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پساندازی اب طعم

بورس

بررسیعملکرد
صندوقهایسرمایهگذاری
در ذهن کسانی که اهل پسانداز هستند ،همیشه این پرسش وجود دارد که بهترین راه برای
حفظ سرمایههای خردشان و تبدیل آن به مبالغ بزرگتر چیست؟ سادهترین راه حل معموالً
واریز یا دست نزدن به بخشی از حساب بانکی است .البته معموال این راه حل جواب نمیدهد...
لذا قصد داریم از این شماره دخل و خرج به معرفی حوزههای بکر و کمتر شناخته شده برای
ایرانیها جهت سرمایهگذاری بپردازیم .این شماره را از صندوقهای سرمایهگذاری بورس
شروع میکنیم .فضایی که برای افرادی که ماهانه  100هزار تومان بیشتر توان پسانداز
ندارند مناسب است و هم برای افرادی که سرمایهای حداقلی دارند و میخواهند آن را
افزایش دهند..
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دامجوایزمیلیونیمسابقاتتلویزیونی!
«شـما هـم مـی توانیـد برنـده جایـزه 50
حبیب حبیبی نیکجو
میلیونـی مـا باشـید فقـط کافی اسـت کد
دکترای اقتصاد
دسـتوری زیر را شـماره گیـری کنید» این
روزهـا صـدا و سـیما پر شـده اسـت از این
جملات تکـراری .جمالتـی کـه شـما را بـه وجد مـی آورد تا اپلیکیشـن های
مختلفـی را نصـب کنیـد؛ اول مارکـت ،اسـکوربرد و  ! ...معمـوال هـم وقتـی به
ایـن آگهـی هـا توجـه مـی کنیـد ،با خـود می گویید سـنگ مفت؛ گنجشـک
مفـت .در صورتـی کـه نـه سـنگ مفت اسـت و نه گنجشـک.
اجـازه بدهیـد شـفاف تـر صحبـت کنم .این مسـابقات یـک شـیوه درآمدزایی
رایج برای اپراتور و برگزار کنندگان مسـابقات اسـت .به این ترتیب که شـما با
نصب این اپلیکیشـن ها یا شـرکت در مسـابقات به صورت پیامکی ،عضو یک

سـرویس پولـی مـی شـوید .با این حـال ،این پـول را نقدا پرداخـت نمی کنید
و از روی قبـض موبایـل شـما کسـر مـی شـود .شـما هـم که حوصله بررسـی
قبـض را نداریـد متوجه نمی شـوید .به این روش درآمدی اپراتورها «سـرویس
هـای ارزش افـزوده» مـی گوینـد .اگـر حـس مـی کنید کـه مـردم باهوش تر
از ایـن حـرف هـا هسـتند کـه خـام این وعـده ها شـوند ،الزم اسـت بدانید که
در سـال  ،96مـردم بیـش از  11هزارمیلیـارد ریـال پول خود را خرج سـرویس
هـای ارزش افزوده کـرده اند.
در ایـن روش درآمـدی ،شـما یـک کـد دسـتوری را وارد می کنید .برای شـما
لینـک دانلـود اپ ارسـال مـی شـود .اپ را نصـب مـی کنید .در لحظـه ورود به
اپ از شـما پرسـیده می شـود (در برخی موارد سـوال هم نمی شـود) ،عالقه
مندید عضو سـرویس شـوید .شـما هم برای شـرکت در جایزه چند ده میلیون

تومانـی تاییـد مـی کنیـد و به صـورت روزانه بیـن  300تا  600تومان از شـارژ
تلفـن همـراه کـم مـی شـود یا به قبض شـما اضافه می شـود .البتـه تلویزیون
تنهـا جایـی نیسـت که ایـن گونه جیب شـما را خالـی می کند.
در فضـای مجـازی ،تلگـرام ،وب سـایت هـا و  ...نیـز روش های مشـابهی وجود
دارد .مثلا تبلیـغ هـای  6گیـگ اینترنـت رایـگان معموال از این جنس اسـت.
سـرویس هـای ارزش افـزوده بـه واسـطه سـود باالیـی کـه دارنـد ،همـه جـا
حضـور دارنـد .پـس بایـد جیب خودتان را محکم بچسـبید تا چیـزی از آن کم
نشـود .اگـر مـی خواهیـد مطمئن شـوید که همیـن االن چند سـرویس فعال
داریـد ،کـد دسـتوری  *800#را شـماره گیری کنید .از این مسـیر می توانید
سـرویس هایـی را کـه دارید قطـع کنید.
البتـه ایـن سـرویس هـا روی تلفـن هـای خانگی نیـز فعال هسـتند و معموال

از مسـیر کـودکان تاییـد مـی شـوند .قصـه گوهـای تلفنـی معموال ایـن گونه
هسـتند .برای مشـاهده سـرویس های ارزش افزوده در تلفن ثابت ،باید قبض
آن را بـا دقـت نـگاه کنید.
حواسـتان باشـد کـه هـر زمان وعـده عجیب و غریبی شـنیدید ،این سـوال
را از خـود بپرسـید کـه پـول آن را چـه کسـی مـی دهـد .اگـر کسـی گفت
جایـزه  50میلیـون تومانـی ،دقـت کنیـد کـه چـه کسـی حاضر اسـت این
پـول را بدهـد ،آن هـم در شـرایط فعلـی بـازار .تجربه نشـان داده اسـت که
در شـرایط سـخت اقتصـادی و دوران رکـود ،فعالیـت هـای کالهبـرداری با
وعـده هـای عجیـب افزایـش مـی یابـد چـرا کـه مـردم بـه شـدت بـه پول
نیـاز دارنـد و یـک مسـیر سـاده بـرای فریب آن هـا وجـود دارد .پس جیب
خـود را محکم بچسـبید.

