

کمتر واحد صنفی ای را می بینید که خود را مقید به اجرای این ماده قانونی کند. 

جریمه 
فروشندگان 
متخلف چقدر 
است؟

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

شــعب بانک ملی ایران در سراسر کشــور تا روز دوشنبه 
۲۲ مــرداد مــاه جــاری، تعــداد محــدودی اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری )عام ( را با نرخ سود 
علی الحساب ۱۸ درصد ســاالنه عرضه می کنند.  به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با سررسید یکساله، 
با نام، غیرقابل انتقال و قابل باز خرید قبل از سررســید با نرخ 
۱۶ درصد ساالنه از تاریخ انتشار است. معامله ثانویه اوراق در 
بازار سرمایه از طریق شــرکت های بورس اوراق بهادار تهران 
و یا فرابورس ایران امکان پذیر اســت. اوراق مذکور معاف از 
مالیات است و سود علی الحساب آن ماهانه پرداخت می شود. 
سود ۱۸ درصدی این اوراق، فرصت مناسبی برای هموطنان 
عزیز است تا از این امکان ویژه سرمایه گذاری استفاده کنند، 
در عین حال این که مدت عرضه اوراق محدود است و تمدید 

نخواهد شد.

فروش اوراق گواهی سپرده 18 
درصدی در بانک مّلی ایران

استان

 

روز
دد 

چک برگشتی در ماهع

ابوالفضــل ابوترابی  عضو 
کمیســیون شــوراها و امور 
داخلی مجلس از تالش برای 

تصویب نهایی طــرح اصالح 
قانون چک با هدف ســاماندهی 

اقتصادی خبــر داد. ابوترابی، با انتقاد 
از افزایش روزافزون چک های برگشــتی در کشور، گفت: 
متاســفانه ما در ماه حدود ۱.۵ میلیون و در  ســال بالغ بر 
۱۷ میلیون چک برگشــتی داریم که مبالــغ آنها بیش از 
۱۵۰ میلیــارد تومان اســت. نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه با توجه به مشکالت 
فعلی اقتصادی رونــد چک های برگشــتی رو به افزایش 
اســت، افزود:   دومین عامل تعدد پرونده هــا در محاکم 
دادگســتری موضوع چک بوده و نخستین عامل زندانیان 

غیرعمد هم به این موضوع مربوط است.

1/5
میلیون

کاهش معامالت مسکن

رســمی  آمــار  بررســی 
تعــداد  می دهــد  نشــان 

تهران  مسکن  مبایعه نامه های 
طی تیرماه امســال نســبت به 

مــاه پیــش از آن 9.9درصد کاهش 
یافته، ضمن اینکه قیمت مســکن نیز در بازه اشاره شــده 
۷.۶درصد رشد داشته اســت. در تیرماه امسال در مناطق 
۲۲گانه پایتخت ۱۱۷۵۸ مبایعه نامه مســکن در سامانه 
امالک و مســتغالت کشــور ثبت شده که نســبت به ماه 
پیــش از آن یعنی خردادمــاه 9.9 درصــد کاهش یافته 
است. براســاس این گزارش، بیشترین متوسط قیمت هر 
مترمربع آپارتمان با ۱۵ میلیــون تومان مربوط به منطقه 
یک و کمترین متوسط قیمت با ۳ میلیون تومان مربوط به 
واحدهای مسکونی منطقه ۱۸ بوده است. متوسط قیمت 
مســکن در مناطق ۲۲گانه تهران طی تیرماه 9۷ بالغ بر 
۶ میلیون و 9۸۷ هزار تومان بوده که در مقایســه با خرداد 

9۷ حدود ۷.۶ درصد افزایش یافته است. 

10
درصد


