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زنبیل

 جزییات نرخ مصوب نان
 با آرد یارانه ای و آزاد پز در تهران

ایســنا| رئیس سازمان 
صنعت با بیان این که قیمت 
نان با آرد یارانه ای و آزادپز در 
استان تهران اعالم شد،  گفت: 
»در بخــش یارانه ای قیمت 
نان در شــهر تهران بربری 
با 560گــرم وزن چانه  هزار 
تومان، سنگک با 560  گرم وزن چانه یک هزار و 200 تومان، 
تافتون 230 گرم وزن چانه 550 تومــان و لواش با 150گرم 
وزن چانه   300 تومان اعالم شــد . در بخش نانوایی های آزادپز  
شهر تهران قیمت نان بربری با 580 گرم وزن چانه هزار  و500 
تومان، سنگک با 650 گرم وزن چانه یک هزار و 800 تومان، 
تافتون 280 گرم وزن چانه 850 تومان و  لواش با 170گرم وزن 
چانه 450 تومان اســت. « وی با اشاره به قیمت اعالم شده در 
شهرستان های اســتان  تهران گفت:  »بخش یارانه ای قیمت 
نان در شهرستان های تهران بربری با 540 گرم وزن چانه هزار 
تومان،  سنگک با 650 گرم وزن چانه یک هزار و 100 تومان، 
تافتون 230 گرم وزن چانه 500 تومان و لواش با   150گرم وزن 

چانه 300 تومان است .« 

هر ایرانی سالیانه ۲۰۰ تخم مرغ می خورد
مهر| معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که مصرف 
ســرانه تخم مرغ در کشــور ســاالنه 200 عدد  است، گفت: 
»پیش بینی می شــود تولید این محصول، امسال 11 درصد 
افزایش یابد .« مرتضی رضایی به مناسبت  روز جهانی تخم مرغ 
گفت:  »جایگاه ایران در ســال های بعد از انقالب رشد بسیار 
خوبی داشته اســت. در ســال های  اول انقالب ما واردکننده 
تخم مرغ بودیم؛ اما در چند ســال اخیر مــا صادرکننده این 
محصول هستیم. بر اساس  آمار و اطالعات کارشناسان، در سال 
گذشته، حدود ۹00 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شده که 
نزدیک به   ۹0 درصد آن توسط واحدهای صنعتی و 10 درصد 
توسط مرغان بومی و ســایر ماکیانی که در روستاها پرورش 
 می یابند، تولید شده است. اگر مقدار تخم مرغ تولید کشور را 
بر میزان جمعیت 83 میلیون نفری کشور تقسیم  کنیم، حدود 
200 عدد تخم مرغ در سال توسط هر ایرانی مصرف می شود 
که کمتر از یک عدد تخم مرغ برای  هر نفر است. ما برای این که 
این 200 عدد را به 365 عدد در سال برسانیم، راه طوالنی را باید 
طی کنیم؛ البته  اگر با همین سرعت رشد راه را ادامه دهیم به 

اهداف خود خواهیم رسید.« 

اعالم برندهای لوازم آرایشی غیرمجاز
مهر| ســتاد مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، اســامی 
فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی غیرمجــاز را اعالم  کرد . 
طبق لیســت اعالمی با توجه به حساسیت موضوع سالمت 
جامعه، تمام مبادی ورودی موظف اند ضمن  تشدید اقدامات 
کنترلی از ورود ایــن اقالم ممانعت کنند . تمامی فرآورده های 
آرایشی و بهداشــتی وارداتی ملزم به  الصاق برچسب اصالت 
و سالمت هستند، لذا معیار تشخیص فرآورده های آرایشی و 
بهداشتی دارای اصالت و  قاچاق استعالم کد برچسب اصالت 
و ســالمت مندرج بر روی محصوالت از طریق ارسال پیامک 
به شماره   20008822 یا سایت به نشانی  www.ttac.ir   یا 
نصب نرم افزار سامانه  ttac  بر روی تلفن همراه خواهد  بود؛ لذا 
بهره گیری از فهرست مصادیق قاچاق قطعی ابالغی ستاد، رصد 
کشفیات قاچاق و انعکاس عناوین و  تصاویر نشان های تجاری 
دارای فراوانی بیشتر در مکشــوفات قاچاق به ستاد می تواند 

منجر به افزایش اثر  بخشی بازرسی ها و بهبود نظارت ها شود .

فاطمه صفری| دستگاه های کارتخوان در ایران طرفداران 
زیادی دارند و حاال نه تنها مردم ایران بعد از چین بیشــترین 
دستگاه پوز را در دســت دارند بلکه کارتخوان های بی هویت 
تبدیل به معضل اقتصاد ایران شده اند.  هادی خانی، مدیرکل 
بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
گفته است که  بیشــتر از 500 میلیون حساب بانکی داریم و 
7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در ایران وجود دارد که برای 
سازمان امور مالیاتی نقطه کور است و باید رصد و شناسایی 

شوند. 
گرچه کارشناسان بانکی معتقدند که امکان ندارد دستگاه 
پوزی بدون هویت باشد اما آنها این احتمال را مطرح می کنند 
که شــاید منظور از این موضوع کارتخوان هایی هستند که 
شناسه یکتا ندارند و متصل به ســازمان امور مالیاتی کشور 
نیستند. البته بخش دیگری از کارشناسان هم می گویند که 
گرچه دستگاه های پوز بدون هویت نیستند اما احتمال دارد 
که آنها به حســاب های اجاره ای متصل باشند و از این طریق 
پولشویی می کنند. جالب است بدانید تعدادی از دستگاه های 
پوز هم از ایران خارج شــده اند و بنا به گزارش بانک مرکزی ، 
سال گذشته هم ۹30 دستگاه کارتخوان  که از کشور خارج 

شده بود، مسدود شد. 
با این وجود همچنان ســایت های اینترنتی پر اســت از 

آگهی هایی که دستگاه پوز را  بین یک میلیون تا یک میلیون 
و 500 هزار تومان خریدوفروش می کنند و جالب اســت که 
بدانید دامنه آگهی هــای خریدوفروش این دســتگاه ها به 
پیامک های موبایلی هم رسیده است و البته در متروی تهران 
دستفروشانی هم دیده می شوند که کارتخوان می فروشند. در 
این آشفته بازار خریدوفروش دستگاه های پوز، حاال خبرهای 
تازه حاکی از وجود دستگاه های پوز تقلبی است که اطالعات 
مهم کارت بانکی افراد را ذخیره می کند و ســودجویان با آن 
کالهبرداری انجام می دهند. در همین راستا هم بانک مرکزی 
اطالعیه ای داده و نسبت به افزایش کالهبرداری اینترنتی از 

حساب های بانکی هشدار داده است. 
دستگاه پوز در ایران حدود 2برابر میانگین جهان

آمار و ارقام نشــان می دهد 7.3 میلیــون کارتخوان فعال 
درکشــور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه 
دوم جهانی را به خود اختصاص داده  است. براساس آمار بانک 
مرکــزی در ایران تقریبا به ازای هر 1000نفر، ۹0 دســتگاه 
پوز وجود دارد؛ این درحالی است که سایر کشورهای جهان 
به صورت میانگیــن دارای کمتر از 50 دســتگاه به ازای هر 
1000نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه های پوز در 

ایران به طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. 
بهاءالدین  هاشــمی، کارشــناس بانکی با اشــاره به وفور 

دســتگاه های پوز در ایران به »شهروند« می گوید: مشاغلی 
که تراکنش مالی دارند، همه می توانند از دســتگاه های پوز 
استفاده کنند اما استفاده از دستگاه های پوز متعدد در دست 
اصناف و مشاغل معضل اســت و  اگر تنها سوپرمارکتی ها را 
درنظر بگیریم، از هر 3 مغازه 2 تای آن  از دستگاه پوز استفاده 
می کنند و بعضی ها هم بیشتر. به همین جهت  نباید این تعداد 

باالی دستگاه فعال کارتخوان دور از ذهن باشد.«
تهران و خراسان رکورددار دستگاه پوز

به گزارش شــاپرک، تا پایان مردادماه  سال جاری تهران با 
یک میلیون و 244 هزار دستگاه، خراسان رضوی با 48۹ هزار 
دســتگاه، اصفهان با 458 هــزار پایانه، فارس بــا 387 هزار 
دستگاه و خوزســتان با 323 هزار پایانه به ترتیب بیشترین 
تعداد کارتخوان دارای تراکنش در کشور را به خود اختصاص 

داده اند.
از سویی دیگر ایالم با 46 هزار پایانه، کهگیلویه وبویراحمد با 
50 هزار دستگاه و خراسان جنوبی با 62 هزار پایانه به ترتیب 

کمترین سهم از تعداد کارتخوان های فعال در میان استان های 
کشور را داشته اند اما این طور که به نظر می رسد، دستگاه های  
کارتخوان نه تنها سودآوردی ندارند، بلکه باعث  متضررشدن 

بانک ها نیز می شوند.
 زیرا بررســی دقیق هزینه های بانک ها به ازای هر تراکنش 
الکترونیک نشــان می دهد در برخــی بانک ها نه تنها تالش 
و ســرمایه گذاری برای نصب کارتخوان های بیشتر توجیه 
اقتصادی ندارد، بلکه این بانک ها باید به شرکت های پی اس پی 
طرف قرارداد خود تاکید کنند تا کارتخوان های کم تراکنشی را 
که حساب پذیرنده آن کارتخوان در همان بانک قرار دارد نیز 

هر چه زودتر جمع آوری کنند.
حجم دستگاه های پوز غیرفعال چقدر است؟

جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه های پوز هم 
تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب 

می آیند. 
بر اساس گزارش شاپرک در  سال ۹7 سهم کارتخوان های 
کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به طور متوسط 26.2 درصد از 
کل کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک 

بوده است. 
خرید و فروش انفرادی دستگاه پوز غیرقانونی است

با این حال، این روزها تعداد زیادی آگهی در فضای مجازی 
منتشر می شود که دستگاه های پوز به سهولت و بدون هیچ 

مانعی خریدوفروش می شوند. 
در این میان فروش کارتخــوان های تقلبی این روزها رایج 
شده است. کارتخوان هایی که پلیس فتا درباره آن توضیح داده 
است که یکی از شیوه های نسبتا جدید کالهبرداری سایبری 
 است و بر اساس آن سودجویان با اســتفاده از دستگاه هاي 
کارتخوان تقلبي، اطالعات ثبت شده روي کارت هاي بانکي را 
ذخیره سازي مي کنند و پس از آن با دریافت رمز عبور کارت 
و تهیه نسخه مشابهي از آن کارت بانکي، به راحتي از حساب 

هاي بانکي افراد پول برداشت مي کنند. 
معموالً در این شــیوه کالهبرداران، کارت بانکي افراد را در 
دستگاه کارتخوان غیرواقعي )تقلبي( مي کشند تا اطالعات 
کارت در سیستم نرم افزاري دستگاه ذخیره شود و سپس با 
اعالم این که جوابي از بانک مربوطه دریافت نشد، از دستگاه 

کارتخوان واقعي استفاده مي کنند. 
دستگاه های پوز را می توان پس داد

بهاءالدین  هاشمی، کارشناس  بانکی به »شهروند« می گوید: 
»اســتفاده  از پوز های ســیار نه تنها باعث بــه وجود آمدن 
مشکالت بانکی نمی شود، بلکه به عنوان یک مزیت شناخته 
می شود، زیرا زمانی که فردی از دستگاه پوز استفاده می کند، 
مبلغی از حسابی به حساب دیگری در بانک دیگر می رود  که 
در دســت مردم بودن آن برای بانک ضرری ندارد، به عبارتی  

می توان آن را انجام عملیات بانکی خارج از شعبه تلقی کرد.«
 او در ادامه با اشاره به این که شرکت ها می توانند در صورت 
اقتصادی نبودن تراکنش ها دســتگاه پــوز را پس بگیرند، 
توضیح داد:  »اگر تراکنش های روزانه آن کافی نباشد، شرکت 
مربوطه را متضرر کرده و  شــرکت  این دستگاه را از فردی که 
آن را خریداری کرده، پس می گیرد، چراکه  این شــرکت ها 
وظیفه دارند پوز را  نصب کرده و اطالعات آن و تراکنش های 
انجام شده در طول روز را بررسی کنند و به این نتیجه برسند که 
آیا صرف اقتصادی دارد یا خیر! و در صورتی که  تراکنش های 
آن اقتصادی نباشــد، می توانند دســتگاه های واگذارشده 

راجمع آوری کنند. « 

آشفته بازار خریدوفروش دستگاه های کارتخوان به دستگاه های تقلبی رسید 

 »پوزهای« سارق در بازار
  دستگاه های تقلبی اطالعات کارت های بانکی افراد را سرقت می کنند
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اعتراض به حذف یارانه ها و به دنبال آن بررسی تراکنش های بانکی موجب آشکارشدن برخی تخلفات بانکی دخل و خرج

و مالیاتی افراد شده است و این روزها صاحبان »حساب های اجاره ای« در غربالگری یارانه بگیران لو می روند. 
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرای تبصره)۱۴( قانون بودجه 98 به ایسنا گفت: »۴۸ درصد افراد معترضی 
که حساب های بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته اســت، زیربار تراکنش های مالی خود نرفته اند؛ به طوری 
که مدعی هستند تراکنش های حساب های آنها شخصی نیست و مثال برای شرکت و سازمانی که در آن کار 
می کنند، انجام می شود؛ به گونه ای که آبدارچی، حسابدار یا کارپرداز هستند و آنها کارت و حساب خود را در 

اختیار دیگری قرار داده اند!«

 حساب های اجاره ای
 در اعتراض یارانه بگیران 
لو رفت
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

 دستگاه های پوز تقلبی اطالعات دارندگان کارت های بانکی را کپی کرده و مورد سوءاستفاده
 قرار می دهند، اما با چه روش هایی می توان دستگاه های پوز تقلبی را شناسایی کرد؟
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