رشایط پرداخت وام ازدواج  60میلیوین
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم،
با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج زوجین به  60میلیون تومان ،گفت :براساس
مصوبه نمایندگان پرداخت وام ازدواج در سال آینده آسان میشود.
وی با بیان اینکه با مصوبه مجلس ،شرایط ضامن نیز تسهیل شده ،به صورتی که معرفی یک ضامن
معتبر به بانک کفایت میکند که بانک مرکزی میتواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین
دریافت کند .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد :به دلیل افزایش میزان وام ازدواج هر
یک از زوجین به  30میلیون تومان ،نمایندگان مجلس 5 ،سال یعنی ( 60ماه) را برای بازپرداخت
اقساط وام در نظر گرفتهاند .این وام به تمامی زوجهای که تاریخ عقدشان از اول فروردین سال 96
باشد،پرداخت میشود.گفتنی است اولویت پرداخت با زوجهایی است که تاریخ عقد آنها زودتر

3

است .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره ( )16الیحه بودجه 98
آمده است :بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از
محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی ،تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که
تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از  1396/1/1است و تاکنون وام ازدواج را دریافت نکردهاند ،با اولویت
نخست پرداخت کنند .تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال  1398سیصد
میلیون ( )300.000.000ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد .بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه کند/.عصرایران
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خبــر
n e w s

آجیل گران یمشود

ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشـکبار مشـهد:قیمت اقالم آجیل
و خشـکبار با روند افزایشـی در بازار روبهرو اسـت با اسـتمرار روند
افزایـش نـرخ ارز پیشبینـی میشـود افزایش قیمـت اقالم آجیل
و خشـکبار همچنـان ادامـه یابـد کـه این امر بـر رکود بـازار دامن
میزنـد .بـر ایـن اسـاس هـم اکنـون نرخ مصـوب هـر کیلو تخمه
کـدو گوشـتی  ۴۸تـا  ۵۵هـزار ،بـادام زمینـی  ۲۰تـا  ۴۲هـزار،
نخودچـی  ۱۶تـا  ۲۵هـزار ،فنـدق  ۶۵تـا  ۸۰هـزار ،بـادام کاغذی
 ۱۰۰تـا  ۱۲۰هـزار ،مغـز بـادام درختـی  ۹۰تـا  ۱۶۰هـزار ،مغـز
گـردو  ۱۳۰تـا  ۱۶۰هـزار ،تخمـه ژاپنـی  ۳۲تـا  ۴۸هـزار و تخمه
آفتابگـردان  ۳۰تـا  ،۳۵پسـته فندقـی  ۱۴۵تـا  ۱۵۸هزار ،پسـته
اکبـری  ۱۸۰تـا  ۲۸۰هـزار ،آجیـل شـور چهـار مغـز  ۷۵تـا ۱۹۰
هـزار ،بـادام هنـدی  ۱۹۰تـا  ۲۴۰هـزار ،گردو با پوسـت  ۵۰تا ۷۰
هـزار تومان اسـت/.فارس
به تبلیغات وسوسه کننده ماهوارهای دل ندهید

 ۱۷فراوردهتبلیغیغیرمجاز

راه حل بانکها برای مسدود کردن کارت اعتباری

پس از رسقت یا گم شدن کارتهای ابنیک چه کنیم؟
محدثه انبیائی
روزنامهنگار

فکـرش را بکنیـد کـه در ایـن شـلوغی خیابانهـا و بازارهـا باالخـره توانسـته ایـد آنچـه را میخواهید پیـدا کنید با خوشـحالی برای خریـد آن اقدام میکنید اما درسـت زمانی کـه میخواهید پول
را بـه فروشـنده بپردازیـد متوجـه میشـوید کـه خبـری از کارت اعتبـاری تـان نیسـت اولیـن کاری کـه میکنیـد چیسـت؟ اگـر این اتفـاق در زمانی بیفتـد که بانکهـا و یا موسسـات مالی تعطیل
باشـند،تکلیف شـما چیسـت؟ مـا در ایـن نوشـتار تلاش داریـم تـا شـما را با مراحلی کـه بعد از مفقود شـدن و یا سـرقت کارت اعتبـاری باید انجام دهید آشـنا کنیم.

در این مواقع چه ابید کرد؟

ایـن سـوال مهمـی اسـت کـه همـه افـراد دارای کارت بانکـی باید
جـواب آن را بداننـد .ممکـن اسـت بگوییـد :خـوب معلـوم اسـت
دیگـر ،بـه بانـک مراجعه و مفقودی یا سـرقت کارت بانـک را اعالم
میکنیـم .ایـن در حالـی اسـت کـه در هنگام سـرقت یا گم شـدن
کارت بانکـی در هـر زمانی به علت جلوگیری از سـوء اسـتفادههای
احتمالـی بایـد بـه سـرعت بـرای از دسـترس خارج کردن حسـاب
اقـدام کرد.
در ادامـه  5روش غیرفعـال کـردن ملـل کارت را بـه عنـوان نمونـه
میآوریـم کـه تقریبـا همـه بانکهـا سـاز و کار مشـابه اما مختص
بـه خـود را دارند.
روش اول -بدیهـی اسـت کـه این روش زمانی کاربردی اسـت که
بانکهـا در سـاعات اداری خـود باز هسـتند .در این مـوارد با کارت
شناسـایی خـود به نزدیکترین شـعبه ملـل مراجعه کنید.
روش دوم -بـا واحـد مشـتریان ملـل از طریـق شـماره:
 02188210007تمـاس بگیریـد.
روش سـوم -از سـامانه همـراه بانـک موسسـه اعتبـاری ملـل
اسـتفاده کنیـد.
روش چهـارم -بـه اینترنـت بانـک ملـل بـه آدرس
مراجعـه کنیـد.
https://ebmelal.ir/melal/welcome
روش پنجـم -بـه دسـتگاههای خودپرداز نقـد و غیرنقد مراجعه
کنیـد و سـپس وارد گزینـه خدمـات بدون کارت ملل شـوید.
با نزدیک شـدن به پایان سـال و فرارسـیدن خریدهای پایان سـال،
نیـاز اسـت که بدانید چگونه از موجـودی کارتهای خود محافظت
کنید.

چگونه امنیت کارتهای ابنیک را حفظ کنیم؟

 -1فریـب پیامکهایـی با عنوان «شـما برنده خوش شـانس
هستید» را نخورید.
ممکـن اسـت بـرای شـما هـم پیامکهایـی با مضمـون» شـما برنده
خـوش شـانس مـا هسـتید» ارسـال شـده باشـد و همچنیـن موقعی
که درسـایتها مشـغول گشـت زنی هسـتید ،صفحاتی برای شـما باز
شـود کـه مـژده برنده شـدن تـان را در قرعه کشـی میدهـد ،آنها در
گامهـای بعـدی و بـا بـه کارگیری ترفندهایـی برای واریـز مبلغ جایزه
بـه حسـاب تـان از شـما رمـز اول و دوم را میخواهنـد و بدیـن صورت
اسـت کـه بـه خالی کـردن حسـاب اشـخاص میپردازند.
بـرای آن کـه کسـی به حسـاب تان پـول واریز کند ،تنها دادن شـماره
حسـاب یـا شـماره کارت  ۱۶رقمـی کافی اسـت و نیازی بـه ثبت رمز
دوم نیست.
 -2از دیگران کمک نخواهید!
اگـر سـن و سـالی از شـما گذشـته و قـادر بـه کارکـردن با عابـر بانک
نیسـتید ،بایـد بیشـتر مراقب باشـید .چرا کـه معموال سـالمندان عابر
بانـک خـود را بـه افـراد غریبه میسـپارند تا بـرای آنها پـول بگیرند.
یـک راه کالهبـرداری از ایـن افـراد این اسـت که بعـد از انجام عملیات
بانکی ،سـریعا کارت او را با کارت دیگری (که آن هم سـرقتی اسـت)
تعویـض میکننـد و بـه او تحویل میدهنـد .آنها که حـاال رمز کارت
را میداننـد ،براحتـی بـه دزدی میپردازنـد.
 -3زبالههای بانکی خود را در محل رها نکنید
سـارقان از طریـق زبالههـای بانکی نیـز میتوانند به اطالعات حسـاب
شـما دسـت پیدا کنند.
 -4کارت بانکی خود را واگذار نکنید

از فروشنده ،بخواهید
خودتان شخصا رمز را
وارد کنید و از اعالم
کردن رمز خود در
مکانهایعمومی
خودداری کنید.
همچنین از انتخاب
رمزهای ساده و قابل
حدس مثل سال تولد
پرهیزکنید

بعضـی از معتـادان بـا اطلاع از غیرقانونـی بـودن فـروش کارتهـای
بانکـی خـود بـه دیگـران ،اقـدام بـه افتتـاح حسـاب و سـپس فـروش
کارت بانکـی خـود بـه قیمتـی ناچیـز میکنند تـا خرج اعتیادشـان را
در بیاورنـد .خریـداران اینگونـه کارتهـا کالهبردارانـی هسـتند که با
خریـد کارتهـای دیگـران هویت خود را بـرای پلیس و بانکها مخفی
میکننـد و بـه شـیادی میپردازنـد .آنها همچنین ممکن اسـت افراد
سـاده دل کـم سـواد و نامطلـع را در ازای مبلغـی پـول فریـب دهند و
کارت بانکـی شـان را بخرنـد .در هـر صـورت پلیس صاحب حسـاب را
نیـز مجـرم میشناسـد و شـریک در کار خلاف میدانـد.
 -5خودتان رمز را وارد کنید
از فروشـنده ،متصـدی و .. .بخواهید خودتان شـخصا رمـز را وارد کنید
و از اعلام کـردن رمـز خـود در مکانهـای عمومـی خـودداری کنیـد.
همچنیـن بـه صـورت دورهای رمز را عوض کنیـد و از انتخاب رمزهای
سـاده و قابـل حـدس مثل سـال تولد پرهیـز کنید.
 -6درباره اسکیمرها بدانید و هوشیار باشید
اسـکیمر قطعـهای بسـیار کوچـک اسـت کـه سـارقان آن را بـر روی
دسـتگاههای خودپـرداز نصـب میکننـد تا بـه کپی بـرداری اطالعات
بانکی موجود در نوار مغناطیسـی مشـکی رنگ کارتها بپردازد .آنها
بـا نصـب دوربیـن بسـیار کوچکی ،وارد کردن رمز توسـط مشـتری را
ضبـط میکننـد .سـپس یک کپی از کارت تهیه میکنند و به سـرقت
میپردازند .اسـکیمر را روی کارتخوانهای فروشـگاهی نیز میتوان
نصـب کـرد .بنابرایـن در هنـگام خرید از فروشـگاهها توصیه میشـود
وارد کـردن رمـز توسـط خـود مشـتری باشـد زیـرا حتـی در صـورت
اسـتفاده از اسـکیمر بدون دانسـتن رمز قادر به برداشـت از موجودی
حسـاب نخواهند بود.

کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو اسامی ۱۷
فراورده غیرمجاز که به صورت گسترده در شبکههای ماهوارهای
تبلیغ میشوند اعالم کرد :فراوردههایی را که تحت عنوان
«مکمل الغری « ،»super fat metabolismقرص ترک اعتیاد
« ،»senatorقرص افزایش قد « ،»Gluta pureقرص الغری
« »Easy slimقرص چاقی « ،»Gumboقرص چاقی صورت
« ،»Super fat faceکپسول درمان ناباروری ،»Selen plus
«کرم درمان بیماریهای پوستی « ،»Anti psoriasisقرص
درمان کبد چرب « ،»Bodyguardقرص جنسی ،»Eisenia
«قرص تقویت جنسی « ،»Good loveمکمل الغری ،»Adios
«قرص ترک سیگار  »Stop smokingو قرص چربی سوزی و
عضلهساز ی « ،»Lipo six blackقرص الغری �Garcinia cam
« ،»bogiaپکیج قرصهای بنیاد حیات پاک جهت ترک اعتیاد»
و «قرص تقویت مو  »Hair plusهیچگونه مجوزی اعم از تولید،
واردات ،توزیع ،عرضه و تبلیغات را از اداره کل امور فراوردههای
طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ندارند/.ایسنا

درآمدمیلیاردیچهارشنبه
سوری

ترقـهبـازی  363میلیـارد تومـان بـرای امسـال خـرج برمـیدارد.
بـازار خریـد و فـروش مـواد محترقـه کـه حداقـل از یـک ماه قبل
از چهارشنبهسـوری داغ میشـود؛ خیلـی داغ ،آنقـدر کـه شـاید
خردهفروشهایـی کـه در ایـن چرخـه وارد میشـوند ،فکـرش
را هـم نکننـد کـه پـا در چـه بیزینس کالنـی گذاشـتهاند.یکی از
فروشـندگان قانونـی مـواد محترقـه مجـاز و ایرانـی به سـازندگی
میگویـد« :امسـال قیمـت فرفـره دو هـزار تومـان ،قیمـت پروانه
دو هـزار تومـان ،قیمت موشـک سـه هـزار و  100تومـان ،قیمت
مشـعل  5هـزار تومـان و قیمت فالشـر  2هـزار و  700هزار تومان
اسـت».اگر بـه صـورت میانگین هر خانـوار از هر کـدام از این مواد
تنهـا یـک عـدد بخـرد ،حـدود  15هزار تومـان باید هزینـه کند.
از سـوی دیگـر بنابـر اعلام مرکـز آمار ایـران  24میلیـون و 196
هـزار خانـوار در ایـران وجـود دارد .اگـر بـه صـورت میانگیـن این
تعـداد خانـواده هـر کدام برای خرید مواد محترقـه  15هزار تومان
هزینـه کننـد ،نتیجـه  363میلیارد تومان خواهد شـد؛ عددی که
معـادل حقـوق  326هـزار کارگـر در ایـران و معادل یارانه هشـت
میلیـون و  66هـزار نفـر اسـت.با  363میلیـارد تومـان میتـوان
حـدود  1962کالس درس و  454تخـت بیمارسـتانی سـاخت.
 /روزنامه سـازندگی

گامهای اولیه برای ورود به بورس

چگونه از یک مبتدی تبدیل به یک بورس باز حرفهای شویم؟
تـاالر شیشـهای بـورس بـرای بسـیاری
سمیه محمدنیا حنایی
آنقدرهـا کـه شـفاف دیـده میشـود
خبرنگار
نیسـت و همیـن موضـوع باعـث شـده
اسـت کـه آنهـا بـا دیـده تردیـد بـه درآمدزایـی از بـورس بنگرنـد .از نظر
آنها سـپرده گذاری در بانکها و گرفتن سـود ماهانه بسـیار کم ریسـکتر
و عاقالنـه بـه نظـر میرسـد تـا اینکـه هـر روز نگـران بـاال و پاییـن رفتـن
سـهام خریـداری شـده باشـند .در واقـع از نظر آنها تاالر بـورس دامی پهن
شـده بـه دسـت حرفهایهـای بـورس باز برای کسـانی اسـت که بـه عنوان
مبتدیـان وارد بـازار میشـوند .امـا بایـد گفت که بـازار بـورس آنقدرها که
فکـرش را میکننـد خشـن و سـوداگر نیسـت .اتفاقـا سـرمایه گـذاری در
بورس در مقایسـه با سـرمایه گذاری در بازارهای هیجانی چون ارز و سـکه
دارای مزایای بیشـتری اسـت که مهمترین آن جلوگیری از افزایش افسـار
گسـیخته قیمت هاسـت .در این نوشـتار تالش داریم تا شـما را با گامهای
ابتدایـی بـرای وارد شـدن بـه بـازار بورس آشـنا کنیم.
نخسـت؛ نقشـه مالی خـود را ترسـیم کنید .میـزان توقـع تـان را از

سـرمایه گذاری در بورس در مقایسـه با سـپرده گذاری در بانک مشـخص
کنیـد .شـما بایـد همیشـه در بـورس معامالتـی را انجـام دهید که سـودی
بیشـتر از سـود بانکی عایدتـان میکند.
دوم؛ بـه صـورت خودجـوش وارد بـورس نشـوید .تـاالر شیشـهای
بـرای خـودش دارای سـازوکارهای خاصـی اسـت کـه برای بهرهمند شـدن
از مزایـای ایـن سـازوکارها بهتـر اسـت از یـک مشـاور کمک بگیریـد .البته
بـرای کسـانی کـه خواهـان ورود حرفـهای بـه این بازار هسـتند کالسهای
آموزشـی وجـود دارد .ایـن دورههـای آموزشـی هـم به صـورت آنالین و هم
حضـوری تشـکیل میشـود .در ایـن کالسهـا مبانی چون چگونگـی ورود
بـه بـورس و خریـد وفروش سـهام ،چگونگـی خرید و فـروش آنالین ،یافتن
سـهام مسـتعد رشد،شناسـایی سـهام پر ریسـک ،خرید به موقع سـهام و...
آموزش داده میشـود .بیشـتر این دورهها دارای یک دوره کوتاه پشـتیبانی
هـم هسـتند کـه در اولیـن خریدهـا کارآموز خـود را رها شـده نمیانگارند.
سـوم؛ آرامـش خـود را حفظ کنید .شـاید بعـد از گذرانـدن کالسها و
آشـنایی بـا مزایـا و درآمدهـای بـورس بخواهیـد هـر چه سـریعتر و با تمام

تـوان مالـی خـود وارد بـورس شـوید .در ایـن جـا یـک نکته کلیـدی وجود
دارد؛ هیـچگاه در اولیـن خریدهـای تان احساسـی عمل نکنید و تنها بخش
بسـیار کوچکی از پولتان را وارد بازار کنید .حداقل سـرمایه الزم برای وارد
شـدن بـه بـازار بـورس  100هـزار تومان اسـت .البته این در صورتی اسـت
کـه خواهـان خریـد آنالین سـهام باشـید وگرنـه در استیشـن کارگزاریها
بـرای حداقـل مبلـغ  100هـزار تومان هیـچ گزینهای وجـود ندارد.
چهـارم؛ شـما در بـورس تنهـا نمیمانیـد .شـاید فکـر کنید هـر که
خواسـتار وارد شـدن بـه بـازار بـورس اسـت بایـد در صحن بـورس اوراق به
دسـت فریادهای بی امان سـر دهد و سـهامش را به باالترین قیمت ممکن
بفروشـد! اما واقعیت این اسـت که شـما برای انجام معامالت بورسـی باید
از طریـق کارگزاریهـا وارد عمـل شـوید .از وظایف اصلی کارگـزاران بورس
اتصال خریداران به فروشـندگان اسـت .آنها همچنین یک تضمین بسـیار
کـم بـرای سـود نسـبی سـهام خریـداری شـده ارائـه میدهند که بـا توجه
بـه پورسـانت ایـن کارگزاریهـا میتـوان تـا حـدی بـه آن دلخـوش کـرد.
کارگزاریهـا در واقـع اشـخاص حقیقـی و حقوقیانـد کـه در بـازار بـورس

نقـش واسـطه گـر را دارا هسـتند .کارگـزاران ممکن اسـت حتـی دولتی یا
خصوصی باشـند .آنها تعادل عرضه و تقاضای سـهام را در باراز به دسـت
میگیرنـد و بـا مبـارزات بورسـی سـعی در باال بردن سـود سـهام میکنند.
بعضـی از افـراد فقـط بـا یک کارگـزاری کار میکنند و برخـی هم همزمان
بـا چنـد کارگـزاری در بورس فعالیـت دارند .اگر برای اولیـن بار میخواهید
یـک کارگـزاری انتخـاب کنید بهتر اسـت بـه نکات زیر توجـه کنید .میزان
کارمـزدی کـه کارگـزاران بـرای انجـام معاملات خود میگیرنـد با یکدیگر
برابـر اسـت بنابرایـن بایـد گزینههـای موثـر دیگـری را برای انتخـاب آنها
در نظـر بگیریـد .در ایـن میـان میتـوان به فاکتورهایی چـون قابلیت انجام
سـریع سـفارش ،داشـتن اطالعات کافی و به موقع ،داشـتن سیسـتمهای
داخلـی قـوی و مناسـب و میـزان حجم سـرمایه گذاری اشـاره کرد.
در ایـن نوشـتار سـعی کردیـم اطالعـات بسـیار اولیـه بـرای وارد شـدن به
بـورس را بـرای شـما بیـان کنیـم .در مقـاالت بعـدی با توجه بـه اهمیت و
نقـش کارگزاریهـا بـه انـواع آنهـا بیشـتر پرداخته خواهد شـد.

