
وقتي ب�راي افزايش س�رمايه از مح�ل تجديد 
ارزيابي دارايي ها، استانداردی تعريف نمي شود، 
نتيجه آن مي شود كه بخشي از منابع شركت ها و 
بنگاه ها به دارايي  چون زمين و ساختمان تبديل 
مي شود تا هر چند سال يكبار از فرصت افزايش 
تورم در بخش مسكن استفاده كرده و با تجديد 
ارزيابي دارايي هاي خود، عدم توازن دارايي ها را 
با بدهي و سرمايه خود ساماندهي كنند. گاهی نيز 
با دخيل بستن به دامان تجديد ارزيابي دارايي ها 
از زيرسايه ورشكس�تگي خالصي يابند؛ از اين 
رو اس�ت كه مي بينيم 3ميلي�ون خانه  خالي در 
كشور وجود دارد و پيوسته نيز افزايش مي يابد. 
اگر نگاهي به صورت هاي مالي شركت ها و بنگاه هايي 
كه در حوزه هاي مختل��ف اقتصادي فعاليت دارند، 
كني��م، مي بينيم كه عموم ش��ركت ها بخش��ي از 
امكانات خود را به زمين و ساختمان با انواع كاربري 
تبديل كرده اند، اين در ش��رايطي است كه بعضی 
اوقات هيچ اس��تفاده اي هم از اين دارايي ها صورت 
نمي گيرد. شايد در گذشته اين پرسش مطرح بود كه 
چرا شركت ها و بنگاه ها در حوزه اي سرمايه گذاري 
مي كنند كه هيچ سنخيتي با فعاليتشان ندارد، اما 
امروز با تجديد ارزيابي هاي مسلس��ل وار مي توان 
متوجه شد كه ماجرا از چه قرار است. از شركت هاي 
فعال در حوزه بانك گرفته تا فوالد و كشاورزي و... 
همه و همه بخش��ي از امكانات خ��ود را به زمين و 
س��اختمان تبديل كرده اند، تا هر چند سال يكبار 
كه بهاي زمين و س��اختمان جه��ش مي يابد، اين 
ش��ركت ها تقاضاي تجديد ارزيابي دارايي ها دهند 
و بدين واس��طه اگر ضعف��ي در صورت هاي مالي 
خود و تراز بين دارايي ها، بدهي ها و سرمايه دارند، 

جبران كنند. 
  براي ساماندهي مسكن سياست گذار چه 

بايد بكند
شايد در نگاه اول ايرادي نتوان بر شركت ها گرفت، 

زيرا منع��ي در س��رمايه گذاري در ح��وزه زمين و 
ساختمان نيست و بخشي از امكانات خود را در اين 
بخش ورود مي دهند، اما به سياستگذار اقتصاد كالن 
بي شك مي توان ايراد وارد كرد كه چرا براي تجديد 
ارزيابي دارايي ها استاندارد تعريف نمي كند و سپس 
چرا در زمين��ه اخذ ماليات بر مجم��وع دارايي ها و 
عايدي سرمايه دارايي ها كه نشئت گرفته از تغييرات 

قيمت است، تصميم گيري نمي شود. 
در همين راستا مس��ائلي چون هدايت سرمايه ها 
به س��مت ساخت و ساز مس��كن و نه دپوي زمين و 
س��اختمان و همچنين كنترل ت��ورم بخش زمين 
و س��اختمان نيز قاب��ل توجه اس��ت. درعين حال 
تغيير فرمول نرخ گ��ذاري زمين و س��اختمان و از 
همه مهم تر نحوه اس��تخراج تغييرات قيمت زمين 
و س��اختمان بس��يار حائز اهميت است. همچنين 
رصد بازار معامالت مسكن و ممانعت از شكل گيري 
معامالت مشكوك مكرر با هدف سفته بازي و ايجاد 
حباب قيمتي در محالت مختلف استان هايي چون 
تهران، اصفهان،  مشهد و تبريز نيز بسيار مهم است. 
  برخ�ي از ش�ركت ها ب�راي نج�ات از 
ورشكس�تگي به تورم زمين و ساختمان نياز 

دارند
از آنجايي كه رشد تورم در بخش زمين و ساختمان 
ذينفعان حقوق��ي ثروتمندي چون ش��ركت ها و 
بنگاه هاي بزرگ و متوس��ط دارد و تعداد زيادي از 
شركت ها با گردش هاي مالي هزاران ميليارد توماني 
به تجديد ارزيابي دارايي هاي مرتبط با بخش زمين و 
ساختمان دخيل بسته اند، تا صورت هاي مالي خود را 
از ناترازي خارج كنند و از شمول ورشكستگي خارج 
شوند، بيم آن مي رود كه ش��ركت های ثروتمند با 
گردش مالي قابل مالحظه با هدف دستكاري قيمت 
زمين و ساختمان كارگزاراني را به خدمت بگيرند تا 
با انجام معامالت مكرر با نرخ به مراتب باالتر از عرف 
بازار زمينه رش��د ماهانه بهاي زمين و ساختمان را 

فراهم آورند. اگر فرضيه فوق به واقع وجود داش��ته 
باشد، مي بينيم كه در ركود بازار و در برخي از مناطق 
مشخص استان تهران معامالت مكرر دهها ميليارد 
توماني انجام مي گيرد تا تنور افزايش قيمت زمين و 
ساختمان همچنان داغ بماند. در اين ميان وقتي در 
بخش پول و بانك با چالش دارايي هاي سمي مرتبط 
با بخش زمين و ساختمان روبه رو هستيم و بسياري 
از ش��ركت ها نيز براي خروج از مرز ورشكس��تگي 
دخيل اتفاقي چون تجديد ارزيابي دارايي ها هستند، 
فرضيه انج��ام معامالت مكرر با هدف دس��تكاري 

قيمت ها در بخش مسكن تقويت مي شود. 
  دپوي بخشي از منابع شركت ها در خانه هاي 

خالي
در عين حال بايد توجه داشت كه در اقتصاد ايران، 
بيش از يك ميليون و 300هزار شركت ثبتي وجود 
دارد ك��ه در حوزه هايي چون پ��ول و بانك، فوالد، 
صنايع غذايي، خودرو، موتور سيكلت و ساخت و ساز 
فعاليت دارند و با فهم اين موضوع كه تجديد ارزيابي 
دارايي ه��اي مرتبط ب��ا بخش زمين و س��اختمان 
چه بهره اي مي تواند به آنها برس��اند، برخي از اين 
شركت ها در حوزه زمين و ساختمان سرمايه گذاري 
داش��ته اند. از همين رو است كه مي بينيم بسياري 
از شركت ها به جاي آنكه تمامی منابعشان را روي 
توسعه حوزه تخصصي خود به كارگيري كنند، در 
حوزه هاي غيرتخصصي خود به ويژه در بخش زمين 
و ساختمان در داخل و خارج از كشور ورود مي دهند 
كه اين رويداد به يك معضل جدي براي اقتصاد ايران 
تبديل شده است، زيرا شايد خالي بودن ميليون ها 
خانه يكي از داليلش س��رمايه گذاري شركت ها در 
بخش مسكن با هدف بهره مندي از فرصت تجديد 

ارزيابي دارايي ها باشد. 
  نه به دپوي مسكن، آري به احياي بافت هاي 

فرسوده
در عين حال بايد دانست كه ورود سرمايه شخصي 

اش��خاص حقيقي يا حقوقي در بخش دپوي زمين 
و س��اختمان چندان به صالح نيس��ت و بايد روي 
هدايت منابع ساخت و ساز خانه هاي جديد و احياي 
بافت هاي فرسوده فراوان كشور كار كرد و اگر چنين 
نشود مي بينيم كه هر روز بر حجم خانه هاي خالي از 
سكنه در اقتصاد ايران افزوده مي شود و وقتي در اين 
حوزه موانع مالياتي هم وجود ندارد، وضعيت بدتر 

از گذشته مي شود. 
  افزايش س�رمايه از مح�ل تجديد ارزيابي 
دارايي هاي مرتبط با بخش مس�كن متوقف 

شود
شايد دليل افزايش شديد قيمت مسكن طي يكي، دو 
سال اخير آن باشد كه بسياري از شركت ها براي فرار 
از وضعيت ورشكستگي به وجود تورم بيشتر زمين 
و ساختمان و شارژ شدن امكان هر چه بيشتر بهبود 
س��اختار مالي از طريق تجديد ارزيابي دارايي هاي 
مرتبط با بخش زمين و ساختمان نياز دارند. حال 
بايد ديد سياس��تگذار دومينوي اشتباهي را كه در 
بخش تجديد ارزيابي دارايي ها ش��كل گرفته است 
از طريق وضع ماليات بر دارايي هاي مرتبط با بخش 
زمين و ساختمان و خانه هاي خالي و عايدي سرمايه 
بخش زمين و س��اختمان پايان مي ده��د يا اينكه 
دخيل بستن شركت ها به بخش زمين و ساختمان 
جهت تجديد ارزيابي دارايي ها براي بهبود وضعيت 

صوري و كاغذي ماليشان همچنان ادامه مي يابد. 
  كانون هاي دس�تكاري قيمت مس�كن به 

سهولت قابل شناسايي است
با توجه به اينكه طي يكي، دو سال اخير اقتصاد ايران 
به شدت با جهش قيمت زمين و ساختمان روبه رو 
بوده اس��ت و كانون هاي س��فته بازي و دستكاري 
قيمت و معامالت مكرر زمين و ساختمان در تهران 
كاماًل مشخص است، انتظار مي رود در ابتدا افزايش 
س��رمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها تا اطالع 
ثانوي ممنوع اعالم ش��ود و سپس تمامی مبادالت 
بيش از 10 ميليارد توماني زمين و س��اختمان در 
تهران طي دو س��ال اخير مورد بررسي قرار گيرد و 
با عواملي كه زمينه س��از دستكاري قيمت بوده اند، 

برخورد شود.
  مركز پژوهش ها مسئله را تبيين كند

از اين روي جاي دارد مراكز پژوهش��ي چون مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي نمايندگان 
مردم را نس��بت به خطايي كه در افزايش سرمايه 
ش��ركت ها از محل تجدي��د ارزياب��ي دارايي هاي 
مرتبط با زمين و ساختمان سال ها در جريان است 
آگاهي بخشي كنند و در عين حال، نهادهاي نظارتي 
و دادس��تان كل كش��ور به عنوان مدعي العموم به 
گراني ها و معامالت مكرر مش��كوك بخش زمين و 
ساختمان در تهران و ساير اس��تان ها ورود داشته 

باشند. 
  طرح كاداستر را تمام كنيم

در نهايت انتظار مي رود طرح كاداستر از قوه قضائيه 
به خود دولت انتقال يابد تا زحمت اتمام اين طرح 
را خود دولت بكش��د و منابع اين ط��رح را نيز خود 
دول��ت تأمين كند ت��ا يكبار براي هميش��ه حدود 
تمامی زمين هاي كشور و مالك اين زمين ها و نوع 
كاربري شان با نقشه هوايي آنالينش نشر عمومي 
يابد تا زين پس تأمين مالي و ثروت اندوزي از محل 
زمين خواري و سرمايه گذاري در اين تخلف تأسف بار 
نيز پايان يابد و زمينه براي ساماندهي جدي حوزه 

زمين و ساختمان نيز فراهم يابد. 
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 برخی شرکت ها با افزایش قیمت مسکن 
از ورشکستگی نجات می یابند! 

محمد رضا رضواني *

بسياري از شركت ها براي بهره مندي از فرصت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها منابع خود را 
درگير زمين، ساختمان و خانه هاي خالي كردند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

راه اندازي شرکت هاي تعاوني در روستاها
روستا و روستانشين در توسعه كشورها از اهميت بااليي برخوردار 
اس��ت؛ چراكه اصلي تري��ن قش��ر تولي��د موادغذايي س��الم ما را 
روستانشينان تش��كيل مي دهند و به عبارتي تغذيه سالم و امنيت 
تأمين مواد غذايي ما مس��تلزم توجه به اين قشر زحمتكش است؛ 
مسيري كه انديش��مندان، نخبگان و سياس��تمداراني كه خواهان 
پيش��رفت و توسعه كش��ور خود هس��تند به اين مهم توجه خاص 

دارند. 
توسعه روستا و توسعه كش��ور از هم تفكيك ناپذيرند، به گونه اي كه 
حتي اتحاديه اروپا يكي از شرايط الزم براي پيوستن به اين اتحاديه 
را توسعه روس��تايي عنوان كرده و تجارب ديگر كشورها هم نشان 
داده است كه توسعه روستايي، بهترين، كوتاه ترين و مطمئن ترين 

راه ممكن براي رسيدن به توسعه كشوري است. 
كس��اني هم كه تجربه زندگي در روس��تا را دارند به خوبي آگاهند 
كه روستا، خانواده بزرگي اس��ت كه اهالي آن در شادي و غم  كنار 
يكديگرند و بي تفاوتي در ميان آنها بي رنگ است و اتحاد، يكپارچگي 
و مشاركت قابل وصفي در جهت هر چه بهتر شدن وضعيت روستا در 
بين آنها وجود دارد و اين از بهترين خصيصه هايي است كه مي توان 
به عنوان يك موتور محرك در جهت »راه اندازي و تشكيل تعاوني ها« 

با هدف توسعه روستايي استفاده كرد. 
در اهميت و جايگاه تعاون در توس��عه روستايي هم، همين بس كه 
مقام معظم رهبري فرمودند: »تعاون چشمه جوشان اشتغال است. 
يكي از چيزهايي كه مي تواند جلوي بي عدالتي را به شكل منطقي و 
اصولي سد كند، همين كار تعاوني است. من به تعاون اعتقاد دارم«. 
بنابراين »اش��تغالزايي« و »برقراري عدالت« دو مفهومي است كه 
در نتيجه »تعاون« حاصل مي ش��ود و اين مهم دقيقاً الزمه توسعه 

روستايي است. 
يكي از مهم ترين دس��تگاه هاي متولي كه نقش مهم و تأثيرگذاري 
در راه اندازي ش��ركت هاي تعاوني دارد وزارتخانه تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي است. اين وزارتخانه با به كارگيري نيروهاي متخصص و 
متعهد همراه با برنامه ريزي و سرمايه گذاري مي تواند از ظرفيت هاي 
بخش تعاون در راستاي توسعه روستايي به نحو شايسته و مطلوب 
استفاده كند و با همراه كردن مشاركت هاي  مردمي كه پايه و اساس 

تعاون است بر اعتبار و پايداري اين شركت ها بيفزايد. 
متأسفانه در كش��ور ما به بخش تعاون به ويژه در روستاها، آنگونه 
كه شايسته و بايسته است پرداخته نشده؛ در حالي كه اين بخش، 
ظرفيت تبديل به يكي از س��ه ركن اقتصاد كش��ور را دارد و شهيد 
بهشتي، نخستين متفكري بود كه اقتصاد تعاوني را بر اساس مكتب 

اسالم بيان كرد. 
واقعيت اين اس��ت كه تعاوني ه��ا نقش مؤث��ري در افزايش درآمد 
روستاييان، اشتغالزايي، ارائه خدمات رفاهي، تقويت روحيه تعاون 
و توسعه كشاورزي دارند و هر كدام از اين عناوين به  تنهايي خدمات 
مربوط به خود را دارد كه بايد دقيق بررسي شود تا نتيجه مطلوب 

حاصل شود. 
در بررس��ي »نقش و تأثير تعاوني ها در افزايش درآمد روستاييان« 
بايد خريد تضميني محصوالت، حذف واس��طه ها و افزايش قيمت 
محص��والت، بازارياب��ي محصوالت كش��اورزي، كاهش ريس��ك 
سرمايه گذاري و تجميع سرمايه هاي اندك، ارائه تسهيالت آسان، 
بيمه، ارائه به موقع تس��هيالت و انبارداري محصوالت، به جد مورد 

توجه قرار گيرد تا موفقيت حاصل شود. 
»نقش تعاوني ها در اش��تغالزايي« هم به همين ش��كل بايد مورد 
تحقيق قرار گيرد؛ موفقيت تعاوني ها در ايجاد اشتغال براي اعضا، 
بهبود تنوع ش��غلي، ايجاد صنايع تبديلي و ارائه تس��هيالت جهت 
اشتغالزايي از اهم مواردي اس��ت كه بايد در اين قسمت به نتيجه 

مطلوب برسد. 
موفقيت تعاوني ه��ا در تأمين نيازهاي معيش��تي - خوراكي، ارائه 
امكانات رفاهي )اعم از لوازم خانگي و امكانات ورزشي- تفريحي( از 
مواردي است كه در »نقش تعاوني ها در ارائه خدمات رفاهي« بايد 

ديده شود و اين مهم جز با تالش مستمر، ميسر نمي شود. 
در واقع شركت يا شركت هاي تعاوني يك نهاد مردمي است كه باعث 
تقويت روحيه تعاون و كار جمعي مي شوند و همين امر ما را به هدف 
نهايي كه توسعه روستايي است نزديك و نزديك تر مي كند. از طرفي 
ديگر بايد مراقب افراد سودجو بود و با نظارت و تحقيقات قبلي مانع 

سوء استفاده آنان از اعتماد مردم شد. 
 *  رئيس كارگروه اقتصاد 
انديشكده سياست گذاري هاي عمومي

رئیس سازمان صمت: اجازه گراني نمي دهیم
رئي�س س�ازمان صم�ت اس�تان ته�ران ب�ا تأكي�د ب�ر نظارت 
ويژه بر فراينده�اي تأمي�ن، توزيع و ف�روش كاال برق�رار بوده 
و ب�ر ش�بكه هاي ف�روش و خرده فروش�ان اع�الم ك�رد: طرح 
بازرس�ي و نظ�ارت ب�ر ب�ازار كاال ادام�ه دارد و تاكن�ون هي�چ 
گزارش�ي مبني بر افزاي�ش قيمت در س�طح بازار نداش�ته ايم. 
يداهلل صادقي در گفت وگو با ايسنا گفت: اين نظارت ها همچنان ادامه 
داشته و به محض آنكه گزارشي دريافت ش��ود و تغيير قيمت كااليي 
احساس ش��ود، فوراً به آن رس��يدگي ش��ده و اجازه افزايش قيمت به 
آن نخواهيم داد. وي تأكيد كرد: تاكنون تغيير قيمتي در س��طح بازار 
گزارش نش��ده اس��ت. هيچ افزايش قيمتي در كاالهاي اولويت دار كه 
حدود 100 قلم و مايحتاج مردم هس��تند، ايجاد نشده است. به اندازه 
كافي ذخيره س��ازي كاال صورت گرفته و در هيچ كااليي كمبود وجود 
ندارد؛ ضمن اينكه در صورت نياز و براي كنت��رل بازار اين ذخاير وارد 

بازار خواهد شد. 

 عقب نشیني سعودي ها 
از ارزش گذاري 2 هزار میلیاردي آرامکو

ش�ركت آرامك�وي عربس�تان در آخرين گ�زارش خ�ود ارزش اين 
ش�ركت را بي�ن 1/6 ت�ا 1/7 تريلي�ون دالر اع�الم كرده كه بس�يار 
پايين ت�ر از 2 هزار ميلي�ارد مورد انتظار وليعهد اين كش�ور اس�ت. 
به گزارش رويترز، در آخرين ارزيابي اعالم شده توسط خود شركت  آرامكو، 
خبري از ارزش گذاري 2 هزار ميليارد دالري محمد بن سلمان، وليعهد اين 

كشور، روي آرامكو نيست. 
ش��ركت آرامكو در آخرين گزارش خود ارزش اين ش��ركت را بين 
1/6 تا 1/7 هزار ميليارد دالر برآورد كرده كه فاصله زيادي با آنچه 
سعودي ها انتظار داش��تند دارد. اين ش��ركت ديروز اعالم كرد كه 
قصد دارد 1/5 درصد از س��هام خود معادل 3 ميليارد س��هم را در 
عرضه اوليه به فروش برس��اند. قيمت هر س��هم 30 ريال سعودي 
معادل 8 دالر اعالم شده كه با احتساب هر سهم 8 دالر اعالم شده 
مجموع ارزش اين عرضه اوليه 25/6 ميلي��ارد دالر خواهد بود. در 
صورت تحقق رقم 25/6 ميليارد دالري در عرضه اوليه سهام آرامكو، 
عرضه اين شركت ركورد عرضه اوليه سهام شركت فروش اينترنتي 
علي باباي چين در بورس نيويورك كه در سال 2014 انجام شد را 

خواهد شكست. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

5900651مليصنايعمسايران
358371706سيماناصفهان

9267440تايدواترخاورميانه
3318156بيمهپارسيان
15065703سيمانفارسنو

394811764معدنيامالحايران
475201874توليديمهرام

281701074نوردوقطعاتفوالدي
3647139گروهصنايعبهشهرايران

654422323گروهصنعتيملي)هلدينگ
10308327پمپسازيايران
6745210صنايعآذرآب

8232226مهندسينصيرماشين
4596101توسعهمعادنوفلزات

6539124گروهمديريتسرمايهگذارياميد
395650سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

62856622فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
885978فوالدخوزستان

501243معدنيوصنعتيچادرملو
51982405سازهپويش

528637مليصنايعمسايران
18880127پتروشيميخراسان

1024468داروسازيزاگرسفارمدپارس
23307154بهنوشايران

677138معدنيوصنعتيگلگهر
1396465فوالداميركبيركاشان

1340949شركتارتباطاتسيارايران
379213مخابراتايران
3151435سيمانفارس

19532تامينسرمايهاميد
63345گسترشنفتوگازپارسيان

67985صنايعپتروشيميخليجفارس
136630كارگزارانبورسكااليايران

30720س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
25790سيمانصوفيان
-6066334نوشمازندران

12-8527همكارانسيستم
53-33446صنايعجوشكابيزد
125-77166پتروشيميفناوران
-5181بانكصادراتايران
-54487137پتروشيميپارس
12-3556سرمايهگذاريسپه

295-77784سپنتا
-932541پتروشيميمبين

113-22399نفتبهران
23-4452فوالدمباركهاصفهان
125-23669پتروشيميپرديس

-445025فوالدمباركهاصفهان
58-9197صنايعسيماندشتستان
179-27738صنايعخاكچينيايران
34-5244فوالدكاوهجنوبكيش

-16023108نفتپارس
25-3676بانكخاورميانه

22-3158فيبرايران
561-77435گروهصنعتيپاكشو

149-17433نيروترانس
71-7818پتروشيميشازند

4-433بانكتجارت
63-5871فوالدآلياژيايران

121-10720ريختهگريتراكتورسازيايران
65-5452پااليشنفتاصفهان
70-5526پااليشنفتتهران

159-12467پتروشيميجم
38-2961سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

202-15268خدماتانفورماتيك
46-3359تامينسرمايهنوين

136-9458فجرانرژيخليجفارس
222-15043فوالدخراسان
47-3111بانككارآفرين

315-19859سرمايهگذاريداروييتامين
168-9976سيمانغرب

392-22661شيميداروئيداروپخش
673-37341داروپخش)هلدينگ

449-24718پشمشيشهايران
140-7655توسعهمعادنرويايران
477-25986پليپروپيلنجم-جمپيلن

102-5348بانكملت
120-5965بيمهآسيا
615-30413سالمين

44-2145سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
696-33426پااليشنفتتبريز

460-21525قندمرودشت
201-9370پتروشيميشيراز

89-4134سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
78-3547سرمايهگذاريتوسعهملي

273-12142سرمايهگذاريساختمانايران
-5330120بانكملت

253-11225سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
46-2038تامينسرمايهلوتوسپارسيان

100-4414بيمهما
447-19656پتروشيميخارك
336-14664سيمانفارسنو

217-9078گروهمپنا)سهاميعام(
565-23199ايرانمرينوس

94-3855ليزينگخودروغدير
294-12049فنرسازيخاور

145-5889سرمايهگذاريمليايران
176-7052توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

462-17963پااليشنفتبندرعباس
312-12067پاكسان

574-22129كنترلخوردگيتكينكو
208-7923كويرتاير

384-14602كشتوصنعتپياذر
314-11619پرداختالكترونيكسامانكيش

1649-60585فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
615-22592گروهصنعتيبوتان

297-10625صنايعكاشيوسراميكسينا
342-12124كالسيمين

123-4327سيمانفارسوخوزستان
343-11883البرزدارو

402-13853باما
2160-73482دشتمرغاب

61-2075س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها
261-8816صنايعپتروشيميكرمانشاه

330-11083كيميدارو
1041-33977پتروشيمينوري

352-11441مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
457-14660ذغالسنگنگينطبس

220-6909سيماناروميه
66-2066بانكپاسارگاد

100-3085سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
1135-34555خوراكدامپارس

642-19306سيمانخاش
212-6341سايپاشيشه
1575-45265پارسخزر

99-2816سرمايهگذاريصدرتامين
110-3085تامينسرمايهلوتوسپارسيان

758-21186توليدمواداوليهداروپخش
527-14663داروسازيسينا

784-21640حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
164-4513سرمايهگذاريبهمن

246-6719گروهصنعتيبارز
269-7225ريختهگريتراكتورسازيايران

132-3506واسپاريملت
251-6654سرمايهگذاريصنعتنفت

204-5356كشتيرانيجمهورياسالميايران
368-9628سرمايهگذاريشفادارو

676-17446ايرانتاير
1337-34322داروسازياكسير

125-3189چرخشگر
176-4472سيمانخوزستان

297-7526سيمانايالم
1169-29452الميران

1051-26468كاشيوسراميكحافظ
94-2357سرمايهگذاريپرديس

78-1943گروهبهمن
1240-30719درخشانتهران
1021-24607داروييرازك
251-6045آلومينيومايران

503-12076لولهوماشينسازيايران
722-17329موتوژن

142-3407فنرسازيزر

در حالي ك�ه برخ�ي كارمن�دان بانك�ي نيز از 
كسر مبالغي از حس�اب هاي بانكي شگفت زده 
ش�ده اند، بان�ك مرك�زي هيچ گون�ه واكن�ش 
رس�مي به اي�ن اتفاق�ات ن�دارد و مالباختگان 
نمي رس�ند.  قابل قبول�ي  ب�ه ج�واب  ني�ز 
به گزارش ايس��نا، هفته گذشته برخي مشتريان از 
هك شدن و خالي شدن حساب هاي بانكي با ارقام 
چندين ميليوني خبر دادند كه  بانك مركزی اعالم 
كرده است، هيچ هكي صورت نگرفته و موضوع به 
اختالالتي در س��رويس حواله اينترنتي آن مربوط 
بوده و تمامي ارقام به حساب هاي ش��ان بازگشت 
داده شده است. پيش از اين نيز شنيده هايي مبني 
بر س��رقت از كارت هاي بانكي ي��ا كالهبرداري به 
شيوه هاي مختلف از سوي مشتريان به گوش رسيده 
بود و مس��ئوالن مربوطه نيز درصدد بوده اند تا اين 

تخلفات را به حداقل برسانند. 
  پليس فتا: هك نداريم، فيشينگ است

رئيس پليس فتاي تهران ني��ز در اين زمينه گفته 
بود كه موضوع هك حساب هاي بانكي نيست، بلكه 
برداشت هاي غيرمجاز از حساب هاي مردم مربوط به 

كالهبرداري از طريق كارت هاي بانكي است. 
كاظم��ي اف��زود: »برخ��ي اف��راد مدعي كس��ر از 
حساب هايشان هستند و دليل را هك شدن اعالم 
مي كنند، اما باي��د بدانند موضوع ه��ك و نفوذ به 
سيس��تم بانكي نبوده و برداشت غيرمجاز از طريق 

روش فيشينگ و استفاده از درگاه هاي جعلي انجام 
شده كه دليل كسر از حساب آنها سرقت اطالعات 

بانكي با فيشينگ است.« 
به گزارش ايسنا، در عمل فيشينگ، اطالعاتي نظير 
كلمه كاربري، رمز عبور، شماره 16 رقمي عابر بانك، 
رم��ز دوم و cvv2 از طريق ابزاره��اي الكترونيكي 
ارتباطات به س��رقت رفته و مورد سوءاستفاده قرار 
مي گيرد. پيگيري هاي ايس��نا از بانك مركزي نيز 

حاكي از آن است كه پديده فيشينگ همواره وجود 
داشته و آمار و ارقام آن نيز نسبت به گذشته افزايش 
نداشته است. اما اين معضل جايي جدي تر مي شود 
كه به گفته برخي مش��تريان بانكي از حساب آنها 
رقمي خارج شده، در حالي كه اصاًل براي برداشت 
پول اقدامي نكرده بودند يا پيامك »رمز كارت وارد 
شده اشتباه بوده است« دريافت كرده اند، در حالي 
كه اصاًل ب��راي دريافت مبل��غ از كارت بانكي خود 

اقدام نكرده اند. 
  سرقت از كارت هاي فاقد رمز دوم

جالب تر آنكه تعدادي از اين مشتريان كه با مراجعه 
به ش��عب بانك و بانك مركزي ج��واب دقيقي هم 
نگرفته اند، مي گويند كه كارت بانكي آنها فاقد رمز 
دوم و قابليت پرداخت اينترنتي است كه عمالً در اين 

خصوص، فيشينگ منتفي است. 
يكي از مش��تريان بانكي نيز در تماس با ايس��نا و 
ارسال پرينت حس��اب خود از بانك و پيامك هاي 
مربوطه مدعي شد كه طي هفته گذشته دو پيامك 
در نزديكي بامداد از سوي بانك براي او ارسال شده 
كه نشان از برداشت دو مبلغ يك ميليون توماني از 
حساب وي داش��ته و زماني كه او دقايقي بعد براي 
تعويض رمز خود اقدام مي كند، رقم برداشت به 4 

ميليون و 800 هزار تومان مي رسد. 
او در عين حال اين ادعا را ه��م مطرح كرده كه 
اين موضوع مربوط به او نيس��ت و افراد ديگري 
هس��تند كه رمز دوم نيز نداشته اند و حدود 40 
ميلي��ون تومان از كارتش��ان در ط��ول يك روز 
از طريق كارت به كارت كس��ر ش��ده است. هر 
چند كه پليس فتا معتقد است كه موضوع هك 
حساب هاي بانكي منتفي است، اما در صورتي كه 
اين اقدام از طريق فيشينگ اتفاق افتاده باشد، 
قاعدتاً ام��كان انتقال وجه بيش��تر از 3 ميليون 

تومان امكانپذير نيست. 

كارت به كارت ۴۰ ميليوني در يك روز!
بانك مركزي سكوت كرده است

   گزارش 2

جوان


