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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

1082000

1081000

546000

287000

180000

110930

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1258.60

17.63

47.84

51.79

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3584

4040

4540

982

3154

3533

39224

858.8 -

-

-

مائده امینی- شهروند| قطع یارانه، این روزها 
دســتاویز کالهبرداری پیچیده و هوشمندانه ای در 
سطح شهر تهران شده است. گروهی که ادعا می کنند 
از سازمان خیالی رفاه و تأمین اجتماعی تماس گرفته  
ومی گویند اگر »رفــاه کارت« 190 هزارتومانی آنها 
را خریداری نکنید، احتمال قطــع یارانه تان وجود 
دارد. آنها از تمامی واژه های آشنایی که بارها و بارها 
دراخبار اقتصادی رسانه ها اعالم شده است، نهایت 
سوءاستفاده را می کنند و مخاطب را به تردید و اشتباه 

می اندازند. 
صدور »رفاه کارت« و اســتفاده از تسهیالت آن 
تنها با پرداخــت 190 هزارتومان، شــیوه تازه این 
کالهبرداری تلفنی اســت. »با دریافت رفاه کارت تا 
سقف 30 میلیون تومان از تسهیالت مختلف رفاهی، 
اجتماعی، درمانی به مدت یک سال استفاده کنید«. 
متن مکالمه تلفنی  کوتاهی است که ادعا می شود از 
»ســازمان رفاه و تأمین اجتماعی« به یارانه بگیران 
مخابره می شود. شــروع مکالمات آنها هم معموال 
با دوجمله ای اســت که یارانه بگیران عالقه مند به 
شنیدن شان نیستند. »یارانه  شما قطع شده است« 
یا »درحال قطع شدن اســت«. پس از این دوجمله 
آنها پیشــنهاد کالهبردارانه خود را با شما درمیان 
گذاشــته و می گویند، با پرداخت 190 هزارتومان 
برایتان »رفاه کارت« صادر می کنیم که جبران کننده 
یارانه قطع شده افراد است. این درحالی است که احمد 
میدری معاون وزیر کار به »شهروند« می گوید، وزارت 
کار و تعــاون و رفاه اجتماعی به هیچ عنوان کارتی با 
عنوان رفاه کارت نداشــته و برای صــدور هیچ نوع 
کارت خریدی هم کارمزد دریافت نمی کند. به نظر 
می رسد رفاه کارت های فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
که به صورت هدیه به پرسنل ارگان های مختلف داده 
می شود، دستاویز اصلی این گروه برای کالهبرداری 
شده است. امروز چند و چون این کالهبرداری تازه را 

در »شهروند« بررسی کرده ایم.
داستان از چه قرار است؟

یک تماس ناشــناس و وسوسه کننده از سازمانی 
به نام رفاه! پشــت خط خانمی اســت که می گوید، 
ســازمان رفاه تســهیالت ویژه ای برای سرپرستان 
خانواری که از دریافت یارانه محروم شده اند، درنظر 
دارد از خدمات درمانــی بیمه با ســقف 70درصد 
تخفیف گرفته تا ارایه انواع تسهیالت خرید قسطی 
لوازم خانگی و تخفیف های 50 درصدی باشگا ه های 
ورزشی، استخرها و مراکز مختلف توریستی. وعده 
و وعیدهای اپراتور تمامی ندارد؛ ارایه بیمه تکمیلی 
درکنار رایگان بودن کلیه ویزیت های پزشــک  های 
عمومی، استفاده از بیمه شخص ثالث تا یک سال و 
بن خرید کاال از فروشگاه های زنجیره ای با 50 درصد 
تخفیف از دیگر تسهیالتی است که درصورت تهیه 
رفاه کارت مشــمول حال  متقاضی می شود.  اپراتور 
ســازمان عجیب رفاه! تأکید می کنــد؛ البته افراد 
می توانند تا سقف 30 میلیون تومان از این تسهیالت 
استفاده کنند تا  موضوع را منطقی تر جلوه دهند.  این 
اپراتور پایگاه اینترنتی refah.ir، را سایت سازمان 
رفاه معرفی کرده و چهارراه  خاقانی، ایستگاه ابوریحان 

را به عنوان آدرس این سازمان اعالم می کند.
 البته ادعای جالبی هــم دارد که می گوید: اگر به 
این تخفیف ها نیاز ندارید، احتمال قطع شدن یارانه 
شــما وجود دارد! و ادامه می دهد، اگر هم یارانه تان 
قطع شده، این ســازمان تالش می کند با ایجاد این 
تســهیالت جبران مافات کــرده و امکانات رفاهی 

ویژه ای دراختیار این خانواده ها قرار دهد . وقتی از او 
نحوه دریافت رفاه کارت را می پرسم، پاسخ می دهد: 
پیک سازمان مدارک و دفترچه های تخفیف و رفاه 
کارت را به آدرس مشــتری مــی آورد و درصورت 
تأیید او، 190 هزارتومان برای حق صدور، در محل از 

مشتری دریافت می کند. 
وزارت کار »رفاه کارت« ندارد

ایجاد ابهام یکی از بهترین شگردهای کالهبرداری 
اســت. معاون رفاه وزیر کار به »شهروند« می گوید: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیزی به نام »رفاه 

کارت« صادر نمی کند. 
احمد میدری تأکید می کند: این مسأله صددرصد 
کالهبرداری است و تنها کارت رفاهی که توسط این 
وزارتخانه دراختیار مــردم قرار گرفته، »کارا کارت« 
است که صرفا از طریق بانک رفاه و بعد از طی کردن 
مراحل قانونی برای بازنشســتگان صادر می شود. 
کارتی که با آن امکان خرید کاال به صورت قســطی 
فراهم شده اســت و هیچ بانکی برای اعطای آن به 
بازنشستگان به در منازل افراد مراجعه نمی کند. به 
گفته میدری بابت صدور کارا کارت هم هیچ مبلغی 
از مردم گرفته نمی شود. معاون رفاه وزیر کار از مردم 
خواســت که به راحتی در دام نیفتند و آگاه باشند 
که درصورت ارایه هرگونه خدمات رفاهی توســط 
وزارتخانه برای مردم، بارها و بارها از طریق رسانه های 

ملی اطالع رسانی خواهد شد. 
رفاه کارت فروشگاه رفاه چیست؟

بازی با کلماِت »ســازمان«، »رفــاه«، »کارت« و 
»تســهیالت« شــگرد این کالهبرداران تازه است. 
اســتفاده از واژه های آشــنایی که بارهــا و بارها در 
رسانه های عمومی اعالم شده و مخاطب به واسطه 
تکرار در رســانه ها با آن واژه ها آشنایی دارد، ترفند 
تازه این کالهبرداران اســت. از »کارا کارت« بانک 
رفاه که بگذریم »رفاه کارت« نام یک کارت اعتباری 
الکترونیکی اســت که به صورت با نام و بی نام، فقط 
و فقط برای خرید از فروشــگا ه های زنجیره ای رفاه 

صادر می شود. کارشناس فروش فروشگاه های رفاه 
به »شــهروند« می گوید: رفاه کارت های ما درواقع 
نوعی کارت هدیه است که ســازمان ها و ارگان های 
مختلف برای هدیه دادن به پرسنل خود در تعداد باال 
تهیه می کنند و هیچ ارگانی برای فروش آن به مردم 
اقدام نمی کند. او تأکید می کند: ارگان ها رفاه کارت را 
صرفا از طریق شعب بانکی برای کارکنان خود تهیه 
می کنند و خرید با ایــن کارت ها هم فقط و فقط در 
شعب زنجیره ای رفاه و با کارتخوان های این فروشگاه 

امکان پذیر است.
 رفاه کارت های فروشگاه رفاه

 هزینه صدور ندارند
کارشــناس فروش رفاه کارت های فروشگاه های 
زنجیره ای رفاه می گوید: صــدور رفاه کارت های این 
فروشگاه هیچ کارمزدی ندارد. به گفته این کارشناس، 
اگر درخواســت صدور این کارت هــا چه به صورت 
بی نام و چه بانام و چه فــردی و گروهی را دارید، نیاز 
به هیچ پیش پرداختی نیست. برای درخواست صدور 
هم باید بــه دفتر مرکزی فروشــگاه واقع در میدان 
فلسطین خیابان سرپرست مراجعه کنید. به گفته 
این کارشناس، کارت های خرید این فروشگاه که با 
نام رفاه کارت عرضه می شود، تنها با اعداد رند شارژ 
می شوند و امکان صدورکارت 190 هزارتومانی وجود 
ندارد. این کارشناس فروش تنها هزینه احتمالی برای 
این کارت ها را، 2 هزارو500 تومان درصورت مفقودی 

برای صدورالمثنی اعالم می کند. 
 بازی با یک حرف الفبا

شگرد دیگر کالهبرداران
آنها حتــی در انتخاب آدرس ســایت ســازمان 
غیرواقعی خود از ترفند به اشتباه انداختن و آدرس 
آشــنای دیگری اســتفاده کرده اند. وقتــی از آنها 
درخواست می کنم که آدرس اینترنتی سازمان شان 
را بدهند، پایگاه اینترنتی شــان را refah.ir معرفی 
می کنند. کافی است که بدانید سامانه ثبت نام یارانه ها 
refahi.ir اســت و تنها یک »i« از پایگاه اینترنتی 

اعالم شده توسط کالهبرداران کمتر دارد؛ اتفاقی که 
نوعی اثبات دوپهلو برای ادعاهای این گروه در مورد 
یارانه های قطع شده یا درحال قطع به شمار می رود. 
ازاین تشــابه اســمی که بگذریم؛ اگر آدرس پایگاه 
اینترنتی را درست وارد کنیم، به سامانه فروشگاه های 
زنجیره ای رفاه هدایت می شــویم. هوشمندی این 
کالهبرداران برای سر کیســه کردن قربانیان خود 
تا آنجا می رســد که اگر گزینه رفاه کارت را از پایگاه 
اینترنتی سامانه فروشگاه های زنجیره ای رفاه انتخاب 
کنیم، نقاط مشــترکی بین تسهیالت خرید کاالی 
رفاه کارت های فروشگاه های رفاه و تسهیالت وعده 

داده شده توسط کالهبرداران پیدا می شود. 
سازمان رفاه و تأمین اجتماعی نداریم! 

کمتر کســی به بازی واژه ها دقــت می کند و این 
بهترین دســتاویز کالهبرداران اســت. اپراتور این 
گروه خود را کارشــناس فــروش ســازمان رفاه و 
تأمین اجتماعی معرفی می کند؛ سازمانی که وجود 
خارجی ندارد و به نظر می رسد این سازمان خیالی 
ترکیبی از کلید واژه های »رفــاه«، »وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« و »تأمین اجتماعی« اســت؛ 
همان طور که خدماتی ارایــه می دهد، هیچ خط و 
سوی مشخصی نداشته و همه مشکالت اجتماعی، 

رفاهی و درمانی یک ایرانی را حل می کند!
 هیچ وزارتخانه یا سازمانی

 پرداخت دِر منازل ندارد
نخســتین جایی که باید دچار تردید در صحت 
ادعاهــای این گروه شــوید، درخواســت پرداخت 
حضوری درِ منازل از مشتری است. بنا به اعالم مکرر 
مسئوالن سازمان ها و پلیس هیچ وزارتخانه، ارگان 
دولتی یا سازمانی برای دریافت هیچ نوع هزینه یا حق 
صدور و کارمزدی به صورت حضوری اقدام نمی کند. 
تنها راه های معتبر پرداخت واحد امور مالی سازمان ها 
و شعب بانک های کشور هســتند و البته درباره این 
نوع خدمات بارها و بارها از طریق رسانه های جمعی 

اطالع رسانی می شود. 

»شهروند« از ماجرای یک کالهبرداری جدید از یارانه بگیران گزارش می دهد 

تقلب »رفاه کارت«! 
                    معاون رفاه وزیر کار: صددرصد کالهبرداری است، از مردم دِر منازل پول نمی گیریم

        »سازمان«، »رفاه«، »کارت« و »تسهیالت« کلیدواژه های کالهبرداران »رفاه کارت« هستند

تقویت 34 واحدی شاخص کل بورس 

شاخص کل بورس تهران درپایان معامالت دیروز 
با افزایش 34واحــدی به رقم 77 هــزارو217 واحد 
رسید. دیروز معامالت ســهام درنماد معامالتی سه 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 70واحد، پاالیش 
نفت تبریز با 22واحد و پتروشــیمی چم با 20واحد 
افزایش باالترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل 
بورس ثبت کردند. معامالت سهام در نماد معامالتی 
سه شرکت ســایپا با 22واحد، هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس با 16واحد و ماشین سازی اراک با 12واحد 
کاهش باالترین تأثیر منفی را بر محاســبه نماگر به 

دوش کشیدند.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

77217

3136.5

86049.4

53999.9

169061

64355.9

34

4.8

)18.4(
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43.3
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0.15
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0

درصدتغييرمقدار

رکود سنگین در بازار میوه

سیدحســین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و 
سبزی اعالم کرد: در حال حاضر رکود سنگینی بر 
بازار میوه حاکم شده است. این در حالی است که 
قیمت ها ثابت و نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی 
نداشته است. به نظر می رسد این وضع تا پایان ماه 

محرم ادامه داشته باشد. 

سکه ۶ هزار تومان ارزان شد

ریزش قیمت ها در بازار طال و ســکه دیروز نیز 
ادامه دار بود و قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با 6 هــزار تومان کاهش بــه یک میلیون و 
۸1 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
700 تومان کاهش به یک میلیون و ۸2 هزار و 600 
تومان، نیم سکه و سکه یک گرمی بدون تغییر به 
ترتیب به 546 هزار تومان و 1۸0 هزار تومان رسید، 
اما ربع ســکه با افزایش قیمت  هــزار تومانی، نرخ 

2۸7 هزار تومانی را تجربه کرد.

توزیع تخم مرغ در مدارس 10 استان

دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ کشور از توزیع 
نمادین تخم مرغ به طور همزمان در 100 مدرسه 
10 استان خبر داد و گفت: تخم مرغ یک محصول 
پروتیینی ارزان قیمت اســت که عالوه بر قیمت 
مناسب و در دسترس بودن آن می تواند بخشی از 
پروتیین ضروری مورد نیــاز جامعه را تأمین کند. 
»فرزاد طالکش« افزود: این طرح در 10 اســتان 
تهران، قزوین، البرز، آذربایجان شــرقی، اصفهان، 
یزد، همدان، خراسان رضوی و گلستان این طرح  

اجرایی شد.

گوسفند زنده گران شد

بررســی ها نشــان می دهد  که قیمت گوشت 
قرمز همچنان باالتر از سقف تعیین شده از سوی 
مســئوالن وزارت کشاورزی اســت و قیمت هر 
کیلوگرم گوســفند زنده نیز به کیلویی 15 هزار و 
700 تومان رسیده است. در حالی که سقف قیمت 
تعیین شده برای گوشت قرمز 30 هزار تومان است؛ 
بررسی هاي میدانی از بازار حاکی از عرضه و فروش 

گوشت قرمز بیش از کیلویی 35 هزار تومان است. 

ویترین خانواده
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تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1200

1.2430

3.6728-


