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زنبیل
ارز بانکی گران تر از بازار

ایسنا| در حالی روز گذشته بانک ها ارز مسافرتی را بیش 
از ۱۶ هزار تومان قیمت گذاری کردند که قیمت آن در  بازار 
حداقل ۲۰۰ تومان ارزان تر اســت .  در شرایطی متقاضی در 
روزهای اخیر در مراجعه به بانک با این  اعالم مواجه می شد 
که قیمت آنها برابر بازار اســت که دیروز قیمت هر یورو ارز 
مســافرتی ۱۶ هزار و ۱۰۰  تومان قیمت گذاری شــد که 
نه تنها برابر بازار نیست، بلکه بیش از ۲۰۰ تومان هم گران تر 
است. این درحالی  است که هر یورو با وجود افزایش نسبت 
به روز گذشــته به ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان در بازار آزاد رسیده 
و معامله  می شود . همچنین قیمت خرید دالر و یورو نیز در 
بانک ها نسبت به روز گذشته افزایش داشته، به طوری که  هر 
دالر تا ۱۳ هزار و ۶۳۷ تومان خریداری شده که در مقایسه 
با روز گذشــته نزدیک به ۲۴۶ تومان افزایش  داشته است. 
همچنین هر یورو تا ۱۵ هزار و ۳۴۶ تومان خریداری می شود 
که نسبت به نرخ ۱۵ هزار و ۵۰  تومانی روز قبل تا ۳۰۰ تومان 

گران تر خریداری می شود . 

فروش فوری پژو پارس و پژو۴۰۵  

تسنیم| ایران خودرو شرایط فروش فوری دو محصول 
خود را برای تنظیم بازار اعالم کرد . فروش روز گذشــته 
 ایران خودرو شرایط فروش فوری دو محصول خود را برای 
تنظیم بازار اعالم کرد. این طرح فروش از  ساعت ۱۰ صبح 
دیروز آغاز شد.پژو ۴۰۵ دو گانه سوز با قیمت۶۵ میلیون و 
۵۷۸ هزار و ۴۰۰ هزار  تومان، پژوپارس با قیمت ۷۸ میلیون 
و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید.درضوابط فروش 
این  طرح ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی از کل بخشنامه 
یک عدد خودرو اســت و اگر ثبت نام از سوی مشتریان 
 مغایر با این بند قرارداد باشد به صورت یک طرفه از سوی 
شــرکت ایران خودرو لغو خواهد شد. همچنین کلیه 
 مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خود 
اقدام نموده اند قادر به ثبت نام از این بخشنامه  نیستند. 
البته هر ثبت نام مغایر با شــرایط این بخشنامه از سوی 

شرکت های خودروسازی باطل می شود. 

قطع خطوط برخی از همراه اولی ها

ایسنا| بروز اختــالل در اجرای عملیات صدور قبض 
جدید، منجر به افزایش صورتحســاب صــادره و قطع 
خطوط  برخی از مشترکین شده است .  شاهین آرپناهی،  
 مدیر روابط عمومی همراه اول بــا تأیید این موضوع در 
صفحه  توییتر خود نوشته است:  »از مردم و مشترکین 
پوزش خواســته و اطمینان می دهیــم نهایت تالش 
در جهت رفع  مشــکل درحال انجام اســت. اطالعات 
اصالحی الزم به زودی از طریق پیامک برای مشترکین 
ارسال  می شود .  «روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی هم اعالم کرد: »در پی شکایات متعدد 
 مشترکین در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ 
مبنی بر صدور قبض های نامتعارف برای مشترکان  همراه 
اول، این موضوع از سوی رگوالتوری بررسی و مشخص 
شد که این اتفاق به دلیل نقص فنی و مشکالت  سامانه 
صدور صورتحساب اپراتور، رخ داده است .« بر اساس این 
اطالعیه، با پیگیری رگوالتوری اپراتور همراه  اول برای 
رفع مشکل اقدام کرده و در ســریع ترین زمان ممکن 

قبض های تلفن همراه مشترکین اصالح  می شود . 

پریسا اسالم زاده- شهروند|  جرایــم اینترنتی در 
ایران در هشت سال گذشــته ۹۰۰ درصد رشد داشته 
اســت و البته کالهبرداری های بانکی با فاصله زیاد در 
صدر این جرایم اســت. این موضوعی اســت که پلیس 
فتا اعالم کرده است و البته جالب اســت که بدانید بنا 
به آخرین بررســی های موسسه کسپراســکی، ایران 
جزو کشورهایی است که از نظر پرداخت آنالین ایمنی 
پایینی دارد. این موضــوع درحالی رخ می دهد که حاال 
اپ های مدیریت مالی و دخل و خرج و اپ های پرداخت 
بین ایرانی ها رواج زیادی دارد. با این حال یک پرســش 
اساســی برای ایرانی ها وجود دارد که آیا با خیال راحت 
 اطالعات حســاب بانکی مــان را در اختیــار این اپ ها 
قرار بدهیم یا نه؟ اگر نه، از کجا بفهمیم این اپ ها قابل 

اعتمادند؟ 
دخل و خرجتان را کنترل کنید

داشــتن پس انداز دغدغه ای عمومی و فراگیر است. 
این که بــا هر درآمدی که داریم، چطــور پول پس انداز 
کنیم، یک توانایی بســیار مهم اســت. این روزها اما  با 
پیشرفت تکنولوژی، اپلیکیشــن هایی ساخته شده اند 
که به شــما کمک می کننــد چطور بــرای درآمدتان 
برنامه ریزی کنید؛ چطــور مخارج تان را کنترل کنید و 
بتوانید بخشــی از پولی که در طول یک ماه به دســت 

می آورید را پس انداز کنید.
ممکن اســت بارهــا تصمیــم گرفته باشــید که 
مخارج تــان را در یــک دفترچه یادداشــت کنید، اما 
احتماال یکی دو روز بیشــتر نتوانســته اید به این کار 
ادامه دهید. پیشرفت تکنولوژی باعث شده این روزها 
افراد تمام کارهای خود را با یک گوشــی هوشــمند 
انجام دهند، بنابراین اســتفاده از یک اپلیکیشــن در 

گوشی هوشــمند به جای داشــتن یک دفترچه برای 
یادداشــت کردن خرج و مخارج می تواند کمک زیادی 
به شما کند تا مدیریت مخارج تان را کنترل کنید و در 
پایان یک ماه بفهمید کــه بابت چه مواردی زیاد خرج 
کرده اید و در اصطالح ولخرج بوده اید. در واقع این که 
روند مخارج خــود را به طور هوشــمند کنترل کنید، 
اتفاقی بسیار مهم و خوشایند است که می تواند شما را 

در راه پس انداز کردن کمک کند.
معروف ترین اپ های مالی ایرانی و خارجی 

اپلیکیشن های ایرانی متعددی برای کنترل دخل و 
خرج وارد بازار شد که البته نمونه های خارجی آنها نیز 
در بازار وجود دارد. این اپلیکیشــن هادر واقع به عنوان 
  iOS ،یک حسابدار شــخصی در قالب نسخه اندروید
و تبلت عمل می کنند. آنهااطالعات حســاب شــما، 
اطالعات اقساط و بدهی هایتان و حتی خرج و مخارج 
روزانه تان را دارند و بسیاری از آنها امکان پس انداز ۱۰  
تا ۲۰ درصد درآمدتان را برایتــان فراهم می کنند.  با 
این حال با اخبار روزانه ای که درباره کالهبرداری های 
آنالین از حساب های بانکی می شنویم، چطور می شود 

به این اپ ها اعتماد کرد؟
ریسک باالی پرداخت های آنالین در ایران

گزارش هــای متعدد جهانــی نشــان می دهد که 
ریسک های مالی، بانکی و بیمه و نظام پرداخت بشدت 
در سال های اخیر رشد کرده و از رتبه های باالی ۲۰ در 
فهرست ریسک ها و خطرات به رتبه ۶ و حتی یک ارتقا 
یافته، در نتیجه بانک ها بالفاصله وارد عمل شــده اند و 
از طریق مشارکت مشتریان خود، خواستار بکارگیری 
دستگاه های ایمن ســاز مبادالت بانکی، دستگاه های 
یک بار رمز، انواع رمزها و کدهــا و روش های مختلف 

برای مقابله با ریسک هستند و  حتی از مشتریان خود 
خواســته اند به صفحه های مجازی و کاذب که هکرها 
به نام بانک ها در مقابل آنها قرار می دهند، مشــکوک 

شوند و به راحتی اقدام به ارسال مبلغ نکنند. 

در این میان، ایران جزو کشــورهایی اســت که از نظر 
پرداخت های آنالین ضریــب ایمنی پایینی دارد. گزارش 
موسسه »کسپراسکی« نشــان می دهد که در بنگالدش 
۵۰درصــد، ایــران ۴۶درصــد، نپال ۴۳درصــد، چین 
۴۱درصد، اندونزی ۴۰درصد، الجزایر ۳۶درصد، نیجریه 
۳۵درصد، فیلیپین ۳۴درصد، هند ۳۴درصد و ازبکستان 
۳۱درصد پرداخت های آنالین شان ممکن است به مقصد 
نرســد! و کاربران در زمان های مختلف در این کشــورها 

مورد حمله بدافزارهای موبایلی قرار گرفته اند.
همین مســأله باعث شــد که بانک های ایرانی هم از 
پارسال  حرکت هایی را شــروع کنند و رمز های یکبار 
مصرف ایجاد کردند و البتــه برای پرداخت های آنالین 
شــرط ورود کد ملــی و تطبیق آن با صاحب شــماره 

حساب را گذاشتند. 
اپ ایرانی بهتر است یا خارجی؟

شاید االن کمی گیج شــده باشید که چطور می توان 
یــک اپ قابل اعتمــاد پیدا کرد که اطالعات حســاب 
بانکی تان را در اختیار آنها قرار دهید؟  آیا بهتر نیســت 
 یــک اپ خارجی نصــب کنیــم و خیــال خودمان را 

راحت کنیم؟
کیــوان نقره کار، کارشــناس  آی تــی دراین باره به 
»شــهروند« می گوید:  »این روزها بخــش عمده ای 
از کســب و کار، پرداخت ها و هزینه های ما وابسته به 
تلفن همراه مان اســت. این که بخواهیم از طریق تلفن 
همراه مان هزینه ها را مدیریت و بخشــی از پول مان را 
پس انداز کنیم، اتفاق بسیار خوبی است. خصوصا االن 
که اپلیکیشن ها به حساب های بانکی متصل می شوند 
و به صورت خودکار پیامک های مــا را هم می خوانند 
و از اتفاقاتی که در حســاب بانکی مان می افتند باخبر 

می شوند و بیشتر به ما کمک می کنند.
کارشــناس  آی تی درباره این که بهتر است کاربران از 
اپ های ایرانی استفاده کنند یا خارجی، ادامه می دهد:  
»نمی توان منکر شــد کــه اپ های خارجــی کیفیت 
باالتری دارند و خدمات شــان متنوع تر اســت اما برای 
اســتفاده از این اپ ها  اول نیاز اســت به زبان انگلیسی 
تسلط داشته باشــید و دیگر این که این اپلیکیشن ها به 
دلیل قطع بودن ارتباط بانک های ایران با شبکه بانکی 

جهانی به ایرانی ها خدمات نمی دهند.« 
نقره کار ادامــه می دهد: »اپلیکیشــن های ایرانی 
از این نظر که با ســاختار و فرآینــد بانک های ایرانی 

هماهنگ هستند، برای استفاده ما مناسب تر به نظر 
می رســند. برنامه نویس های ایرانی هم بارها نشــان 
داده اند نبوغ کافی برای ساخت اپلیکیشن ها را دارند 
و می توانند از نمونه هــای خارجی الگو بگیرند. ضمن 
این که اگر شرکت های پردازنده این اپ ها همیشه در 
دسترس مشــتریان باشــند و این اطمینان را به آنها 
بدهند که امنیت باالیی دارند، گزینه مناســب تری 

هستند.
از کجا نصب کنیم؟

با این حال شــما نباید به هر اپلیکیشن مالی اعتماد 
کرده و آن را روی گوشــی تان نصب کنید. جالب است 
بدانید پلیس فتا می گوید که  بسیاری از اپلیکیشن های 
سارق طوری طراحی می شــوند که بیشترین شباهت 
را با اپلیکیشــن های معتبر داشــته باشــند. به عنوان 
مثال اگر شــما کارت بانکی تــان را از بانک ملت یا ملی 
گرفته اید، حتما برای نصب اپلیکیشــن های مربوط به 
پرداخت های پولی به ســایت اصلــی بانک تان مراجعه 
کنید و اپلیکیشــن های متفرقــه را از جاهای مختلف 

دانلود و نصب نکنید. 
اپلیکیشــن های زیــادی روی مارکت هــای ایرانی 
ازجمله بازار وجود دارند که متقلب هســتند. پلیس فتا 
به مشتریان بانک ها توصیه می کند که اپلیکیشن های 

مالی را حتما از گوگل استور یا اپ استور دانلود کنند. 
اگر لینکی برای شــما ارســال شــد که با آن لینک  
پرداخــت  بانکی انجام دهیــد یا  اپلیکیشــنی که آن 
لینک ها به شــما توصیه می کنند نصب کنید؛ این کار 
را انجام ندهید چرا که بدون شــک به دام کالهبرداران 

نزدیک شده اید.
 اپ های مشکوک

 چه اطالعاتی از شما می خواهند؟
به هر اپلیکیشــنی که اطالعــات مالی تان را ذخیره 
می کند، شک کنید. بعضی اپ ها تمام اطالعات حساب 
بانکی تان از شماره حساب گرفته تا کدCVV ۲، رمز 
دوم کارت، صورتحســاب و حتی مانده حساب تان را 
ذخیره می کنند و در مراجعه بعدی نیاز به وارد کردن 
دوباره این اطالعات نیســت. اگر به چنین اپلیکیشنی 
برخورد کردید، شــک نکنید که خودتان دو دســتی 
اطالعات حساب تان را در معرض سرقت قرار داده اید. 

خوب اســت که بدانید بانک مرکــزی ذخیره کردن 
اطالعات مالی مشــتریان را برای تمام اپلیکیشن های 
پرداخت و بانکی ممنوع کرده اســت و از امسال دیگر 
هیچ اپلیکیشن بانکی نه تنها حق ندارد این اطالعات را 
ذخیره کند، بلکه باید برای ارایه خدمات به مشــتریان 
آنها را احراز هویت کند. به عنوان مثال باید نام کاربری، 
رمز عبور، شــماره کارت ملی و اطالعات هویتی دیگر 
مانند چهره نگاری یا حتی اثر انگشــت را درخواســت 
کند.  ممکن اســت وارد کردن ایــن اطالعات امنیتی 
کالفه تان کند، امــا در عوض خیال تان راحت اســت 
 که احتمال این کــه دزدها حســاب تان را خالی کنند

 ضعیف می شود. 
بانک مرکزی حتی تأکید کرده است که اپلیکیشن ها 
شماره حســاب فرد را نمایش ندهند و اگر کسی  مثال 
می خواهد بداند  که شــماره کدام کارتش را وارد کرده 
است، اپ ها مجازند تنها ۴ یا ۶ شماره اول یا آخر کارت 

را نمایش بدهند. 

8
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشــاره به ورود تقاضاهای خرد جدید به بازار طال گفت: »معامالت مصنوعات طال دخل و خرج

بشدت  کاهش یافته است، به طوری که براساس برآورد ها حدود 60 درصد حجم مبادالت بازار به طالی آب شده و بقیه به 
سکه طال  اختصاص دارد.  » آیت محمدولی درباره دالیل نوسان بهای طال و سکه در بازار، افزود: »افزایش بهای طال به دلیل 
انتظار روانی  برای افزایش قیمت ها و ورود تقاضاهای خرد جدید به این بازار است .« محمدولی با بیان این که چشم انداز قیمت 
طال در هفته های  آینده افزایشی است، خاطرنشان کرد: »اکنون چیزی به عنوان خرید و فروش مصنوعات طال نداریم، آمار 
معامالت این بخش بسیار  پایین است، مردم بیشتر به سراغ خرید سکه و طالی آب شده می روند. براساس برآوردها حدود 

60 درصد معامالت بازار به طالی  آب شده اختصاص دارد و نزدیک 40 درصد نیز مربوط به انواع سکه است .«

  6۰    درصد   بازار 
 در قبضه طالی 
آب شده

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

 این روزها  با پیشرفت تکنولوژی
 اپلیکیشن هایی ساخته شده اند که به 

شما کمک می کنند چطور برای درآمدتان 
برنامه ریزی کنید؛ چطور مخارج تان را کنترل 

کنید و بتوانید بخشی از پولی که در طول یک ماه 
به دست می آورید را پس انداز کنید 

گزارش »شهروند« درباره اپلیکیشن های مدیریت مالی 

 چگونه از شر
  سارقان آنالین 

جان سالم به در ببریم؟
     احتمال دارد 46 درصد پرداخت های آنالین در ایران به مقصد نرسد


