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ریزش 2۰۶2 واحدی بورس 

شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
۲میلیارد و ۲۲۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۶۷۶میلیارد 
تومان در ۱۲۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با افت ۲۰۶۲ واحدی در ارتفاع ۱۳۱هزار و ۵۲۱واحد قرار 
گرفت.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر 
ـ ارزشــی(  گذاشــتند به طوری که شــاخص قیمت )وزنیـ 
۶۰۴واحد، کل )هموزن( ۳۶واحد، قیمت )هموزن( ۲۵واحد، 
آزاد شناور ۱۶۲۴واحد و شاخص های  بازار اول و دوم به ترتیب 

۱۳۳۵ و ۴9۸۵واحد رشد کردند.

بورس 

 

خانه هــای نقلی بیشــترین ســهم از معامالت 
واحدهای مســکونی در تهران را از آن خود کرده اند. 
اطالعات به دست آمده از سامانه های ملکی نشان می 
دهد خانه های کمتر از ۵۵ متر در شهر تهران حدود 
۲۰ درصد معامــالت را به خود اختصاص می دهند. 
تا روز ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۴۷۶ مورد خرید 
و فروش مسکن در شــهر تهران انجام شده که از این 
تعداد ۹۷۹ مورد مربوط به خانه های کمتر از ۵۵ متر 

مربع بوده کــه حدود ۲۰ درصد از معامالت اســت.  
واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متــر مربع معادل ۱۵.۱ درصد و 
واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر 
مربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصدی در 
رتبه های بعدی معامالت قــرار دارند. در مجموع در 
این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 
۸۰ متر مربع ۵۵.۲ درصد از معامالت انجام شده را به 

خود اختصاص دادند.

خانه های نقلی پرفروش ترند

بازارجهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1210.36

15.36

72.27

74.59

تغييرقيمت )د الر(

-

-

تغییرنرخبرابريارزها

يورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.1623

1.2943

3.6737

بازارسکهوطال)قیمتهابهتومان(
نوع

سكه طرح قد يم

سكه طرح جد يد 

نيم سكه

ربع سكه

سكه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

3126666

3460000

1650000

850000

470000

269650

تغييرقيمت

-

قیمت)تومان( لوازم شخصی برقی و غیربرقی

139 هزار  3D White Vitality D12.513w مسواک برقی اورال-بی مدل

139 هزار  Vitality Cross Action مسواک برقی اورال-بی مدل

55 هزار  EB17s Sensitive Clean سری مسواک برقی اورال-بی مدل

118 هزار  E06H مچ بند هوشمند تی تی وای مدل

150 هزار  M88 مچ بند هوشمند تی تی وای مدل

150 هزار  AR512 سشوار آرزوم مدل

73 هزار  ترازو دیجیتال تن زیب کد 90137

20 هزار  115-On Call Plus G133 نوار تست قندخون ایکان مدل

93 هزار  دستگاه تست قندخون ایکان مدل On Call Plus G113-111 +  دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

129 هزار  Hand Warmer کیسه آب گرم برقی ایمپالشن مدل

161 هزار  BC32 فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل

مالباخته ها چه کنند؟
این امکان وجود دارد حتی اگر تمام نکات ایمنی را هم رعایت 
کنید باز هم گیر یک هکر باهــوش و حرفه ای بیفتید و مورد 
سرقت قرار بگیرید. در چنین مواقعی حتما اطمینان پیدا کنید 
که جز خودتان کسی رمز اینترنتی شــما را در اختیار ندارد و 
حتما مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته اید. وقتی از این موضوع 
اطمینان حاصل کردید هرچه زودتر باید رمزهای کارتتان را 
تغییر دهید تا باز هم مورد کالهبرداری قرار نگیرید. بعد از تغییر 
دادن رمزهای کارت اینترنتی خود باید صورتحساب ۲۴ ساعت 
اخیر خودتان را از بانک بگیرید تا میزان برداشت از کارت شما 
و کارتی که مبلغ برداشتی به آن واریز شده، مشخص شود. در 
این مرحله شما ممکن است با استفاده از شماره کارتی که پول 
از حساب شما به آن واریز شده، نام دارنده کارت را پیدا کنید اما 
بعید است که دارنده کارت همان کسی باشد که از شما سرقت 
کرده اســت. چون در چنین مواقعی معموال کالهبرداران از 
کارت های دزدی یا مفقود شده استفاده می کنند. بعد از گرفتن 
صورتحساب بانکی باید برای شکایت به دادسرای محل سکونت 
خود بروید. در دادســرا بعد از عریضه نویسی و اعالم شکایت و 
تمبر باطل کردن، شما را به دادیار دادسرا ارجاع می دهند. در 

این مرحله دادیار بعد از مطالعه پرونده و نوع شــکایت، شما را 
به یکی از شعب کالنتری می فرستد. چنین پرونده هایی بعد از 
اعالم شکایت و تأیید دادیار به پلیس فتا ارجاع داده می شود. 
شــما با تمام مدارک و نامه دادیار، به پلیــس فتا می روید. در 
آن جا هم اظهاراتتان به صورت کتبی نوشــته شده و با امضا و 
اثر انگشت شما ســندیت پیدا می کند. در این مرحله پلیس 
فتا به استعالم از بانک مقصد می پردازد تا مشخص شود مبلغ 
دزدی شــده از شما به کدام حســاب و کدام بانک واریز شده 
اســت. از این مرحله به بعد دیگر همه چیز برعهده پلیس فتا 

قرار می گیرد و پرونده توسط این نهاد پیگیری می شود. نکته 
امیدوار کننده اینجاست که تاکنون تعداد زیادی از کالهبرداران 
اینترنتی توسط پلیس فتا دستگیر شده و اموال دزدی شده به 
مالباختگان برگشته است. با این وجود و به رغم این که پلیس 
اغلب راه های کالهبرداری های اینترنتی را شناســایی کرده 
و سارقان را دستگیر می کند، هر روز تعداد زیادی از مراجعان 
به پلیس فضای تبادل اطالعات یا همان فتا مراجعه می کنند 
تا مشخص شود هکرها و دزدهای اینترنتی همیشه ایده های 

جدیدی برای کالهبرداری دارند.
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محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: استفاده از سیم کارت های شخصی تلفن 
همراه برای انجام فعالیت های تبلیغاتی خالف و ممنوع است و وزارت ارتباطات برخورد با این گونه رفتارها را 
پیگیری می کند. به گفته او، این موضوع جزو مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، اما با این حال عده ای 
تخلف و از سیم کارت های شخصی برای ارسال پیامک های تبلیغاتی استفاده می کنند. آذری جهرمی درباره 
ارسال پیامک های تبلیغاتی توسط برخی فروشندگان کاال در شبکه های ماهواره ای نیز گفت: همه پیامک ها از 

طریق مجاری رسمی ارسال و سرشماره آنها با عددهای هزار، دو هزار و سه هزار آغاز می شود.

ممنوعیت 
سیم کارت 

شخصی برای 
تبلیغات 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

چگونه درگاه های جعلی پرداخت را بشناسیم؟
بیشترین کالهبرداری های اینترنتی هنگام خرید اینترنتي اتفاق می افتد. یکی از مهمترین راه های جلوگیری از 
سرقت های اینترنتی شناختن درگاه های اینترنتی جعلی است.کافیست شما یک بار اطالعات خود را وارد یک صفحه 
جعلی کنید تا زمانی که رمز اینترنتی خود را عوض کرید فرصت کالهبرداری از شما وجود دارد. راه های تشخیص 

صفحه های جعلی درگاه های اینترنتی را در ادامه بخوانید.
۱-یکي از راه هاي شناسایي این صفحات آدرس URL سایت است که باید دقت شود همان آدرس اصلي درگاه 

اینترنتي باشد و حرفي کم یا اضافه نداشته باشد.
۲-آدرس سایت ها و درگاه هاي اصلي با آدرس اینترنتي https آغاز مي شوند و در صورتي که درگاهي فاقد S باشد 

نباید به آن اعتماد کرد.
۳-از راه هاي تشخیص صفحات جعلي، تازه کردن )رفرش شدن( صفحه است و در صورتي که شماره ها در صفحه 

کلید مجازي تغییر نکرد، آن صفحه جعلي است.
۴-در صورتي که با تازه کردن صفحه تصویر حروف نمایش داده شده تغییر نکرد، نشان دهنده جعلي بودن صفحه 

است.
۵-به سایت هاي تبلیغاتي که ناگهان در صفحات ظاهر مي شوند، توجه نشود زیرا این سایت ها معموال  شما را به 

درگاه هاي جعلي هدایت مي کنند.
۶- هکرها هر چقدر هم بامهارت باشند بازهم تشخیص سایت های تقلبی چندان دشوار نیست کافی است آدرس 

پرداخت الکترونیک بانک خود را به درستی بشناسید. در آن صورت دیگر امکان سرقت از شما وجود ندارد.
۷- وجود عالمت قفل مانند در کنار صفحات آدرس اینترنتی هم در تشخیص اعتبار سایت موثر است.

۸-حواستان باشد هنگام پرداخت وجوه، آدرس صفحه درگاه بانک الکترونیکی، متعلق به همان بانکی باشد که آرم و 
لوگوی آن را در صفحه مشاهده می کنید.

9-آدرس درگاه اینترنتــی را کامال با آدرس اصلی بانک مربوطه مطابقت دهیــد و به نمادهایی مثل -  )یا همان 
آندرالین( توجه کنید.

۱۰-در هر بازه ای به تعویض رموز خرید اینترنتی خود بپردازید و از یک رمز برای حساب های مختلف خود استفاده نکنید.
۱۱-قبل از این که اطالعات کارت عابربانک خود را وارد کنید، باید کل آدرس صفحه ای که هم اکنون در آن هستید 
را از نوار آدرس کپی و در یک صفحه دیگر وارد کنید تا اعتبارسنجی سایت بررسی شود. اگر سایتی که آدرسش را کپی 
کرده اید، معتبر باشد پیغام معتبر بودن آن و این که به چه بانکی متعلق است، برایتان ارسال می شود در غیراین صورت 

پیغام نامعتبر بودن صفحه روی صفحه کامپیوتر شما ظاهر می شود.
۱۲-قبل از استفاده از هر درگاه اینترنتی حتما اطالعات »تماس با ما« در سایت و نشان اعتماد الکترونیکی 

را بررسی کنید.

صرافی ها ببرند و ارز مورد نیازشان را تهیه کنند.
۶-دریافــت ارز برای انجــام آزمایش هــای علمی و فنی، 
انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین المللی با 
درخواست متقاضی و ارایه مدارک مربوطه ممکن خواهد بود.

کسانی هم که در خارج از کشور به دنبال خرید امتیاز پخش 
فیلم هستند برای خرید ارز باید از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز 

داشته باشند.
۷- هزینه شرکت های هواپیمایی دولتی و غیردولتی، حقوق 
خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی ایرانی و سایر 
هزینه های ارزی با تأیید ســازمان هواپیمایی کشوری میسر 
خواهد بود. دریافت ارز برای هزینه های شرکت های بیمه ای 

هم نیازمند تأیید بیمه مرکزی است.
۸- شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره 
مفرده با درخواست متقاضیان و تأییدیه سازمان حج و زیارت 

می توانند ارز تهیه کنند.
9- خرید ارز برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خارجی 
شاغل در ایران با درخواست کارفرما و داشتن پروانه کار ممکن 
است. همچنین پرداخت حق و حقوق رانندگان حمل ونقل 
بین المللی با ارز هم در صورت داشــتن گذرنامــه، بارنامه و 

دفترچه خروج راننده انجام می شود.

۱۰- دریافت ارز بابت پرداخت هزینه خدمات کنســولی 
ســفارتخانه های خارجی ازجمله خدمات اخذ روادید هم با 

درخواست متقاضیان اتفاق می افتد.
۱۱- تهیــه ارز پرداخــت هزینه های ارزی شــرکت های 
مسافرتی و گردشگری هم با ارایه صورتحساب و تأیید انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ممکن 

خواهد بود.
۱۲- برای خریــد ارز جهت پرداخــت هزینه های حمل، 
ترانزیــت و توزیع محموله های پســتی بین المللــی، ارایه 
صورتحســاب و تأییده وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 

الزامی است.
۱۳- خرید ارز برای تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید اتباع 
خارجی هم با صورتحساب اولیه فروش ارز توسط جهانگردان و 

ارایه گذرنامه ممکن است.
تهیه مدارک دردسر جدید خرید از صرافی

سهراب اشرفی،کارشناس بازار طال و ارز درباره تصمیم های 
جدید بانک مرکــزی در مورد فروش ارز توســط صرافی ها به 
»شهروند« می گوید: »دستورالعمل های جدید که توسط بانک 
مرکزی ارایه شده سختی کار مردم را برای خرید ارز از صرافی ها 
افزایش داده است. واقعا در برخی از موارد تهیه این مدارک دشوار 

است مگر اینکه همه چیز به صورت صوری انجام شود و صرافی ها 
هم چندان در قید و بند این مســائل نباشــند. درمجموع این 
دستورالعمل ها را منطقی نمی دانم؛ چون صرافی که یک اداره 
دولتی نیست که بخواهد نیرو استخدام کند و این همه مدارک 
و اســتعالم بخواهد. این کارها مربوط به ادارات دولتی است و 
صرافی ها چنین توانایی را ندارند. ضمن اینکه بانک مرکزی در 
این ماجرا توپ را به زمین صرافی ها انداخته و نباید انتظار ارایه 
چنین خدماتی را از جایی مثل صرافی داشــته باشــد چون با 
دستورات جدید نه تنها صرافی ها سودی نمی برند بلکه کارشان 
چندین برابر شده است.« اشرفی در ادامه با اشاره به تصمیمات 
بانک مرکزی می گوید: »متاسفانه بانک مرکزی ما سال هاست 
که در وضع آزمون و خطا به سر می برد و نمی تواند یک تصمیم 
دایمی بگیرد. دســتورالعمل های ارایه شده کارشناسی نیست 
و بعید اســت که از طرف صرافی ها رعایت شــود. ضمن اینکه 
صرافی ها در ایــن زمینه ها کارنامه خوبی از خودشــان به جا 
نگذاشته اند. همان موقع که فروش ارز با کارت ملی ممکن بود، 
برخی از صراف ها اقدام به اجاره کارت ملی و خرید ارز می کردند. 
به نظر من برای جلوگیری از هرگونه تخلف بانک مرکزی باید 
سامانه ای طراحی کند که مردم مدارکشان را در آن سامانه قرار 

دهند و بعد با مجوز بانک مرکزی به صرافی رفته و ارز بخرند.«


