
كاه�ش نيافتن قيم�ت موادغذاي�ي در ماه هاي 
گذش�ته به رغ�م كاه�ش قيم�ت دالر، صداي 
مدي�ر كل تعزيرات حكومتي اس�تان ته�ران را 
نيز درآورده اس�ت. محمد علي اسفناني با بيان 
اينكه قيمت كااله�ا در حال حاض�ر غيرواقعي 
اس�ت از اقتصاددان�ان دع�وت ك�رد فرم�ول 
محاس�به قيمت كاالها و ارتباط آن با نرخ ارز را 
مش�خص كنند، زيرا بايد مبن�اي قيمت گذاري 
اقتص�ادي تغيي�ر ك�رده و ارز از مؤلفه ه�اي 
اصلي تعيين كنن�ده قيمت كاالها حذف ش�ود. 
در سال هاي اخير همزمان با افزايش نجومي قيمت 
ارز، قيمت انواع مواد غذايي و ساير كاالها گران شد. 
اين گراني ها در حالي بود كه دولت ارز ۴۲۰۰ توماني 
ب��راي واردات مواد غذايي ي��ا مواد اوليه صنعت غذا 
تخصيص داد كه متأسفانه بخشي از اين ارز دولتي در 
خارج از زنجيره توليد و صنعت غذا هزينه شد. اكنون 
چند ماهي است كه با تدابير بانك مركزي قيمت دالر 
به مرز ۱۱ هزار تومان كاهش يافته و نوسانات روزانه 
قيمت ارز متوقف شده اس��ت، اما همچنان قيمت 
مواد غذايي و كاالهاي اساسي گران است. براساس 
آمار بان��ك مركزي قيمت مس��كن، لوازم خانگي با 
كاهش نسبي روبه رو شده است، اما قيمت موادغذايي 
و مصرفي مردم نه تنها كاه��ش نيافته، بلكه به مدد 
همكاري سازمان حمايت با توليد كنندگان صنعت 
غذا برخي از كااله��ا از جمله ش��ير و لبنيات، نان، 
حبوبات و... با افزايش قيمت مواجه شده اند. عالوه 
بر اين تفاوت قيمت ي��ك كاال در برند ها و نام هاي 
متفاوت به ش��دت به چش��م مي خ��ورد و همزمان 

كيفيت و كميت كاالها نيز افت كرده است. 
نيمه مرداد امس��ال دولت اعالم آنالين قيمت۱۰۰ 

قلم كاال را به صورت روزانه كليد زد. مطابق سامانه 
اطالع رساني اقالم پرمصرف در شش گروه )كاالي 
اساس��ي و مواد غذايي، لوازم مصرفي خودرو، لوازم 
بهداش��تي، لوازم خانگ��ي، مصال��ح س��اختماني و 
لوازم التحرير( طبقه بندي ش��ده كه ب��راي هر قلم 
كاال، س��ه الگوي قيمتي )حداكث��ر، حداقل و عرف 
بازار( درج شده است. براساس اعالم متوليان دولتي، 
قيمت كاالهايي كه با دالر ۴۲۰۰ توماني وارد كشور 
مي شوند، قيمت گذاري ش��ده و نرخ گذاري مابقي 
كاالها، به صورت خوداظه��اري و طبق فرمولي كه 
در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته اس��ت، اعالم 
مي شود، اما قيمت هاي اعالمي در اين سامانه بسيار 
پايين تر از قيمت بازار است و سازمان هاي متولي در 
دو ماه گذشته هيچ واكنشي به اين تفاوت قيمت ها 

نشان نداده اند. 
رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران معتقد اس��ت 
كه وضعيت حمايت از حق��وق مصرف كنندگان در 
ايران جهت بستر قانوني به شدت نيازمند بازنگري 
و باز تعريف است و در حالي كه دو سازمان حمايت 
از مصرف كننده و تعزيرات وظيفه نظارت برقيمت و 
كيفيت و كميت كاال را بر عهده دارند، به دليل ضعف 
قانوني به درس��تي نمي توانند به مس��ئوليت خود 
عمل كنند و هيچ چارچوبي براي حمايت درس��ت 
از حقوق مصرف كنندگان را ندارن��د. اتفاقي كه در 
ماه هاي اخير افتاد و قيم��ت مواد غذايي و مصرفي 
همزمان با كاهش نرخ ارز ارزان نشد، دليلي برادعاي 
فرزين انتصاريان است. نكته اي كه مدير كل تعزيرات 
حكومتي اس��تان تهران نيز به آن اذع��ان دارد و از 
افزايش قيمت مواد غذايي از سوي سازمان حمايت از 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان گله مي كند. 

مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران با بيان اينكه 
اگر دولتي نتواند حداقل هاي زندگي را تأمين كند، 
نمي تواند ادعاي توانمند بودن داشته باشد، معتقد 
اس��ت كه چند قيمتي بودن يك كاال شايسته نظام 
جمهوري اسالمي نيست. اينكه در يك خيابان يك 
كاال چند قيمت داشته باشد، شايسته نظام جمهوري 

اسالمي نيست. 
محمدعلي اس��فناني درباره كاهش نيافتن قيمت 
كاالها متناس��ب با اُفت نرخ ارز مي افزايد: »همواره 
مطرح مي كنن��د افزايش قيمت كاال تاب��ع نرخ ارز 
است، به همين دليل در سال گذش��ته همزمان با 
رش��د قيمت ارز، بهاي كاالها نيز افزايش پيدا كرد. 
اگر بپذيري��م كه بين نرخ دالر و قيم��ت كاال رابطه 
مستقيمي وجود دارد، با كاهش نرخ دالر بايد قيمت 
اجناس نيز در سراشيبي قرار گيرد، حال آنكه بهاي 
كاالها متناسب با اُفت قيمت دالر كاهش پيدا نكرد 

كه اين امر پديده اي جديد است.« 
  مبناي قيمت گذاري كاالها تغيير كند

اس��فناني از اقتصاددان��ان دعوت مي كن��د فرمول 
محاس��به قيمت كااله��ا و ارتباط آن با ن��رخ ارز را 
مش��خص كنند، زيرا باي��د مبن��اي قيمت گذاري 
اقتص��ادي تغيير ك��رده و ارز از مؤلفه ه��اي اصلي 

تعيين كننده قيمت كاالها حذف شود. 
مدي��ركل تعزيرات اس��تان تهران اظه��ار مي دارد: 
»اگرچه قيمت برخ��ي كاالها مانن��د لوازم خانگي 
و مس��كن در ماه هاي اخير كاهش پي��دا كرده، اما 
بهاي كاالهاي مصرفي مانند م��واد خوراكي و نان 
نه تنها پس از اُفت نرخ دالر كاهش پيدا نكرد، بلكه 
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده نيز 
مجوزي صادر كرد كه به موجب آن قيمت لبنيات و 

نان - نانوايي هايي كه دولتي بوده و سهميه دريافت 
مي كردند - نيز افزايش يافت. اسفناني با بيان اينكه 
قيمت كاالها واقعي نبوده و غيرقابل قبول اس��ت، 
مي افزايد: »اميدواريم با تمهيداتي كه در تنظيم بازار 

صورت مي گيرد، قيمت ها كنترل شود.« 
وي درباره وظايف س��ازمان تعزيرات در برخورد با 
گرانفروش��ي می گويد: »وظيفه س��ازمان تعزيرات 
مبارزه با گرانفروشي است؛ در اواخر سال 96، 97 و 
نيمه نخست سال 98 شاهد افزايش قيمت بوديم كه 

اين رشد، به معناي گراني است نه گرانفروشي.« 
مديركل تعزيرات استان تهران با بيان اينكه گراني 
و گرانفروش��ي دو موضوع متفاوت است در تشريح 
اين مباحث تصري��ح می كند: »زمان��ي كه تمامي 
عوامل دست به دست هم داده و قيمت كاال افزايش 
پيدا مي كند، گراني اتفاق مي افت��د؛ يعني افزايش 
قيمت به صورت رس��مي توسط س��ازمان حمايت 
از مصرف كننده و س��تاد تنظيم بازار انجام گرفته و 
مالك عمل قرار مي گيرد كه در اين شرايط سازمان 

تعزيرات نمي تواند ورود كند.« 
اس��فناني مي افزايد: »در مواردي كه فروش��ندگان 
كاال را با بهايي بيش از قيمت تعيين شده به فروش 
رساندند، گرانفروش��ي رخ داده و سازمان تعزيرات 
مي تواند به موضوع ورود و با متخلفان برخورد  كند. 
براساس قانون قيمت اعالم  ش��ده از سوي سازمان 
حمايت از مصرف كننده قيمت واقعي كاال است و در 
صورتي كه فردي كاالها را گران تر به فروش رساند، 

گرانفروشي كرده است.« 
مديركل تعزيرات اس��تان تهران با اش��اره به برخي 
اقدامات س��ازمان تعزيرات حكومت��ي در ماه هاي 
گذش��ته مي گويد: »قيمت بلي��ت هواپيما يكي از 
مواردي بود كه س��ازمان تعزيرات به آن ورود كرد و 
سال جاري تنها سالي بود كه قيمت بليت هواپيما در 
ايام اربعين حتي يك ريال نيز افزايش پيدا نكرد، اگر 
در ساير مسيرهاي پروازي نيز شاهد افزايش قيمت 

باشيم با آن برخورد مي كنيم.« 
  قيمت كاالهاي اساسي و پر مصرف از رسانه 

ملي اعالم شود
برخي از صاحبنظران معتقدند كه راه اندازي سامانه 
رص��د ۱۰۰ قل��م كاال در ماه هاي گذش��ته ناموفق 
بوده اس��ت و متأس��فانه دس��تگاه هاي متولي اين 
س��امانه را در همان آغاز كار رها كرده اند.« ابراهيم 
رزاقي، اقتصاددان در واكنش به اظهارات مدير كل 
تعزيرات حكومتي استان تهران و درخواست كمك 
از اقتصاد دانان براي طراح��ي فرمول جديد تعيين 
قيمت كاالها تصريح می كند: »بهتر اس��ت وزارت 
صمت با اقدامي هماهن��گ قيمت ۱۰۰ قلم كاالي 
اساس��ي را روزانه از طريق رس��انه مل��ي به صورت 
زيرنويس و س��امانه پاي��ش قيمت اي��ن وزارتخانه 
اعالم كند و گروهي از كارشناس��ان مس��ئول رصد 
روزانه قيمت ها در سراسر كشور باشند. با اين اقدام 
قيمت كاالها روزانه تغيي��ر نكرده و توليدكنندگان 
نيز نمي توانند قيمت س��رخود و غير قانوني كاالي 

توليدي شان را تغيير دهند.« 
وي مي گويد: »متاسفانه ثبات نرخ ارز در سال جاري 
در بخش مواد غذايي و مصرفي مردم تأثيري نداشته 

و سفره مردم روزبه  روز كوچك تر مي شود.« 
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قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نیاز به بازتعریف دارد
به رغم كاهش قيمت ارز، قيمت كاالهای اساسی و خوراكی كاهش نيافته است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

ابهامات ترخیص ۳۰۰ هزار حلقه تایر سنگین
س�خنگوي انجم�ن صنفي صنع�ت تاير ب�ا انتق�اد از اينك�ه دولت 
اگ�ر پ�ول دارد چ�را ب�ه توليدكنن�ده داخل�ي كم�ك نمي كن�د، 
گف�ت: باي�د ابهام�ات ترخي�ص بي�ش از ۳۰۰ ه�زار حلق�ه تاي�ر 
كه اخي�راً از گمركات مج�وز ترخيص دريافت كرده روش�ن ش�ود. 
مصطفي تنها در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه به رغم ابالغ مصوبه اي 
به گمركات مبني بر عدم ترخيص تايرهاي سنگين فاقد استاندارد بيش 
از 3۰۰ هزار حلقه تاير اخيراً از گمركات مجوز ترخيص دريافت كرده اند، 
اظهار داشت: اين ميزان ۲5 درصد نياز كل تاير در سال است، البته بايد به 
اين نكته توجه داشت كه پيش از ابالغ مصوبه ممنوعيت واردات تايرهاي 
سنگين فاقد كيفيت واردكنندگان براي دو س��ال آينده تاير وارد كشور 
كرده بودند و بازار اشباع شده بود. وي با اعالم اينكه جالب اينجاست امروز 
توليدكننده در تأمين ارز مواد اوليه خود با مشكالت متعددي روبه رو است، 
افزود: نكته قابل تأمل اينجاست توليدكننده ايراني در خريد خود با طرف 
چيني بايد نخست پول را به حساب چيني ها واريز و سپس اقدام به واردات 
كند، اما 3۰۰ هزار حلقه رسوب ش��ده در گمركات براي ترخيص منتظر 

تخصيص ارز بودند كه اين موضوع براي ما عالمت سؤال دارد. 
س��خنگوي انجمن صنفي صنعت تاير ب��ا انتقاد از اينك��ه دولت اگر پول 
دارد چرا به توليدكننده داخلي كمك نمي كن��د، گفت: امروز تعدادي از 
توليدكنندگان توانايي توليد تايرهاي سنگين را دارند تا ما نياز به واردات 
نداشته باشيم، اما متأس��فانه منابعي در اختيار توليدكننده براي تكميل 
طرح هاي نيمه تمام قرار نمي گيرد. تنها افزود: براي من سؤال است چرا 
دولت ارز براي واردات دارد، اما براي كمك به توليدكننده داخلي منابعي 

تعيين نمي كند. 

کشتي آراي: حباب سكه صفر شد
رئي�س كميس�يون تخصصي ط�ال و جواه�ر با بي�ان اينك�ه حباب 
س�كه در ب�ازار صفر ش�ده اس�ت، گف�ت: قيمت س�كه نس�بت به 
آخري�ن روزهاي هفت�ه قبل ۷۰ ه�زار توم�ان كاهش يافته اس�ت. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم، در خصوص وضعيت بازار طال 
و سكه در روز گذش��ته اظهار داش��ت: قيمت جهاني طال نسبت به هفته 
قبل 56 دالر كاه��ش يافته و همين امر باعث كاهش قيمت طال و س��كه 
در بازار داخلي ش��ده است. وي با اش��اره به كاهش قيمت سكه نسبت به 
روزهاي اخير گفت: قيمت س��كه از ۴ ميليون تومان به 3 ميليون و 93۰ 
هزار تومان كاهش يافته كه نسبت به آخرين روزهاي هفته قبل 7۰ هزار 
تومان كم شده اس��ت. رئيس كميس��يون تخصصي طال و جواهر افزود: 
باكاهش قيمت جهاني طال، هيچ حبابي روي قيمت س��كه و طال در بازار 
وجود ندارد؛ هم اكنون قيمت سكه كاماًل براساس قيمت جهاني و قيمت 
ارز محاسبه شده و مبادله مي شود. كشتي آراي با تأكيد بر اينكه داد و ستد 
در بازار براس��اس عرضه و تقاضا صورت مي گي��رد، تصريح كرد: تقاضاي 
جديد بعد از ماه صفر و آغاز ربيع، وارد بازار شده است؛ رونق نسبي در بازار 

ايجاد شده است. 
ديروز در بازار آزاد قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 3 ميليون و 93۰ 
تومان و سكه بهار آزادي طرح قديم 3 ميليون و 9۲5 هزار تومان معامله 
مي شود.  در بازار آزاد هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي ۲ ميليون و 6۰ هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و۲6۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 83۰ 
هزار تومان فروخته مي ش��ود. قيمت طالي ۱8عيار هم ۴۰۲ هزار تومان 
ارزش گذاري شده اس��ت، ضمن آنكه هر اونس طال در بازارهاي جهاني با 

قيمت ۱۴59 دالر معامله مي شود. 

صادرات سیمان از پارس جنوبي ممنوع شد
اقتص�ادي پ�ارس  ابالغي�ه جدي�د منطق�ه وي�ژه  براس�اس 
از  غير نفت�ي  ص�ادرات  توليدكنن�دگان،  ب�ه  جنوب�ي 
ش�د.  ممن�وع  منطق�ه  اي�ن  از  كلينك�ر  و  س�يمان  جمل�ه 
به گزارش تسنيم، براس��اس ابالغيه جديد منطقه ويژه اقتصادي پارس 
جنوبي به توليدكنندگان، صادرات غيرنفتي از جمله س��يمان و كلينكر 
از اين منطقه ممنوع شده اس��ت. اين موضوع در ش��رايطي اعمال شده 
كه صادركنندگان در ش��رايط تحريم به س��ختي بازارهاي هدف را براي 
صادرات محصوالت به دس��ت آورده اند و اين موضوع ض��رر زيادي را به 
آنها وارد خواهد كرد. بررسي ها نشان مي دهد چهار تا پنج شركت بزرگ 
توليدكننده سيمان حدود 3۰ تا 5۰ درصد محصوالت خود را از اين منطقه 

صادر مي كردند.

 دست رد ژاپن به درخواست عربستان 
براي خرید سهام آرامكو

مديرعام�ل بزرگ تري�ن پااليش�گاه ژاپ�ن گف�ت: ش�ركت هاي 
ژاپن�ي احتم�االً در عرض�ه اولي�ه س�هام ش�ركت آرامك�وي 
عربس�تان در ب�ورس اي�ن كش�ور س�رمايه گذاري نمي كنن�د. 
به گزارش رويترز، مديرعامل بزرگ ترين پااليشگاه ژاپن گفت شركت هاي 
ژاپني احتماالً در عرضه اوليه سهام شركت آرامكوي عربستان در بورس 
اين كشور س��رمايه گذاري نمي كنند، چون ارزيابي ارزش اين شركت كه 

بزرگ ترين شركت نفت دنياست، سخت است. 
به گفته يكي از منابع، آرامكو مي تواند يك تا ۲ درصد سهام خود را عرضه 
كند كه به ۲۰ تا ۴۰ ميليارد دالر مي رسد. يك قرارداد باالتر از ۲5 ميليارد 
دالر مي تواند ركورد عرضه سهام ش��ركت بزرگ تجارت الكترونيك علي 

باباي چين را بشكند. 
تسوتومو سوگيموري، مدير عامل شركت JXTG ژاپن گفت: » احتمال 
كمي وجود دارد كه سرمايه گذاران ژاپني سرمايه گذاري كنند. شركت هاي 
ژاپني سهامداران بس��ياري دارند و به داليل خوبي نياز دارند تا براي اين 
س��هامداران توضيح دهند چرا بايد چنين سرمايه گذاري هنگفتي انجام 
دهند.« اين اظهارات وي در پاسخ به اين سؤال بيان شد كه آيا شركت هاي 
ژاپني دنباله روي چيني ها در سرمايه گذاري در آرامكو خواهند بود. گزارش 
شده شركت هاي دولتي چين از جمله شركت سينوپك قصد دارند تا ۱۰ 
ميليارد دالر در آرامكو سرمايه گذاري كنند.  سوگيموري گفت: » ما چيزي 
در مورد ذخاير نفت خام آرامكو نمي دانيم و نمي دانيم قراردادهايشان با 
خانواده سلطنتي سعودي چگونه است و خيلي چيز هاي ديگر. آرامكو بايد 
اين اطالعات را فاش كند، ولي مشخص نيس��ت آرامكو تا چه حد واضح 

خواهد بود.«
 آرامكو، سودآورترين شركت دنيا روز يك شنبه اعالم كرد كه عرضه سهام 
خود در بورس داخلي را آغ��از مي كند، ولي جزئيات كم��ي در مورد آن 
منتشر كرد. ارزيابي متخصصان از حدود ۱/۲ تا ۲/3 تريليون دالر متفاوت 
است.   JXTGو ساير شركت هاي ژاپني روابط بلند مدتي با آرامكو دارند و 
دهه هاست بزرگ ترين خريداران نفت خام عربستان هستند. آرامكو حدود 
36 درصد واردات نفت خام ژاپن را در سپتامبر تشكيل مي داد كه معادل 

۲/8 ميليون بشكه در روز مي شود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

افزايش كالهبرداري ه�اي اينترنتي در ماه هاي 
اخي�ر موجب بس�يج نظ�ام بانكي ب�راي توقف 
اي�ن كالهب�رداري ش�ده اس�ت، به طوري ك�ه 
اطالعيه ه�اي بانك مرك�زي مبني ب�ر ضرورت 
اس�تفاده از رم�ز يكب�ار مص�رف در درگاه هاي 
مختلف پرداخت الكترونيكي لحاظ ش�ده است 
و بانك ها نيز با ارس�ال پيامك به مشتريانشان 
درياف�ت رم�ز پوي�ا را پيش�نهاد مي دهن�د. 
تالش بانك ها و بانك مركزي براي اجرايي ش��دن 
رمز يكبار مصرف در حالي از س��ال قبل آغاز شده و 
كماكان ادامه دارد كه طب��ق تازه ترين خبر اعالمي 
از س��وي همتي، رئيس كل بانك مركزي، سيستم 
متمركز مبتني بر پيامك رمز يكبار مصرف راه اندازي 
شده است، ولي اتصال تمام بانك ها به آن تا ابتداي 

دي ماه زمان الزم دارد. 
اين درحالي است كه درگاه هاي پرداخت اينترنتي 
طي چن��د روز اخير با درج اطالعي��ه اي بر ضرورت 
اس��تفاده از رمز پويا تأكيد مي كنند؛ در اطالعيه ها 
كه بعضاً ب��ا عن��وان »اطالعيه بان��ك مركزي« در 
درگاه هاي مختلف پرداخت الكترونيك درج شده، 
آمده است: مشتري گرامي، با توجه به اينكه استفاده 
از رمز دوم پوي��ا موجب ارتقای امني��ت پرداخت و 
كاهش مخاطرات ناش��ي از برداشت هاي غيرمجاز 
و سوءاستفاده از كارت هاي بانكي در تراكنش هاي 
اينترنتي مي شود، خواهشمند است چنانچه هنوز از 
رمز ايستا استفاده مي كنيد در اسرع وقت از طريق 
بانك صادر كننده كارت خود نسبت به پويا سازي رمز 

دوم )رمز يكبار مصرف( اقدام كنيد. 
به گزارش تسنيم، افزايش كالهبرداري هاي اينترنتي 
آن هم با روش هاي جديد يكي از مهم ترين داليلي 
اس��ت كه بانك مركزي را ترغيب ب��ه اجراي طرح 
رمزه��اي دوم يكبار مصرف در ش��بكه بانكي كرده 
اس��ت. رمز دوم يكبار مصرف، طرحي است كه بعد 
از جلس��ات كارشناس��ي متعدد ميان قوه قضائيه و 
نيروي انتظامي روي مي��ز بانك مركزي قرار گرفته 
است؛ ريشه اين طرح هم همانطور كه در باال گفته 

ش��د، روش هاي نوين كالهبرداري از حساب هاي 
بانكي مردم است. 

پرونده هاي��ي ك��ه در قوه قضائيه در جريان اس��ت، 
حكاي��ت از كالهبرداري هاي��ي دارد ك��ه طبق آن 
حس��اب هاي تعداد زي��ادي از مش��تريان بانكي با 
استفاده از رمز دوم و CVV۲ از سوي كالهبرداران 
خالي شده است.  از سال 86 كه پرداخت هاي بدون 
كارت در ايران اجرايي شده است، براي خريدهاي 
اينترنتي از چه��ار مؤلفه ش��ماره كارت، رمز دوم، 
 CVV۲و تاريخ انقضا استفاده مي شود. البته براي 
تراكنش هاي تلف��ن بانك و موباي��ل بانك به علت 
امنيت بيشتر تنها دو مؤلفه شماره كارت و رمز دوم 

درخواست مي شود. 
براس��اس آمار كالهبرداري هايي ك��ه در اين حوزه 
مي ش��ود به دليل مش��كالت امنيتي از قبيل هك 
شدن و ايرادهاي سيس��تمي بانك ها نيست، بلكه 
حجم باالي اي��ن كالهبرداري ها ب��ه علت لو رفتن 
اطالعات اين چهار مؤلف��ه رخ مي دهد؛ براي مثال 
كالهبرداري از طريق فيش��ينگ با سوءاستفاده از 

مؤلفه هاي وارد شده در سايت هاي جعلي پرداخت 
انجام ش��ده و كالهبرداران با كم��ك اين اطالعات 
نسبت به برداشت از حس��اب اقدام مي كنند.  بانك 
مركزي براي جلوگيري از اين قبيل كالهبرداري ها 
و البته براي پيشگيري از سوءاستفاده از حساب هاي 
مشتريان بانكي، به اين تصميم رسيد كه يكي از اين 
چهار مؤلفه، متغير شود و اجراي طرح رمز دوم يكبار 
مصرف در دستور كار قرار گرفت و از بانك ها خواست 
كه نس��بت به اجرايي ش��دن طرح رمزهاي يكبار 

مصرف همكاري هاي الزم را انجام دهند. 
هر چند در ابتدا بانك ها زير بار اين اقدام نمي رفتند و 
خواستار دريافت كارمزد ۲۰ هزار توماني براي فعال 
كردن رمز يكبار مصرف مشتريان خود بودند، ولي در 
نهايت و با مخالفت رئيس كل بانك مركزي، بانك ها 

نيز آماده همكاري در اين خصوص شدند. 
روش اس��تفاده از رمز يكبار مص��رف به اين صورت 
اس��ت كه بانك روي اپليكيش��ن موبايل ويژه خود 
حساب كاربري و مشخصات ش��ما را فعال مي كند. 
زماني كه قصد خريد اينترنتي يا انتقال وجه آنالين 

داريد همزمان اين اپليكيش��ن را باز مي كند و يك 
رمز به شما ارائه مي شود. اين رمز تنها براي تراكنش 

فعلي شما اعتبار خواهد داشت. 
اپليكيش��ن هاي بانك ها اي��ن رمز را با اس��تفاده از 
الگوريتم پيچيده اي توليد مي كنند كه دسترس��ي 
به آن براي هكر ها بسيار پيچيده يا حتي غيرممكن 
به حساب مي آيد. در قديم برخي بانك ها از پيامك 

براي ارسال رمز استفاده مي كردند. 
به گزارش تسنيم، بر اس��اس آنچه پليس فتا اعالم 
كرده فيشينگ عامل ش��كل گيري يك سوم جرائم 
سايبري در كشور اس��ت. به همين خاطر استفاده 
از رمز دوم يكبارمصرف به جاي رمز ثابت در دستور 
كار قرار گرفته است؛ به طوري كه پيش بيني مي شود 
با جايگزين شدن رمز يكبار مصرف از سوي تمامي 
بانك ها مي توان ميزان قربانيان فيشينگ را به  طور 
ج��دي كاه��ش داد.  در وضعيت فعلي ش��ما براي 
خريد اينترنتي يا انتقال وجه اينترنتي يك رمز دوم 
هميشگي داريد كه آن را در كنار مشخصات ديگري 
مانند شماره كارت، كد CVV۲ و تاريخ انقضا وارد 
مي كنيد. در كالهبرداري به روش فيشينگ سارقان 
به شكلي كاربران را فريب مي دهند و آنها را به يك 
صفحه جعلي پرداخت مي كش��انند.  اين صفحات 
جعلي كامالً شبيه صفحه هاي واقعي بانك ها طراحي 
مي ش��ود و حتي براي آنها آدرس هايي كه ش��بيه 
به پرداخت هاي حقيقي در سيس��تم بانكي است، 
طراحي مي شود. كاربر فريب خورده در اين صفحه 
جعلي همه مشخصات خود از جمله رمز ثابت را وارد 
مي كند، اما در نهايت همه اطالعات به دقت سارقان 
مي افتد.  سارقان با اس��تفاده از اطالعات كارت در 
كنار رمز دوم ثابت مي توانند حساب فرد را به سرعت 
خالي كنند. براي جلوگيري از اين ماجرا در بسياري 
از كش��ور هاي جهان رمز دوم يكبار مصرف در نظر 
گرفته  شده است. با استفاده از اين روش سارقان در 
نهايت با فريب كاربر رمزي را به دست مي آورند كه 
فقط يكبار قابليت استفاده داشته و عماًل سرقت از 

حساب كاربر را غيرممكن مي كند. 

اطالعيه هاي بانك مركزي براي رمز پويا فراگير شد
بسيج نظام بانكي براي توقف يك كالهبرداري    گزارش 2

جوان


