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بورس 905 واحد رشد کرد

شهروند| در جریان دادوســتدهاى دیروز بازار سرمایه تعداد 
3میلیارد و 44 میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 988میلیارد 
تومان در 292هزار نوبت دادوستد شــد و شاخص بورس با رشد 

905واحدى در ارتفاع 249هزار و 622واحد قرار گرفت.
شــاخص هاى اصلى بازار ســرمایه هم روز مثبتى را پشت سر 
گذاشتند؛ به  طورى که شاخص قیمت (وزنى ـ ارزشى) 253واحد، 
کل (هموزن) 379واحد، قیمت (هموزن) 257واحد، آزاد شناور 
711واحد و شاخص هاى بازار اول و بازار دوم 1019 و 215 واحد 

رشد کردند.بر اســاس این گزارش، در بازارهاى فرابورس ایران هم با معامله 2 میلیارد و 484میلیون ورقه به  ارزش 
1064میلیارد تومان در 260هزار نوبت، آیفکس 32واحد رشد کرد و در ارتفاع 3254واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ

ناشى گرى مالکان کیف هاى پول دیجیتال باعث شد

سرقت 2 هزار میلیارد تومانى از بیت کوین بازها 
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با گذرنامه ايرانی می توانيد به ٣٩ کشور جهان سفر 
کنيد. جالب است که بدانيد اغلب اين کشورها جزاير 
يا کشورهای کوچک هستند که صنعت گردشگری 
بزرگی ندارند و تقاضا برای سفر به آنها پايين است. در 
قاره آسيا کشورهای کامبوج، مالزی، نپال و سريالنکا، 
در قاره آفريقا کنيا، مويتانی، ماداگاسکار، موزامبيک، 

رواندا، ســومالی، تانزانيا، اوگانــدا و زيمباوه ازجمله 
کشورهايی هستند که با گذرنامه ايرانی برای سفر به 
آنها کافی است. در قاره آمريکا بوليوی، ونزوئال و اکوادور 
و در خاو ميانه ترکيه، جمهوری آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان، لبنان، قطر و سوريه به شما اجازه می دهند 

که با گذرنامه ايرانی  و بدون ويزا به آنها سفر کنيد.

چه کشورهایى از ایرانى ها ویزا نمى خواهند؟ ین
تر

وی

بازار ارز به ثبات نسبى رسیده است. این موضوع را عبدالناصر همتى، رئیس بانک مرکزى اعالم کرده 
و گفته اســت: «مدیریتى در بازار ارز اتخاذ شــده و این کمک به صادرکنندگانى است که ارزشان را در 
نیما عرضه مى کنند و در واردات تأمین مى کنند که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.»او در پاســخ به 
سوال دیگرى مبنى بر این که چه برنامه اى دارید تا ثبات نرخ ارز ادامه پیدا کند، عنوان کرد: «همین روال 
ان شاءاهللا ادامه پیدا خواهد کرد و ما مى خواهیم ثبات اقتصادى داشته باشیم.»همتى درباره اجرایى نشدن 
قانون ضامن وام ازدواج گفت: «بانک ها تخلف مى کنند و من از همکاران عزیزم در شبکه بانکى خواهش 

مى کنم در مورد وام ازدواج سختگیرى نکنند و طبق آن چیزى که ابالغ شده است، عمل کنند.»

دالر دیگر 
هیجان زده 

نمى شود!

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شهروند| بیت کوین بازها 2 هزار میلیارد تومان از سرمایه شان را باختند. این موضوع را عباس 
آسوشه، معاون راهبرى فنى مرکز ملى فضاى مجازى گفته و توضیح داده است: «ارز دیجیتال 
باید پس از خرید در کیف الکترونیکى و تحت شرایط خاص نگهدارى شود و از آن جا که این 
بازار غیرمحسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کاال نیست، پس از گذشت چند 

ماه خریداران متوجه مى شوند سرمایه آنها مورد سرقت و سوءاستفاده قرار گرفته است.»
اما  این سرقت و سوءاستفاده به چه شکل بوده؟ و شــرایط نگهدارى  این ارز 

دیجیتالى به چه شکل است؟
 میثم رادپور،  کارشــناس  بازار هاى پولى و مالى در این زمینه به «شــهروند» مى گوید: 
«بیت کوین ها و ارزهاى دیجیتال نمى پرند. آنها فقط مورد سرقت قرار مى گیرند که آن هم 

مانند حساب هاى بانکى افراد تنها با هک اطالعات افراد رخ مى دهد.»
او توضیح مى دهد: «مهمترین نکته اى که درباره خریداران بیت کوین وجود دارد، این است 
که کیف پول ارز هاى دیجیتالى هم مانند حســاب بانکى است، با این تفاوت که اگر حساب 
بانکى هک شده باشد، قابل پیگیرى است، اما هک کیف پول دیجیتالى قابل پیگیرى نیست.»

رادپور تاکید مى کند که افراد باید از اطالعات کاربرى کیف پول بیت کوین شــان حسابى 
مراقبت کنند و بهتریــن روش براى این کار این اســت که براى هربــار ورود به کیف پول 
الکترونیک پسوردهایشان را به صورت کاغذى دریافت کنند تا اطالعات آن قابلیت کپى شدن 

در نرم افزارهاى «کیبوردخوان» را نداشته باشد. 
او درباره راه هاى باال بردن امنیت این کیف پول  به «شــهروند» توضیح مى دهد: «سه نوع 
دیجیتال ولت «کیف»  وجود دارد؛ نرم افزارى که مانند موبایل  بانک اســت و امنیت باالیى  

ندارد،  هارد ولت  یا ســخت افزارى که مانند توکن هاى بانکى است و امنیت دیجیتال ولت را 
افزایش مى دهد و تا زمانى که به حساب کاربرى خود نیاز نداشته باشید، قابل رویت نیست و 
درنهایت  استفاده از پیپر  که براى  هر log in کاغذ پرینت شده اى را در اختیار کاربران قرار 
مى دهد که از آن طریق مى توانند وارد حساب کاربرى خود شوند و نسبت به  دیگر برنامه ها از 
امنیت باالترى برخوردار اســت. همچنین باید  در نظر داشت که براى هر بار ورود به حساب 

کاربرى خود کاغذ چاپى دیگرى در اختیار  شما قرار مى گیرد. 
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فراخوان وزارت ارتباطات براى طرح نوآفرین و ایجاد 68 هزار شغل تازه

«ایده» بیاورید، «شغل» تحویل بگیرید

شهروند| شصت وهشت هزار شغل اینترنتى ایجاد مى شود. این خالصه خبرى است که وزیر جوان کابینه 
بارها از آن گفته است. حاال محمدجواد آذرى جهرمى از چهار سامانه رونمایى کرده که براساس آن قرار است از 
تمام افراد با ایده هاى خالق دعوت شود تا ایده هایشان را در این سامانه ثبت کنند و براى تجارى کردنش از وام و 
تسهیالت و کمک هاى این وزارتخانه استفاده کنند. یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات به «شهروند» مى گوید: 
«این سامانه ها براى آن ایجاد مى شوند که افراد خالق شناسایى شده و ایده هاى کارآفرینى شان در بسترهاى 

اینترنتى پخته شود.» 
او ادامه مى دهد: «ما ایده هاى برتر را شناسایى مى کنیم و به آنها مشاوره هاى کارشناسى مى دهیم تا چگونه 
این ایده ها را به پول تبدیل کنند. البته به جز مشــاوره به آنها وام و تسهیالت هم داده مى شود و آنها صاحب 
معافیت هاى مالیاتى و حتى بیمه مى شوند، به عالوه این که فضا و برخى تجهیزات هم در اختیار این افراد قرار 

مى گیرد تا مشاغل شان را ایجاد کنند.» 
سال گذشته آذرى جهرمى گفته بود که ساختمان هاى بدون اســتفاده وزارت ارتباطات را در استان هاى 
مختلف براى فعالیت این استارت آپ ها تجهیز کرده اند و به صورت رایگان در اختیار کارآفرینان مى گذارند. 

حاال به جز این ساختمان ها، وزیر ارتباطات از احداث پارك هاى اقتصاد دیجیتال خبر داده است. 
جزییات بیشتر از طرح نوآفرین

 «طرح نوآفرین» نام طرحى اســت که دیروز توســط وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات افتتاح شد. در 
این طرح که با شعار «ایران هوشمند؛ آینده روشن» افتتاح شــده، قرار است 68 هزار شغل ایجاد شود. این 
طرح در اردیبهشت ماه  ســال جارى در هیأت دولت هم تصویب شد و حاال قرار است با رونمایى از این طرح 
به استارت آپ هایى که مى خواهند فعالیت قانونى و با مجوز داشته باشند، تسهیالت ویژه داده شود تا براى 

شغل آفرینى شرایط مناسبى داشته باشند.
وزیر ارتباطات روز گذشته پیش بینى کرد که با احداث پارك اقتصاد دیجیتال، استارت آپ هایى که درآمد 
ساالنه آنها به 500 میلیون تومان برسد، مى توانند با استفاده از امکانات این پارك ها درآمد خود را به 5 میلیارد 

تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسیده و روى پاى خود بایستند.
یک منبــع آگاه در وزارت ارتباطات به «شــهروند» مى گوید: «جوانان زیادى ســراغ داریم که ایده هاى 
جذابى براى کارهاى اینترنتى دارند، اما به دلیل نبود امکانات به فکر اجرایى کردن ایده خود نمى افتند.» این 
منبع آگاه درباره این که دارنده هاى ایده براى راه اندازى مشــاغل اینترنتى چطور مى توانند از امکانات طرح 
نوآفرین بهره مند شوند، مى گوید: «ما از طریق رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى به افرادى که براى راه اندازى 
استارت آپ هاى اینترنتى ایده دارند، اطالع رسانى مى کنیم که بیایند به طرح نوآفرین سر بزنند تا با کمک 
این سامانه بتوانند طرح هاى خود را عملى کنند. درواقع در این طرح ما نه مناقصه اى داریم، نه مزایده اى بلکه 
از تمام کســانى که ایده دارند، دعوت مى کنیم به کمک طرح نوآفرین استارت آپ منحصر به خودشان را با 

شناسنامه و مجوز راه اندازى کنند، تا در این راستا اشتغال آفرینى هم انجام شود.»

همین دست اظهارات و فقدان تعرفه مشخص باعث شده 
که یکى از عکاسى هاى مشــهور تهران براى انجام خدمات 
عکاسى و فیلمبردارى شب عروسى و عکاسى فرمالیته چیزى 
حدود 50 میلیون تومان از مشــترى خود پول طلب کند یا 
حتى یک آتلیه در ســایت خود بدون هراس از اعالم چنین 
قیمت هاى عجیبى، پکیج فیلمبردارى و عکاسى عروسى را 
17 میلیون و 800 هزار تومان قیمت بزند تا زوج هاى تجمل گرا 

را جذب خدماتى از قبیل تصویربردارى با هلى شات کند. 
تعرفه هاى عکاسى لوکس مراسم عروسى در حالى این گونه 
بدون سقف اعالم مى شوند که هر فرد نسبتا آشنا با عکاسى 
و فیلمبردارى مى دانــد که هزینه اجــاره و در نظر گرفتن 
استهالك لوازم و دستمزد کاربران تجهیزات یک پنجم این 
رقم ها نیز نمى شــود و باقى این چند ده میلیون تومان ها از 
جیب الکچرى پسندها روانه جیب آتلیه دارانى مى شود که نور 

نظارت اتحادیه و نهادهاى تعزیراتى بر آنها تابیده نمى شود!
بازى با کلمات براى گرفتن پول بیشتر 

وقتى به منوى خدمات برخى از عکاسى هاى معروف شهر 
مراجعه مى کنید، با اصطالحاتى مواجه مى شوید که شاید تا 
به حال نشنیده باشید. اصطالحى که وقتى لیست بلندباالى 
آنها را جلوى چشم تان مى گذارند، راحت تر مجاب مى شوید 
که پول بیشــترى پرداخت کنید. یکى از این سایت ها که با 
تخفیف 30 درصدى هزینه فلیمبردارى  و خدمات جانبى آن 
را 23 میلیون تومان اعالم کرده اســت، در منوى خود حدود 
60 خدمات را قید کرده است. خدماتى که بسیارى از آنها جزو 
ملزومات فیلمبردارى است که  در تمامى فیلمبردارى هاى 
عروســى از آنها اســتفاده مى شــود؛ به  عنــوان مثال این 
آتلیه عکاســى و فیلمبردارى در حالى اســتفاده از دوربین 
٤K GOPRO  را به  عنوان یکى از خدمات ویژه خود معرفى 
مى کند که  به گفته  بخشــى یکى از فعاالن این صنف،  این 
روزها بیشــتر فیلمبردارها از ایــن دوربین هاى کوچک که 
قابلیت نصب روى خودرو یا فیلمبردارى داخل آب را دارند، 

استفاده مى کنند. 
اســتایالیز مووى کم  از دیگر خدماتى اســت که در نگاه 
ساده متمایز  به نظر مى رسد، درواقع تنها قطعه اى است که 
داخل خــود دوربین هاى فیلمبردارى نصب شــده و امکان 

فیلمبردارى بدون لرزش  را به  فیلمبردار مى دهد.  
فیلمبردار فوق حرفه اى دروغ سرکیسه کردن شما

تبیلغات وسوسه کننده براى عکاسى فرمالیته در حالى رخ 
مى دهد که یکى از عکاسان معروف پایتخت به «شهروند» 
مى گوید:   «خدماتى که توســط یک فیلمبــردار با قیمت 
50 میلیون تومان ارایه مى شــود، با فیلمبردارى 10 میلیون 

تومانى تفاوت چندانى ندارد.»
او ادامه می دهــد: «به عنوان مثال يکــی از همکاران من 
که در پاســدران دفتر دارد  و اتفاقا هزينه ای که از مشتريان 
خــود دريافت می کنــد، دوبرابر قيمت اعالمی من اســت، 
همان فيلمبرداری را برای مشتريان خود می فرستد که من 
می فرســتم؛ اما وقتی از او در رابطه چرايی باالبودن قيمت ها 
سوال بپرسيد، پاســخ می دهد فيلمبرداری که من استفاده 
می کنم، فوق حرفه ای است و نمونه آن را در تهران کم خواهيد 

ديد.» 
اين عکاس می گويــد: «يک عکاس يا فيلمبــردار وقتی 
می خواهد قيمتی به مشــتری خود ارايه دهد،  هزينه های 
همچون اجاره مغازه و آتليه را هم در محاســبات خود لحاظ 
می کند  و در بيشتر مواقع وقتی به آتليه و فليمبرداری های 
شــمال تهران مراجعه می کنيد، تنها پــول دفاتر لوکس و 
الکچری را پرداخــت می کنيد و خبــری از خدمات ويژه و 

متمايز نيست.»

قیمت(تومان) چادر مسافرتى 
350 هزار  چادر مسافرتى آ.اپکس 6 نفره

799 هزار  Frence 1 چادر 8 نفره اف آى تى تنت مدل

280 هزار  shelter چادر اضطرارى یک نفره مدل

528 هزار  TU-8 چادر مسافرتى 4 نفره اسکیمو مدل

240 هزار  چادر 2 نفره مدل کمپى 02

849 هزار  Fast Assemble_006 چادر 10 نفره اتوماتیک مدل

1,65 میلیون  Family 1 چادر 12 نفره اف آى تى تنت مدل

375 هزار  A8-Sugarloaf چادر 8 نفره سافارى مدل

1,12 میلیون  K-2018 چادر 4 نفره پکینیو مدل

385 هزار  Ocean چادر 2 نفره ایزى کمپ مدل

1,97 میلیون  چادر 2 نفره کلمن مدل ساندوم

1,45 میلیون  چادر مسافرتى اتوماتیک 8 نفره اف آى تى مدل 001

319 هزار  Single Roof AT1 چادر 2 نفره اف آى تى تنت مدل

199 هزار  C-1 چادر یک نفره آ آپکس مدل

305 هزار  چادر مسافرتی 8 نفره سایانا مدل 880 فنرى


