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صعود بورس به ارتفاع ۲۵۷ هزار واحد 

شهروند| در جریان دادوســتدهای دیــروز بازار سرمایه 
تعداد 4میلیارد و 2۹1میلیون ســهم و حق تقــدم به  ارزش 
1۰۹8میلیارد تومان در ۳26 هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشد 722واحدی در ارتفاع 257هزار 
و ۹7واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
مثبتی را پشت سر گذاشــتند؛ به  طوری که شاخص قیمت 
)وزنی  ـ ارزشی( ۳2۹واحد، کل )هموزن( 722واحد، قیمت 
)هموزن( 484واحد، آزاد شناور 1485واحد و شاخص های 

بازار اول و دوم به ترتیب 817و 27۹2واحد رشد کردند. 

در تاالر حافظ

 

قیمت)تومان( لوازم یدکی خودرو 

1.3 میلیون  چراغ عقب کروز مدل 102-101مناسب برای پژو 206/207 بسته 2 عددی

155 هزار  المپ هدالیت خودرو مدل H7 بسته 2 عددی

136 هزار  شمع پایه کوتاه ان جی کی مدل جی پاور بسته 4 عددی

151 هزار  لنت ترمز جلو تکستار مدل 2550901 مناسب برای ریو ،ساینا ، کوئیک ، تیبا 1، تیبا 2

400 هزار  قاب زیر سپر عقب مدل 2804102U1510 مناسب برای خودروهای جک

1.1 میلیون  رینگ آلومینیومی چرخ رنو مدل 230414 سایز 16 اینچ

180 هزار  ST-T10102 جک خودرو اس کای مدل

33 هزار  BKR6EGP شمع خودرو ان جی کی مدل

770 هزار  دیسک و صفحه کالچ ولئو مدل 0670302710 مناسب برای پژو 405

27 هزار  Multi Color المپ خودرو مدل

458 هزار  باتری اتمی خودرو مدل MF55501 واریان 55 آمپر

65 هزار  شمع موتور بوش بسته 4 عددی

566 هزار  کمک فنر جلو رغنی خودرو کایابا مدل مناسب برای پراید ساخت ژاپن

190 هزار  شمع خودرو ایریدیوم سوزنی بوش مدل FR8DI30 بسته 4 عددی

160 هزار  هدالیت المپ خودرو D5 مدل H7 بسته 2 عددی

38 هزار  لنت ترمز جلو گلد مدل HP1001 مناسب برای پراید
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دانش آموزان ایرانی امســال به 150 میلیون دفتر مشــق احتیاج دارند. جلیل غفاری، رئیس 
اتحادیه  صحافان با اعالم این موضوع به تســنیم گفت: »گرچه درحال حاضر هیچ مشــکلی در 
تأمین دفاتر مشــق  وجود ندارد، ولی با توجه به این که تاکنون حتی معــادل یک دالر هم کاغذ 
دولتی به اعضای این اتحادیه به  منظور تولید دفاتر مشــق داده نشده، مشکل اصلی، گرانی دفاتر 

مشق در بازار است.«

  1۵0 میلیون 
 دفتر مشق 

 نیاز دانش آموزان
 ایرانی

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / ۱5

اتمام صفحه آرایی
۱6 / 00

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

در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

چندین  مســکن مهر را به قیمت پایین خریداری کردند و 
حاال که قیمت مسکن باال رفته به دنبال کسب سود  هستند. 
این سوداگران با باال بردن قیمت مسکن مهر، مردمی را که 
به دلیل گرانی مسکن از تهران به  حاشیه شهر رانده شده اند، 
ناامید کرده و تحت فشــار قرار می دهند. چون همزمان با 
افزایش قیمت مســکن  در تهران، مسکن مهر هم افزایش 
قیمت زیادی را تجربه کرد و حاال بهترین فرصت برای این 
سوداگران  است تا ســودهای کالن به جیب بزنند. همین 
موضوع باعث شده که این اخاللگران بازار مسکن با درست 
 کردن یک کانکس و خرید و فروش مسکن های مهر که هنوز 
واگذار نشده اند، ســر مردم کاله  بگذارند. این کالهبرداران 

گاهی ممکن است یک خانه را به چند نفر بفروشند یا این که 
به بهانه ارزان  بودن خانه، پیش پرداختی دریافت کرده و بعد 
پا به فرار بگذارند. این کالهبرداران چون پروانه کسب  ندارند 
و از هیچ اتحادیــه و ارگانی نمی توان آنها را پیگیری کرد به 
سادگی سر مردم کاله می گذارند و از ناآگاهی و  کم اطالعی 

آنها سوءاستفاده می کنند.« 
امن معامله کنید  

عقبایی دربــاره این که چطور می تــوان جلوی فعالیت 
بنگاه های غیرقانونی و بدون مجوز را گرفت، به   »شهروند« 
می گوید:  »نخستین قدم این است که رسانه ها در این زمینه 
اطالع رسانی کنند و به مردم بگویند  که برای خرید و فروش 

مسکن مهر به مشــاوران امالک با پروانه کسبی که حتما 
متعلق به خودشان باشد  مراجعه کنند و هرگز برای ارزان تر 
خریدن یا گران تر فروختن به سراغ این کانکس ها نروند تا 
 سرمایه شان از دست نرود. البته صرفا داشتن مغازه برای یک 
مشاور امالک هم نمی تواند نشانه سالمت  کار او باشد، بلکه 
مهمترین چیز این است که مشتریان وقتی می خواهند با 
یک مشاور امالک معامله کنند،  حتما پروانه کسبی که به 
نام خود فرد باشد را رویت کنند. البته در این راستا وظیفه 
خطیری هم به عهده  مراجع قضائی و اتحادیه هاســت که 
هم مانع فعالیت این کالهبرداران شوند هم به محض رویت 
چنین  اتفاقی سریعا مراتب را اطالع داده تا با حکم دادستانی 
فعالیت آنها متوقف شــده و محل فعالیت شان هم  پلمپ 
شود.« عقبایی با اشاره به این که مردم برای خرید و فروش 
مسکن مهر باید چه نکاتی را در نظر  بگیرند، ادامه می دهد: 
»این روزها بازار مســکن در راکدترین روزهای خود در ربع 
قرن اخیر است،  ولی با این حال الزم است کسانی که قصد 
خرید مســکن مهر را دارند به نکات مهمی توجه کنند. از 
آنجایی که  مســکن های مهر وام دارند و معموال به صورت 
وکالتی به افراد واگذار می شوند، خریدار باید درنظر  بگیرد در 
صورتی که نمی خواهد وام را تسویه کند و  تصمیم به پرداخت 
اقساط آن دارد، عالوه بر وکالت نامه، مبایعه نامه هم بنویسند 
تا در صورت فوت  فروشنده به دردسر نیفتند. ضمن این که 
باید از احراز هویت فروشــنده و جعلی نبودن مدارک هم 

اطمینان  حاصل پیدا کرد.« 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1527.21

17.41

57.82

58.34
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شهروند| تعداد کالهبرداری های اینترنتی در ایران به مرز 
هشدار رسید. آمار دقیقی از میزان فیشینگ و کالهبرداری های 
اینترنتی وجود ندارد؛ اما بررســی ها  نشان می دهد که در یک  
سال گذشته )منتهی به تیر ۹8( حدود پنج هزار فیشینگ در 
کشور شناسایی شده که یک چهارم آن )25 درصد( مربوط به 
تیر امسال است. البته  این آمار مربوط به مواردی است که تحت 

پایش و رصد قرار گرفته و شناسایی شده است.
 رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی 
به »شهروند« می گوید: »بسیاری از کالهبرداران اینترنتی در 
خارج از ایران و در کشــورهایی همچون ترکیه هستند و مثل 
آب خوردن صفحات فیشینگ راه اندازی می کنند و  حساب های 

مردم را خالی می کنند.«   
او که معتقد است اطالع رسانی الزم در رابطه با نحوه خریدهای 
اینترنتی در ایران انجام نمی شــود، توضیح می دهد: »مردم در 
هنگام خریدهای اینترنتی دقت کنند که تنها از سایت هایی که  
نماد اعتماد روی آنها درج شده است، خرید کنند.« البته برخی 
از سایت ها تنها تصویر نماد را جعل کرده  و آن را روی سایت خود 
قرار می دهند در صورتی که نماد اعتماد اصل الیو بوده و وقتی 
روی آن  کلیک می کنید، اطالعات دقیق سایت و نحوه فعالیت 
آن نمایش داده می شود. در حالی  که در نمادهای جعلی چنین 
امکانی وجود ندارد. البته داشــتن نماد اعتماد به تنهایی کافی 
نیست و آن گونه که این فعال صنفی می گوید، کاربران اینترنتی 
در هنگام خرید به جواز کسب این سایت ها هم باید توجه داشته 
باشند؛ چرا که اگر این صفحه ها یا سایت خرید و فروش آنالین 
مجوز الزم را از اتحادیه دریافت نکرده باشند و تخلفی انجام دهد، 

امکان برخورد با آنها وجود ندارد. 
البته داشتن جواز کســب و نماد اعتماد هم به معنی اعتماد 
صد درصدی نیســت ولی طبق اعالم الفت نسب میزان تخلف 
در سایت های مجاز  درصد بسیاری پایینی از کالهبرداری های 

اینترنتی را به خود اختصاص می دهد. 
صفحه جعلی بانک مرکزی!

کالهبــرداران اینترنتــی که به ســرعت در حال توســعه 
فعالیت های خود هستند، به بانک مرکزی هم رحم نکرده اند؛ به 
 طوری که آنها در تیر ماه امسال با طراحی درگاه جعلی پرداخت 

با نام بانک مرکزی قصد دسترسی به اطالعات حساب بانکی افراد 
به منظور فیشینگ را داشتند که بانک مرکزی با صدور اطالعیه 
نسبت به آن هشدار داد. بر این اساس، برخی از مردم در تیر ۹8 
پیامکی دریافت کرده بودند با این مضمون که »مهلت سرویس 
پیامک بانکی حساب شما به اتمام رســیده و هم اکنون بدون 
حضور در شــعب بانک، سرویس اطالع رسانی پیامکی حساب 
خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانــک مرکزی با پرداخت 

پنج هزار تومان به مدت 2 سال تمدید کنید«.
راه اندازی صفحات جعلی فیشینگ، مثل آب خوردن

فیشینگ با ســرعتی زیاد در کشــور رو به گسترش است و 
اقدامات پلیس نیز بــرای مبارزه با این امر تــداوم دارد. رئیس 
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی می گوید: »راه اندازی سایت ها 
و صفحه های جعلی پرداخت های اینترنتی به راحتی امکان پذیر 
است و افراد با کمترین اطالعات رایانه ای و اینترنتی می توانند 
چنین صفحات جعلی را راه اندازی کننــد.« او ادامه می دهد: 
»حتی بسیاری از کالهبرداران برای این که از پیگیری ها در امان 
باشند در کشورهای همسایه ازجمله ترکیه دست به راه اندازی 

صفحات فیشینگ می زنند.«
بررسی ها نشــان می دهد که حتی چندی پیش یک سایت 
اینترنتی، کار را برای کالهبرداران آسان کرده و به طور رایگان 
صفحات جعلی فیشینگ را در اختیار متقاضیان قرار می داد که 

توقیف شد.
این سایت اینترنتی مشــخصات صفحات جعلی مورد نیاز 
متقاضیان را دریافت کرده و برای آنها طراحی می کرد و جالب 

این که همه این فرآیند را به  طور رایگان انجام می داد.
چطور حساب های شما خالی می شود؟

فیشــینگ به تالش برای به دســت آوردن اطالعاتی مانند 
نام کاربری، گذرواژه، اطالعات حســاب بانکــی و… از طریق 
جعل یک وب ســایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می شود. 
افراد سودجو پس از دریافت این اطالعات به راحتی می توانند 
حســاب های بانکی افراد را خالی کنند. کالهبــرداران برای 
فیشینگ و خالی کردن حســاب مردم از موضوع های جذابی 
مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار و خرید 

شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده می کنند.

رئیس انجمن کسب وکارهای اینترنتی به »شهروند« خبر داد:   

خالی کردن حساب کاربران ایرانی از ترکیه 
  کالهبرداری های اینترنتی در کشور به مرز هشدار رسید

قیمت ایران فروخته می شــود. بــا وجود این قیمت 
پرده های ایرانــی برای مصرف کننــده خارجی هم 
به صرفه اســت و االن روند واردات پــرده از ترکیه 
معکوس شده است و تولیدکنندگان ایرانی به ترکیه 

پرده صادر می کنند.« 

صادرات مبل هم باال گرفت 
حسن احمدیان، رئیس اتحادیه  تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان کشور با اعالم این که تعویض 
رومبلی و بازســازی مبلمان جایگزیــن خرید مبل 
در بازار ایران شده اســت، به »شهروند« گفت:   »به 
خاطر سخت شدن و محدودیت واردات و کاهش آن  
رفته رفته به ســمت  تولید داخلی حرکت می کنیم 
و چون تقاضا برای خرید مبلمان در کشــور کاهش 
یافتــه اســت، تولیدکننــدگان به صــادرات روی 

آورده اند.« 
او ادامه می دهــد: »درحال حاضر صــادرات ما با 
مشکلی مواجه نیست. زمانی که صحبت از  صادرات 
به میــان می آید، با توجــه به این کــه ویژگی های 
بسیاری در این صنعت داریم و کشور های هدف که 
اطراف مان هستند، نسبت به مبلمان و دکوراسیون 
بسیار از ما ضعیف ترند، قابلیت صادرات وجود دارد. 
نزدیک به 400 میلیون مصرف کننده در کشور های 
هدف وجود دارد که یکــی از بزرگترین ویژگی ها در 

تولید مبلمان کشور است.« 
او در ادامــه توضیــح داد: »البته بــرای صادرات 
هم مشــکالتی داریم، چون انتقال ارز و مشــکالت 
گمرکی وجود دارد که خوشبختانه گمرک  و وزارت 
صنعت در این رابطه پیوســته به ما کمک می کنند  
تا با مشــکلی مواجه نشــویم.«به گفتــه احمدی 
تولیدکننــدگان صــادرات خود را به کشــور های  
همجواری چون قطــر، عمان، امــارات، جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان  صادر می کنند. 
احدیان همچنین تاکید می کند: »بحث صادرات 
تنها این نیســت که مــا  اجناس ایتالیایی داشــته 
باشــیم، زیرا بســیاری از کاالهای چینــی  که به 
جای جای دنیا صادر می شوند، متوسط و متوسط رو 
به پایین اســت. ما هم با توجه به نیاز مصرف کننده، 
کاالی مورد نظر را از متوسط به باال تامین می کنیم 
که چنین مقوالتی بیشــتر مربوط به رقابت پذیری 
بوده و در ســطح قیمت،  نزدیکی و....  بین دو کشور 

انجام می شود.« 

بازاریان مولوی می گویند که تقاضا برای 
پارچه رومبلی تقریبا 60 تا 70 درصد رشد 

داشته است. آنها توضیح می دهند که 
قیمت یک دست مبلمان هفت نفره در بازار 
تهران به حدود 8 تا 9 میلیون تومان رسیده 

است و بسیاری از خانواده ها ترجیح 
می دهند به جای تعویض مبل با تعویض 

روکش مبلمان شان آنها را بازسازی کنند.  


