
اقتصادی 5

نرخ جابه جایی کاال ۳۰درصد افزایش یافته نه 
۳۰۰درصد!

رییس اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کاالی برون شهری، 
افزایش سه برابری هزینه حمل و نقل داخلی کاال را رد کرد.

حسین احمدی زاده در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت حمل و نقل کاالهای 
برون شهری اظهار کرد: در حال حاضر مشکالت رانندگان و صنف حمل و نقل کاالی 
برون شهری آن طور که باید رفع نشده و از مشکالت این صنف می توان به کمبود 
الستیک، افزایش قیمت قابل توجه لوازم یدکی در پی افزایش نرخ ارز و کمبود بار به 

واسطه افت واردات اشاره کرد.
رییس اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کاالی برون شهری در واکنش 
به این موضوع که برخی می گویند نرخ حمل و نقل کاال نسبت به گذشته با رشد 
سه برابری همراه بوده است، گفت: هزینه حمل و نقل بار با وجود افزایش هزینه های 

جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: تعیین قیمت حمل و نقل بار تابع میزان عرضه و تقاضا است و هر 
زمانی که میزان بار افزایش یابد، نرخ حمل و نقل افزایش می یابد و در حال حاضر 

که با کمبود بار مواجه هستیم، نرخ حمل و نقل افزایش قابل توجهی نداشته است.
احمدی زاده حمل و نقل بار با قیمت هایی بیش از نرخ مصوب را رد کرد و گفت: 
در حال حاضر جابه جایی بار با اصطالح پشت بارنامه ای که قیمت بیشتری نسبت به 
نرخ های مصوب و بدون درج در بارنامه دارد، عمومیت نداشته و احتمال داده می شود 
تنها در مسیرهایی که وسیله حمل و نقل کم باشد، برای جابه جایی محصوالت 

کشاورزی حمل پشت بارنامه به ندرت انجام شود.
رییس اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کاالی برون شهری خاطرنشان 
کرد: بازار الستیک با کمبود مواجه است و رانندگان نمی توانند نیاز خود را در این بازار 
رفع کنند و باید عرضه الستیک به میزانی باشد که دست افراد سودجود برای احتکار 

در راستای افزایش قیمت آن قطع شود.
به گزارش ایسنا، برخی از صنوف که فعالیت آن ها ارتباط بسیار زیادی با حمل و 
نقل بار دارد، مدعی اند که رانندگان در هفته های اخیر هزینه جابه جایی کاال را تا 

سه برابر افزایش داده اند.

سی دی فروشی بیشتر از کارگری درآمد دارد!
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار معتقد است با حقوق های حداقلی 
که کارگران می گیرند، نمی شود زندگی کرد و هزینه های درمان، کرایه خانه 
و قسط بانک، افراد را مجبور می کند که به مسافرکشی و دستفروشی روی 

بیاورد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا درباره ایده ایجاد بازارچه های محلی و تجمیع و 
ساماندهی دستفروشان سیار در آنها، گفت: مخالف ایجاد بازارچه محلی نیستیم ولی 
به شرطی که نظارت و ساماندهی شوند. به جای آن که به سمت و سوی شغل های 
کاذب برویم، دولت باید به فکر ایجاد مشاغل دائمی و پایدار باشد و برای احیای 

کارخانه ها اقدام کند تا جوانان در کارخانه ها مشغول کار شوند.
وی ادامه داد: یکی از دالیلی که در چند سال گذشته کارهای غیر رسمی مثل 
دستفروشی رواج پیدا کرده و زیاد شده است، اشتغال بد داخل کارخانه ها است. 
وقتی کارخانه ها نمی چرخد و کارگران را از دست می دهیم، آنها مجبور می شوند 
بیرون بیایند و برای آن که لقمه نانی برای زن و فرزندان ببرند به شغل های کاذب 

تن می دهند.
اصالنی افزود: بسیاری از کارگران ساعت ۴ بیدار می شوند و تا ساعت ۷ مسافرکشی 
می کنند و بعد سرکار اصلی می روند تا هشت ساعت و بیشتر کار می کنند و مجدد 
هنگام برگشت به خانه مسافرکشی می کنند، چون با چنین حقوق های حداقلی 
نمی شود زندگی کرد و خرج محصل و دانشجو،  هزینه های درمان، کرایه خانه و 

قسط بانک، افراد را مجبور می کند که به کارهای کاذب و غیر رسمی روی بیاورند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار تصریح کرد: در حال حاضر فروشگاههای 
بزرگی در قد و قواره مال ها و هایپرها در گوشه وکنار شهر مجوز گرفته و انواع اقالم 
ضروری و اساسی را عرضه می کنند اما با این کار بسیاری از کاسبان محل و مغازه 

داران را دچار مشکل کرده و کار و بارشان را کساد کرده اند.
وی گفت: وقتی یک کارگر فکر می کند اگر یک موتور بخرد و جلوی سینما 
سی دی بفروشد پولش بیشتر از کار در کارخانه است، پس چرا در کارخانه بماند 
و هشت ماه حقوق معوق طلب داشته باشد و زن و بچه او گرسنه بمانند؟ ولی آیا 
سی دی فروشی برای او نان و آب می شود یا برایش بیمه و بازنشستگی دارد؟ بنابراین 

نباید به درمان مقطعی فکر کنیم.
عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار با بیان این که ایجاد بازارچه های 
محلی نیازمند کار کارشناسی دقیق و حساب شده است، گفت: یکی از موضوعات 
اساسی که در بحث ایجاد بازارها و پاساژها مطرح است، رعایت نکات ایمنی و حفاظت 
فنی است. زمانی که می خواستیم آیین نامه بازار تهران را بنویسیم که حادثه  پالسکو 
تکرار نشود دیدیم وقتی وارد بازار می شویم کنتورهای برق و سیم کشی به شکل 
وحشتناکی اجازه این کار را نمی دهند.یکی از دالیلی که ساختمان پالسکو سوخت 
این بود که با وجود آن که بعضی کسبه بوتیک داشتند اما پشت آن انبار اجناس قابل 
احتراق هم وجود داشت و همین امر موجب شد تا با یک جرقه، آتش به تمام واحدها 

سرایت کند و در عرض چند دقیقه کل ساختمان بسوزد.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار البرز ادامه داد: چند ماه قبل در استان 
البرز بازارچه محلی گلشهر آتش گرفت و اموال و سرمایه مردم سوخت؛ در بررسی ها 
مشخص شد که در یک مغازه سیم جرقه خورده و تمام بازارچه آتش گرفته است؛ 
بنابراین باید با کار کارشناسی و پرهیز ازهرگونه شتابزدگی نسبت به ایجاد بازارچه 
تصمیم گیری کنیم و در این جریان نکات ایمنی و حفاظت فنی را مدنظر قرار 

بدهیم.
او تاکید کرد: در حال حاضر نیازی به ایجاد چنین بازارهایی نداریم چون تا چشم 
کار می کند هست؛ لذا معتقدم به جای این کار دولت برای احیای کارخانه هایی که 
آخرین نفس ها را می کشند و نیروهای کارشان از ۵۰۰ نفر به ۵۰ نفر رسیده چاره ای 
بیاندیشد و اشتغال دائمی را حفظ کند که از همه جهت به نفع دولت است و برای 

کارگر هم امنیت شغلی و بیمه و بازنشستگی دارد.
بهبود مستمر  قانون   )۱۶( ماده  اجرایی  آیین نامه  اساس  بر  ایسنا،  به گزارش 
محیط کسب و کار  شهرداریها موظفند به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی 
تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف 
برای عرضه کاالهای تولید داخل، با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت 
راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری کنند و بر مبنای 
قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.

پیشتر روسای اتاق بازرگانیایران و اتاق تعاون مرکزی اجرای کامل قانون بهبود فضای 
کسب و کار را خواستار شده بودند.

اخبار
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ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد
ثبت سفارش واردات برنج از سوی گمرک و به درخواست وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد. به گزارش ایسنا، طبق درخواست وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر دستور بازگشایی سامانه جامع تجارت برای ثبت 

سفارش برنج، وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت واردات این محصول را اعالم و گمرک جمهوری اسالمی آن را ابالغ کرد. گفتنی است، هر ساله از ابتدای فصل برداشت برنج در داخل، واردات این نوع محصول ممنوع می شود و ممنوعیت آن 
تا اتمام فصل برداشت ادامه دارد. امسال نیز طبق روال هر ساله ثبت سفارش واردات برنج در آذرماه آزاد شد.

در پی روند کاهشی ارز

دالر بی مشتری ماند!
به گفته برخی فعاالن ارزی، حتی زمانی که قیمت در کف 
بازار حدود 11 هزار و 1۰۰ تومان بود، افراد عادی در صورت 
جست وجو می توانستند صرافی یا داللی را پیدا کنند که با 
قیمتی در کانال پایین تر به آنها ارز در حجم خرد را عرضه 
کند. با این حال، چنان که اشاره شد افراد عادی در اولین 
روز هفته در بازار حضور چندانی نداشتند و همین عامل 
موجب می شد که دالر کانال پایین تر مشتری زیادی نیز 

نداشته باشد.
در اولین روز از دومین هفته آذرماه، قیمت دالر یک کاهش 
دیگر را تجربه کرد و به ابتدای کانال ۱۱ هزار تومانی نزدیک تر شد. 
روز شنبه، شاخص ارزی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد 

و به بهای ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، افت قیمت دالر در شرایطی صورت 
گرفت که این ارز روز پنج شنبه پس از ۶ کاهش متوالی تغییر 
مسیر داده و از ابتدای کانال ۱۱ هزار تومانی فاصله گرفته بود. با 
این حال، روز شنبه، بازار به افزایش انتهای هفته گذشته بی محلی 
کرد و معامالت خود را در نزدیکی محدوده ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان 

آغاز کرد.
براساس گفته های فعاالن، در ساعات اولیه روز، حتی برخی از 
صرافی ها و دالالن قیمت فروش خود را به زیر کانال ۱۱ هزار 
تومانی بردند؛ به طوری که برخی صرافی ها با قیمت ۱۰ هزار و ۹۰۰ 
تومان اقدام به عرضه کردند و شماری از دالالن فروش خود را در 

عدد ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان صورت دادند.
صرافی ها  از  دسته  دو  این  توسط  فروشی  دالر  حال،  این  با 
مشتری خاصی پیدا نکرد؛ حال آنکه در کف بازار، معامله گران 
سعی کردند با خریدهای خود کمی قیمت را باال بیاورند. البته 
تالش های این دسته از معامله گران نیز چندان به جایی نرسید و 
در نهایت دالر نسبت به قیمت روز پنج شنبه فاصله ای نزدیک به 

۴۰۰ تومان داشت.
به گفته برخی فعاالن ارزی، حتی زمانی که قیمت در کف بازار 
حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان بود، افراد عادی در صورت جست وجو 
می توانستند صرافی یا داللی را پیدا کنند که با قیمتی در کانال 
پایین تر به آنها ارز در حجم خرد را عرضه کند. با این حال، چنان 
که اشاره شد افراد عادی در اولین روز هفته در بازار حضور چندانی 
نداشتند و همین عامل موجب می شد که دالر کانال پایین تر 

مشتری زیادی نیز نداشته باشد.

این در حالی بود که در کف بازار، برخی معامله گران حاضر 
بودند کمی با قیمت باالتری اقدام به خرید کنند. این دسته تصور 
می کنند در صورت شکست مرز ۱۱ هزار تومانی، قیمت ها با شدت 
بسیار بیشتری افت می کنند، بنابراین سعی می کنند در این مرز 
مقاومت بیشتری را از خود بروز دهند. با این حال نبود تقاضای 

بیرونی کار آن ها برای باال آوردن قیمت ها سخت کرده است.
بازار ارز خرید و فروش به روال سابق وجود  روز گذشته در 
اطالع رسانی  کانال های  برخی  که  است  حالی  در  این  داشت. 
عنوان می کردند قیمت هایی که بر تابلوی صرافی ها درج می شود 
دستوری است و خرید و فروشی در آن ها صورت نمی گیرد. با 
این حال، بررسی های »دنیای اقتصاد« نشان می دهد که چندین 
صرافی در راستای خیابان فردوسی حاضر بودند با قیمت های ثبت 

شده بر تابلوی خود اقدام به فروش دالر کنند.
شرایط فروش این صرافی ها به این گونه است که از مشتری 
خود کارت ملی و کارت بانکی که به نام اوست دریافت می کنند. 

در کنار این فرد باید شماره تلفنی را به صرافی اعالم کند که به 
نام خود او باشد. معموال این صرافی ها در ازای دریافت این مدارک 
به هر فرد بین هزار تا دو هزار دالر عرضه می کردند. آنها می گویند 
براساس قوانین جدید ارزی، به هر فرد نمی شود بیش از ۲ هزار و 

۲۰۰ دالر فروخت.
در این میان، برخی از صرافی ها هم عنوان می کردند مدت هاست 
خرید و فروش ارز صورت نمی دهند و معامالت خود را به بازار سکه 

محدود کرده اند.
همچنین یکی دیگر از نکات جالب بازار روز گذشته آن بود که 
بخشی از صرافی ها در حالی که فروشنده ارز بودند، تمایلی به 
خرید نداشتند. تنها یک صرافی در خیابان فردوسی تمایل باالیی 
به خرید داشت و حتی قیمت خرید خود را نزدیک به نرخ فروش 

سایر صرافی ها تنظیم کرده بود.
به نظر می رسد این صرافی برخالف سایر صرافی ها انتظار دارد 
که در ادامه هفته قیمت دالر رشد کند. البته عده ای از کارشناسان 

باور داشتند که ممکن است این صرافی تنها نیاز به موجودی دالر 
داشته باشد و به همین دلیل قیمت خود را برای باال رفتن انگیزه 

فروشنده باال برده بود.
در روزی که قیمت دالر سیر نزولی داشت، سکه تمام بهار 
آزادی نیز ۵۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 
۳ میلیون و ۷۰۰ تومان رسید. به گفته برخی فعاالن، سکه در 
ساعات ابتدایی روز حتی تا مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی 

پایین رفته بود.
به باور شماری از تحلیلگران فنی، سکه برای اینکه به سوی کانال 
۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی حرکت کند، نیاز دارد که در ابتدا 
مرز حمایتی محکم این روزها یعنی رقم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان را پشت سر بگذارد. سکه از انتهای تابستان نتوانسته است 
به قیمت های پایین تری از مرز یاد شده برسد. با این حال برخی 
فعاالن بازار انتظار دارند در صورت ادامه افت دالر، سکه نیز مقدار 

بیشتری از ارزش خود را از دست بدهد.

برای مقابله با جرایم اینترنتی صورت می گیرد

رمزهای پویا، ضروری و زمان بَر
بانک مرکزی تا ابتدای خردادماه سال آینده به بانک ها و موسسه های اعتباری 
مهلت داده که رمزهای پویا را جایگزین رمزهای ثابت کنونی در کارت های بانکی 
مشتریان کنند تا به این ترتیب کالهبرداری های اینترنتی از حساب افراد به 

صفر میل کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانک مرکزی ابتدای شهریورماه امسال »الزامات 
رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت های بانکی« را به شبکه بانکی کشور ابالغ و 

دو بازه زمانی برای اجرای آن در نظر گرفت.
براساس این بخشنامه، از ابتدای آذرماه امسال مسئولیت جبران خسارت مال باختگان 
ناشی از هک شدن کارت یا کالهبرداری اینترنتی به بانک یا موسسه اعتباری منتقل شده 
است اما در عین حال بانک ها می توانند همزمان خدمات خود را با استفاده از رمز دوم پویا 

و ایستا به مشتریان ارایه کنند.
در بازه زمانی دوم که ابتدای خردادماه سال آینده در نظر گرفته شده است، دیگر امکان 
ارایه خدمات بانکی با استفاده از رمزهای ایستا و ثابت از بین می رود و همه تراکنش های 

مشتریان باید براساس رمزهای پویا باشد.
دلیل اصلی تهیه و ابالغ این بخشنامه کاهش کالهبرداری های اینترنتی، هک شدن 
کارت های بانکی مشتریان است که به گفته سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس 
تولید و تبادل اطالعات ناجا )فتا( برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی در صدر 
جرایم سایبری کشور قرار دارند. به گفته وی، برداشت های غیر مجاز از حساب بانکی افراد 

در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۶۱ درصد افزایش داشته است.
اهمیت این کار زمانی که بدانیم بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور وجود دارد 
و به طور متوسط هر شهروند صاحب پنج کارت بانکی است، بیشتر می شود زیرا اغلب 
هموطنان رمز ثابتی را برای همه کارت های بانکی خود در نظر می گیرند که می تواند 

محملی برای سودجویان و کالهبرداران باشد.
 رمز پویا چیست

براساس بخشنامه بانک مرکزی، رمز پویا به رمز اول یا دوم کارت گفته می شود که متغیر 
بوده و پذیرش آن توسط مؤسسه اعتباری در خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی 

مبتنی بر کارت در یک بازه زمانی مشخص، تنها یکبار صورت پذیرد.
البته برخی از بانک ها نظیر سامان، ملت و پاسارگاد از سال های گذشته استفاده از 
رمزهای پویا را برای مشتریان خود آغاز کرده بودند اما این روش الزام قانونی نداشت اما 
با بخشنامه اخیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، اکنون همه بانکها و موسسه های 
اعتباری ملزم هستند که این شیوه را اجرا و برای فرهنگسازی میان مشتریان خود بکوشند.
پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک های کشور نشان می دهد بسیاری از بانک ها به دلیل آنکه 
طی بیش از دو دهه پیش در زیرساخت های بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری کرده اند، 

امکان اجرای رمزهای پویا و یکبار مصرف را دارند اما اجرای آن زمان بر است.
پس از ابالغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ملی ایران اعالم کرد که زیرساخت های 
این کار را فراهم کرده است و مشتریان می توانند با استفاده از سامانه طراحی شده، رمزهای 

یکبار مصرف تهیه کنند.
»محمدرضا جمشیدی« دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در 
گفت و گو با ایرنا با تایید اینکه بسیاری از بانک ها هنوز آمادگی اجرای این بخشنامه را در 
مدت کوتاه تعیین شده تا ابتدای خرداد سال آینده ندارند، اظهار داشت: در گذشته برخی 

بانک ها رمزهای پویا را برای مشتریان خود اجرایی کردند هرچند الزامی در کار نبود و 
برای امنیت بیشتر به صاحبان کارت می گفتند که بهتر است از رمزهای دو یا چند عاملی 

استفاده کند.
وی افزود: بخشنامه اخیر بانک مرکزی یک الزام برای شبکه بانکی ایجاد کرده که هرچند 
هدف اصلی آن مقابله با کالهبرداری اینترنتی است اما می توان در کنار آن مباحثی 
چون مبارزه با پولشویی، احراز هویت صاحبان حساب و رصد تراکنش های بانکی را نیز 

پیگیری کرد.
جمشیدی گفت: از ابتدای آذرماه مسئولیت جبران خسارت ناشی از هک کارت های 
بانکی توسط کالهبرداران برعهده بانک ها نهاده شده است در حالی که بانک ها درخواست 

دارند مهلت بیشتری به آنها داده شود.
وی افزود: درصددیم در نامه ای به بانک مرکزی مهلت بیشتری برای بانک ها بگیریم تا 

بتوان با موفقیت این طرح را اجرا کرد.
این مدیر بانکی با اعالم اینکه برخی بانک ها از دستگاه های او.تی.پی )OTP( برای تولید 
رمز پویا استفاده می کنند، اظهار داشت: اگر بانک ها بخواهند با این شیوه رمز پویا برای 
مشتریان تولید کنند، مستلزم هزینه برای بانک و مشتری است و شاید حتی نیاز باشد این 

دستگاه ها از خارج از کشور تهیه شود.
وی افزود: البته در سند الزامات استفاده از رمز پویا روش های دیگری چون تلفن همراه 
نیز برای ارسال رمز پویا در نظر گرفته شده اما در این سند گفته شده که بانک تنها زمانی 
می تواند از شماره تلفن همراه به عنوان یکی از عوامل احراز هویت استفاده کند که از تطابق 

اطالعات مالک تلفن همراه با اطالعات دارنده کارت اطمینان یابد.
جمشیدی گفت: هیچ سامانه ای برای تطبیق اطالعات مالک شماره تلفن همراه و دارنده 

کارت بانکی نداریم و این کار امری زمان بر است.
 تایید انتقال و رمزهای پویا در اغلب بانک های دنیا اجرا می شود

»مرتضی تبریزی« مدیر امور فناوری اطالعات بانک ملت درباره ویژگی های این کار به 
خبرنگار ایرنا گفت: در سال های گذشته بانک ها با معضل سایت های جعلی مشابه تارنمای 
خود مواجه بودند که کالهبرداران با هدف »فیشینگ« طراحی کرده و با این کار شماره 

کاربری و رمز عبور فرد را سرقت می کردند.
وی افزود: افزایش فیشینگ برخی بانک ها را بر آن داشت تا مشکل را از طریق دستگاه 
های او.تی.پی یا تولیدکننده رمزهای پویا حل کنند؛ این کار بویژه برای حواله های اینترنتی 

با مبالغ بزرگ بسیار کاربردی بود.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با اعالم اینکه بخشنامه بانک مرکزی بر ایمن سازی 
پرداخت های اینترنتی تاکید دارد، گفت: با توجه به اینکه امروزه همه بانک ها به ابزارهای 
نوین پرداخت بویژه بانکداری تحت تلفن همراه مجهز شده اند، می توانند رمزهای پویا را 

اجرایی کنند.
تبریزی تاکید کرد: نیازی نیست رمز دوم و یکبار مصرف حتما با دستگاه او.تی.پی 
برای مشتری تولید شود زیرا این کار برای بانک و مشتری هزینه دارد؛ می توان از طریق 
اپلیکیشن موبایل بانک برای فرد پیامک کرد. وی با بیان اینکه در بانک ملت روزانه بیش 
از ۱۵ میلییون تراکنش بانکی انجام می شود، اظهار داشت: توسعه تجارت الکترونیک در 
کشور که سبب شده حتی از طریق پیام رسان های داخلی و خارجی افراد به معامله کاال 
و خدمات بپردازند، توسعه زیرساخت های امن برای پرداخت های ایمن را اجتناب ناپذیر 

کرده است.
مدیر امور فناوری اطالعات بانک ملت تاکید کرد: در اجرای رمزهای پویا باید به گونه ای 
عمل کرد که هم کار برای کاربران عادی سخت نشود و هم روش امن باشد. تبریزی یادآور 
شد: تایید پرداخت و استفاده از رمزهای یکبار مصرف از روش های مرسوم بانک ها در 
اغلب کشورهای جهان است و حتی برخی بانک ها برای تایید انتقال پول به صاحب حساب 

رایانامه ارسال می کنند تا در صورت تایید مشتری، انجام شود.
 سوءاستفاده از کارت های بانکی به صفر می رسد

بانک های  از  یکی  الکترونیک  بانکداری  ارشد  کارشناس  الحسینی«  »مجید خادم 
خصوصی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اهمیت این بخشنامه اظهار 
داشت: در دنیای امروز سودجویان به راحتی می توانند با استفاده از شگردهای اطالعاتی 
رمزهای ایستای کارت های بانکی را استخراج کنند و با استفاده از دستگاه های خودپرداز، 

پایانه های فروشگاهی و حتی صفحات اینترنتی برداشت غیرمجاز انجام دهند.
وی افزود: مشکل اینجاست که اغلب افراد رمز ثابت یکسانی را برای چندین حساب خود 

در نظر می گیرند که کار کالهبرداران را آسان تر می کند.
خادم الحسینی اظهار داشت: در دستورالعمل بانک مرکزی سه عامل »دانستنی، داشتنی 
و ویژگی ذاتی« برای احراز هویت اشخاص در نظر گرفته شده که برای داشتن رمزهای 
پویا باید در کنار عامل دانستنی، از عوامل داشتنی و یا ذاتی نیز استفاده کرد تا احتمال 

هک شدن افراد کاهش یابد.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک افزود: در صورتی که فرد از رمز پویا استفاده 
کند، احتمال هک شدن کارت وی به صفر می رسد مگر اینکه خود فرد با بی توجهی 

اطالعات خود را نزد دیگران افشا کند یا در دسترس دیگران قرار دهد.
خادم الحسینی اظهار داشت: رمز پویا فقط برای ۶۰ ثانیه کاربرد دارد و پس از آن دیگر 
قابل استفاده نیست و فرد باید برای هر تراکنش و اقدامی رمز جدید بگیرد که همین کار 

سبب می شود دیگران نتوانند به راحتی به حساب فرد دسترسی یابند.
وی درباره اینکه آیا برای فعال شدن رمز پویا نیاز است که هرمشتری به دستگاه تولید 
رمز )OTP( مجهز باشد، اظهار داشت: در سند ابالغی بانک مرکزی روش های متنوعی 
دیده شده که یکی از آنها دستگاه او. تی. پی است و می توان با ابزارهایی چون نرم افزارهای 

موبایل این رمزها را در اختیار مشتری قرار داد.
به گزارش ایرنا، آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( در شهریورماه 
امسال بیانگر آن است که بیش از ۲۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی کشور با 
استفاده از نظام های پرداخت و با انجام بیش از یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش 

جابجا شد.
سهم ابزارهای پرداخت اینترنتی از این رقم ۵.۱۲ درصد، تلفن همراه ۶.۱۲ درصد و 

کارتخوان های فروشگاهی ۸۸.۷۶ درصد بوده است.
با توجه به اینکه پایانه های فروشگاهی سهم عمده ای از این تراکنش ها را در اختیار 
داشته و اغلب با رمزهای اول کارت ها سر کار دارند، اعمال رمزهای پویا در این بخش 
نیز ضروری است. از این رو در سند ابالغی بانک مرکزی به بانک ها توصیه شده است 
که درخصوص تراکنش های »با مخاطره زیاد« در خدماتی که از »رمز اول« کارت های 
بانکی استفاده می کنند، از رمز پویا با مشخصات مندرج در این سند، به جای رمز اول 

استفاده کند.

قیمت بسیاری از سهم ها امروز با رشد مواجه شد. امروز 
تعدادی از سهم ها در گروه فلزات اساسی بیشترین تاثیر 

را در رشد شاخص های بازار داشتند.
به گزارش ایسنا، امروز بر خالف روز گذشته قیمت سهم ها در 
بازار سرمایه روند رو به رشد را تجربه کرد. بطوریکه بسیاری از 
گروه ها دست به دست هم دادند تا شاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی ۳۲۸۴ واحد رشد کند و به رقم ۱۶۳ هزار و ۱۳۸ واحدی 

برسد.
شاخص کل هم وزن نیز با ۲۶۰ واحد رشد رقم ۲۶ هزار و ۸۸۳ 
واحدی را تجربه کرد و شاخص آزاد شناور با ۳۹۳۱ واحد افزایش 
تا رقم ۱۷۴ هزار و ۱۷۶ باال رفت. شاخص بازار اول و بازار دوم نیز 

هر یک به ترتیب ۲۶۶۲ و ۵۳۶۷ واحد رشد کردند.
امروز نمادهایی در گروه فلزات اساسی، کانه های فلزی و تعدادی 
از نمادهای پاالیشی پتروشمی به رشد شاخص های بازار سرمایه 
کمک کردند. از جمله این نمادها می توان به فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع  و  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  ایران،  مس  صنایع  ملی 
پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد که هر یک از اینها به ترتیب 
۴۱۲، ۲۳۱، ۲۳۰ و ۲۰۶ واحد تاثیر مثبت روی شاخص های بازار 

داشتند.
از طرفی تعدادی از نمادها از جمله پتروشیمی فناوران، صنایع 
افت  به  ایران  سیار  ارتباطات  شرکت  و  کرمانشاه  پتروشیمی 
شاخص ها دامن زدند. هر یک از این نمادها به ترتیب ۴۸، ۲۲ 

و ۱۹ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص های بازار سهام داشتند.
امروز در گروه فلزات اساسی اکثر سهم ها با رشد بیش از چهار 
نمادهای  از  برخی  پایانی مواجه شدند. در  قیمت  درصدی در 
بودیم.  خرید  صف های  شاهد  گروه  این  در  نیز  ساز  شاخص 
همچنین در گروه کانه های فلزی نیز قیمت سهم ها رو به افزایش 
بود اما شتاب این افزایش قیمت نسبت به گروه فلزات اساسی 

کمتر بود.
امروز در گروه محصوالت شیمیایی نیز روند قیمت سهم ها عمتا 
افزایشی بود. همچنین در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هسته ای نیز بسیاری بیش از ۴ درصد رشد قیمت را تجربه کردند. 

همچنین صف های خرید پایداری نیز در این گروه دیده می شود.

صف های خرید به سهم های خودرویی هم رسید و افزایش تقاضا 
باعث شد بسیاری از سهم های این گروه بیش از ۳ درصد افزایش 

قیمت را شاهد باشند.
ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم ۴۷۵ میلیارد تومان 
رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۱.۵ 
میلیارد سهم و اوراق مالی در ۱۱۲ هزار و ۸۵۱ نوبت داد و ستد 

بود.
رسید.  رقم ۱۷۷۴  به  رشد  واحد  با ۵۶  امروز  نیز  آیفکس 
را  تومان  میلیارد   ۵۹۶ رقم  ایران  فرابورس  معامالت  ارزش 
اوراق  تجربه کرد و حجم معامالت رقم ۱.۴ میلیارد سهم و 

مالی را دید.

ورق بورس برگشت

رشد شاخص بورس به کمک فلزی ها


