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روحانی پیشنهاد داد؛ 
 رمزارز ویژه مسلمانان، 

جایگزین دالر شود 

رئیس جمهور ایران پیشنهاد ویژه ای برای ایجاد 
یک رمزارز اختصاصی برای کشورهای مسلمان را 
مطرح کرده تا به  عنــوان جایگزینی برای دالر وارد 
چرخه شود.  به گزارش ایلنا، به نقل از بالک کریپتو، 
حسن روحانی این پیشنهاد را در حالی مطرح کرده 
که گفته اســت آمریکا از تحریم هــای اقتصای به 
عنوان ابزار اصلی فشار و هژمونی استفاده می کند. 
این پیشــنهاد در حالی مطرح شده که ماه گذشته 
میالدی نیز، گروه بریکس پیشــنهاد ایجاد رمزارز 
اختصاصی اعضای این گروه بــرای مبادالت مالی 
بین اعضا را مطرح کرده بود. پیشنهاد رئیس جمهور 
ایران، اســتفاده از رمزارز اختصاصی کشــورهای 
مســلمان به عنوان جایگزیــن دالر در مبادالت 
تجاری میان این کشورهاســت. براساس گزارش 
آسوشیتدپرس، این پیشنهاد در نشست اخیر برخی 
رهبران کشورهای مسلمان در مالزی مطرح شده 
است. به اعتقاد رئیس جمهوری ایران، جهان اسالم 
باید اقداماتی را طراحی کند تا خود را از سلطه دالر 
آمریکا و رژیم مالی این کشور رها سازد. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هم معتقد است که 
کشورهای مسلمان باید روی اقتصاد اسالمی تمرکز 
کنند. او همچنین پیشنهاد داده است که کارگروهی 
برای بررسی جزییات این پیشنهادات تشکیل شود.

    
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 

در گفت وگو با ایلنا:
عدم تصویب FATF کشور را 
تبدیل به تهدید جهانی می کند 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این جریان 
آنقدر اثرگذار اســت که حتی در ارسال و دریافت 
مرسوالت پستی دچار مشکل خواهیم شد و شاید 
پست بین المللی ما تعطیل شود، پس نمی توان گفت 

عدم تصویب FATF هیچ تاثیری بر کشور ندارد. 
حســین ســالح ورزی در گفت وگو با ایلنا در 
خصوص تاثیرات عدم تصویب FATF بر وضعیت 
اقتصادی کشور گفت: اکنون از نظر سیاسی تحت 
تحریم های آمریکا هستیم، تحریم های یک جانبه 
و ظالمانه که در تقابل با قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت اســت. رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه 
داد: تحریم های آمریکا یک جانبه و ظالمانه است 
و تمام دنیا به مظلومیــت و حقانیت ایران پی برده 
است حاال اگر FATF و دو کنوانسیون دیگر یعنی 
پالرمو و CFT را تصویب نکنیم، وجهه ایران در دنیا 
تغییر می کند زیرا این قانونی است که شورای امنیت 
سازمان ملل تصویب کرده و اگر ما حرکتی در جهت 
مخالفت با این مصوبه امنیتی شورای امنیت انجام 
دهیم تبدیل به تهدید جهانی می شویم و بالفاصله از 
سوی این شورا متهم به انواع تخلف های بین المللی 
خواهیم شد. وی افزود: از خرداد 95 کارهای خوبی 
در زمینه مبارزه با تخلفات مالی صورت گرفت که 
می توان به آیین نامه مبارزه با پولشــویی ابالغی 
از سوی بانک مرکزی اشــاره کرد. این قبیل کارها 
این پیغام را به دنیا می فرستد که ما هم مخالف این 
تخلفات بین المللی هســتیم و اگر چند بار مهلت 
عضویت ما تمدید شده به خاطر این موارد است اما 
اینبار آخرین مهلت است و باید تصمیم نهایی را اخذ 
کنیم. وی در خصوص این اســتدالل مخالفان که 
اکنون هم بانک مرکزی تحریم است بنابراین عدم 
تصویب قانون مبارزه با پولشویی تاثیری در نقل و 
انتقاالت مالی ندارد، گفت: این استدالل از اساس 
غلط است و کسانی که این ادعا را مطرح می کنند 
مشــخص اســت که از روابط و تجارت خارجی ما 
اطالعی ندارند اگر ما در لیســت سیاه قرار بگیریم 
همین کانال های اندک باقیمانده را از دست می دهیم 
و به طور مشخص روسیه و چین ارتباط بانکی خود 
را با ما قطع می کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
خاطرنشان کرد: این جریان آنقدر اثرگذار است که 
حتی در ارســال و دریافت مرسوالت پستی دچار 
مشکل خواهیم شد و شاید پســت بین المللی ما 
تعطیل شــود، پس نمی توان گفت عدم تصویب 

FATF هیچ تاثیری بر کشور ندارد.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

بانک مرکزی با مطرح کردن دوباره 
طرح پویاســازی رمز دوم بعد از تداوم 
تعویق ها از شــهریور سال گذشته این 
بار با تاکید قوه قضاییه؛ قصد داشت هم 
زمان با شروع زمستان، از تولید رمزدوم 
پویا در هر 60 ثانیه رونمایی کند تا در 
این راســتا با الزام نصب اپلیکیشن هر 
بانک شرایطی را مهیا کند که مشتریان 
بانک ها با اطمینان از امنیت حســاب 

خود رمزشان را فریاد بزنند.
در واقع ضرب االجل بانک مرکزی 
برای اجرای طــرح رمــزدوم پویا، به 
دلیل آمار باالی جرایم ســایبری بود 
زیرا به گفته مهران محرمیان، معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی    »روزانه 
۸00 پرونده جدید در پلیس فتا ثبت 
می شود که بسیاری از آن ها مربوط به 
فیشینگ و حدود 200 تا 300 مورد از 
این پرونده ها مربوط به پایتخت است.« 
اما در گذر از رمزهای ایستا این نکته 
مورد توجه قرار نگرفت که سرعت پایین 
اینترنت مهمترین مانع برای اجرای این 
طرح است چرا که گزارش های مردمی 
نشان می دهد استفاده از رمزهای پویا 
ظرف 60 ثانیه منقضی می شود و این 
در حالی است که درگاه های پرداخت 
اینترنتی با تاخیر در پردازش اطالعات، 
کاربران را ملزم بــه وارد کردن مجدد 
رمز پویا می کننــد. در این بین فاصله 
درخواست تا زمان رسیدن مجدد رمز 
دوم پویا به دست مشتری و وارد کردن 
آن بیش از 60 ثانیه طول می کشد که 

این موضوع موجب شده تا  کارت های 
بسیاری از مشــتریان بانک ها مسدود 

شود.
کارشناســان فناوری اطالعات و 
ارتباطات در ایــن زمینه معتقدند که 
نبود زیرساخت های الزم و اختالل در 
سیستم اپلیکیشن های بانکی به عنوان 
یک ســرعت گیر، اجرای این طرح را 
با موانع بســیار همراه کرده است زیرا 
کاربرد اســتفاده از رمزهای پویا برای 
باالبردن امنیــت تراکنش ها تعریف 
شده است و تنها 60 ثانیه اعتبار دارد، در 
حالیکه سامانه امنیت بانکی به گونه ای 
طراحی شده که در صورت وارد کردن 
رمز پس از پایان 60 ثانیه، سامانه امنیتی 
بانک این ورود را به عنوان حمله امنیتی 
و تالش برای ورود غیرمجاز به حساب 
مشــتری قلمداد کرده و بعد از سه بار 

تکرار کارت را مسدود می کند.
از ســوی دیگر اصرار بانک ها برای 
نصب اپلیکیشن و نرم افزار اختصاصی 
عالوه بر سرگردانی و گالیه مشتریان 
بانکی؛ حافظه هــای داخلی و خارجی 
گوشی های هوشمند را نیز با اختالل 
همراه کرده است. در این زمینه فعالیت 
32 بانک در عرصه بانکداری در حالی 
که ســرانه هر ایرانی حــدود 5 کارت 
بانکی عنوان شده، شــرایط سختی را 
برای مشتریان بانک ها رقم زده است. 
زیرا عالوه بر فضای اشــغال شــده در 
گوشی های هوشــمند، عملکرد این 
اپلیکیشن ها با پیچیدگی بسیار همراه 
است زیرا مشکالت فنی بسیاری از این 
نرم افزارها به دلیل ضرب االجل زمان 
اجرا در مورد نرم افزارهــای مورد نیاز 
دو سیستم عامل اندروید و آیفون رفع 

نشده است به ویژه برای سیستم عامل
ios  به علت انحصاری کــه در نصب 
نرم افزارهای ایرانــی دارد با اختالالت 

متعددی همراه است.
براین اساس سرگردانی مشتریان 
بانکی در استفاده از رمز پویا خریدهای 
اینترنتی را نیز با اختالل پرداختی بسیار 
همراه کرده است که در صورت تداوم 
این وضعیت، کسب و کارهای اینترنتی 

با خسارات زیادی مواجه خواهند شد.
ارسال رمز دوم پویای پیامکی از 

هفته دوم دی ماه
روزگذشــته هــم زمان بــا موعد 
اجرای طرح اســتفاده از رمز دوم پویا، 
عقب نشــینی دوباره بانک مرکزی در 
شرایطی رقم خورد که پیش از این در 
اطالعیه های منتشره بار ها اعالم  شده 
بود که استفاده از رمز دوم پویا از ابتدای 
دی ماه سال جاری برای همه اجباری 
است و از این تاریخ به بعد دیگر رمز دوم 

ایستا حذف خواهد شد. 
اما به دلیل نبود زیرســاخت های 
الزم، بانک مرکزی در اطالعیه شماره 
۷ منتشر شــده در اول دی ماه 139۸، 
تاکید کرده است »رمز دوم ایستا برای 
هموطنانی که تاکنون رمز دوم پویای 
خود را فعال نکرده اند، همچنان قابل 
استفاده اســت. براین اساس برای باال 
بردن ضریب نفوذ طــرح در آغاز اجرا، 
استفاده از »ســرویس پیامک« برای 
دریافت رمــز دوم پویــا از هفته دوم 
دی ماه جاری آغاز و به تدریج با اتصال 
بانک های مختلف تا انتهای دی ماه به 

انجام می رسد.«
معاون فناوری بانــک مرکزی نیز 
در صفحه شــخصی خــود در فضای 

مجازی عنــوان کرد »رمــز دوم پویا 
پیامکی را هفتــه دوم دی با یک بانک 
شروع می کنیم و آخر دی هم با تکمیل 
بانک ها، تمام خواهیم کرد. با سرعتی 
که مردم رمز دوم پویا را فعال می کنند، 
کسب و کارهای اینترنتی حداقل تاثیر 
را خواهنــد پذیرفت. یــک کار تیمی 
بزرگ در حال انجام است و همه دارند 
به پایان فیشــینگ کمک می کنند. 
پیش از این نیز مقرر بود از اوایل دی ماه 
خدمات رسانی بانک ها به مرزهای ایستا 
قطع و سپرده گذاران با دارا بودن رمز پویا 
امکان خرید اینترنتی را داشته باشند.«
چرا عملیات پویاسازی رمز دوم 

یک بار مصرف به تاخیر افتاد؟
بازبینی زمانی 15 روزه بانک مرکزی 
برای رفع اختالل در راه اندازی قسمتی 
از نرم افــزار بانک ها، نقــص راه اندازی 
سیستم هریم )پیامک ارسال رمز دوم 
یکبار مصرف(، عدم برنامه ریزی چند 
بانک و موسســه مالی برای همراهی با 
بانک مرکزی و احتمــال هک نرم افزار 
صدور رمز دوم یکبار مصرف نصب شده 

در تلفن همراه مشتریان بانک ها، اعالم 
شده است.

در این زمینه عبــاس معمارنژاد، 
معاون امور بانک، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اعالم کرد: »شــاید یکی از دالیل این 
وقفه، آماده نبودن زیرساخت های بانکی 
بود که خوشبختانه طی ماه گذشته و 
تاکید جدی رئیس کل بانک مرکزی 
برای راه اندازی رمــز دوم پویا، بانک ها 
به آماده ســازی انواع نرم افــزار صدور 
رمز دوم، تعریف الگوریتم USSD و 
همچنین اتصال به شبکه صدور رمز دوم 
به صورت پیامکی پرداختند. استفاده 
از رمز دوم یک بار مصــرف از الزامات 
ایجاد امنیــت در فضای پرداخت های 
اینترنتی اســت که البته با کمی وقفه 
مــورد بهره بــرداری بانــک مرکزی 

می رسد.«
بالیی به نام فیشینگ 

پیش از این کاربران بــرای خرید 
اینترنتی ملزم بودند با ارایه چهار مولفه 
شماره کارت، رمز دوم کارت، CVV2 و 
تاریخ اعتبار کارت در سایت مورد نظر، به 
بانک ارائه دهنده خدمات اطمینان الزم 

را بدهند تا تراکنش الزم انجام پذیرد.
سیستم امنیتی تعریف شده توسط 
بانک مرکــزی در ســال های اخیر با 
حداقل انحراف پاسخگوی این نیاز بود 
اما با باز شدن پای کاله برداران اینترنتی 
وافزایش پرونده های فیشینگ امنیت 
حساب های کاربران با مشکل مواجه 
شــد زیرا اطالعاتی مانند نام کاربری، 
گذرواژه، اطالعات حســاب بانکی از 
طریق جعل یک وبــگاه، مورد تهدید 

قرار گرفت.
براین اصل رمز دوم ایستا که تاکنون 
مورد اســتفاده قرار می گرفت با تدابیر 
جدید بانک مرکزی به رمــز دوم پویا 
تبدیل شد که برای هر تراکنش بانکی 
منحصر به فرد است. بنابراین اصل بانک 
مرکزی با صراحت اعــالم کرد که در 
صورت دسترسی سارقان به اطالعات 
بانکــی کاربر از جمله شــماره کارت، 
CVV2 و تاریــخ کارت امکان ورود 
به حساب کاربران وجود ندارد چرا که 

دسترسی به رمز پویا ندارند.
اما مخالفان این طرح عالوه برانتقاد 
از تعجیل بانک مرکــزی برای اجرای 
رمــزدوم پویا درنبود زیرســاخت ها، 
معتقدند که رمز دوم پویا در بانکداری 

جهان متداول نیست.
در ایــن زمینــه مهــدی باریده، 
کارشناس حوزه IT و پرداخت آنالین، 
در گفتگو با »شهروند« توضیح می دهد: 
»در دنیا برای جلوگیری از فیشینگ و 
کالهبرداری های اینترنتی از رمزهای 
دوم یک بار مصرف استفاده نمی شود؛ 
چون رمز دوم شخصی است و افراد آن 

را به خاطر می ســپارند. از کارت های 
بانکی آنچه در پرداخت های بانکی در 
دید عموم قرار دارد CVV2 اســت؛ 
به همین دلیل در دنیا این CVV2ها 
هســتند که متغیرند و یک بار مصرف  
چون در معــرض دید هســتند و  نه 
رمز دومی کــه افــراد آن را به خاطر 

می سپارند.«
 از نظر این کارشناس حوزه IT »برای 
اجرای رمز دوم پویا زیرســاخت های 
بانکی به اندازه کافی مهیا نشــده اند. 
روشــی یکپارچه و واحد برای گرفتن 
رمز دوم یک بار مصــرف از بانک ها در 
نظر گرفته نشده و هر بانکی اپلیکیشن 
و روش مخصوص به خــود را دارد که 
همین مسائل باعث سردرگمی مردم 
شده اســت. تعداد بانک ها زیاد است و 
گرفتن رمز دوم یک بار مصرف از همه 
آنها باعث خسته شدن مردم می شود. 
یکی دیگر از مشــکالت این رمزهای 
دوم هم این اســت که مردم را مجبور 
به استفاده از گوشــی های هوشمند 
می کند و شما برای پرداخت های خود 
ناچار به استفاده از گوشی های هوشمند 
می شوید. ضمن اینکه اگر گوشی همراه 
افراد به سرقت برود همه اطالعات آنها لو 
می رود و افراد دیگر به راحتی می توانند 
به این اطالعات دسترسی پیدا کنند که 
همه اینها نشــان از مشکالت فنی این 
طرح دارند. از طــرف دیگر افرادی که 
گوشی های IOS دارند، نمی توانند از 
این اپلیکیشن ها استفاده کنند، مگر 
اینکه آنها را از قبل روی گوشــی های 

خود نصب کرده باشند.« 
اما گویا در این بیــن پلیس فتا هم 
چندان به امنیت رمز دوم پویا در برطرف 
کردن خطر سودای فیشینگ اطمینان 
ندارد چرا که در این راســتا به کاربران 
اینترنتی توصیه کرده اســت که تنها 
برای کارت هایی رمز دوم یک بار مصرف 
را فعــال کنند که مبلغ بســیار کمی 
موجودی داشته باشند و حتی االمکان 
برای تمام کارت های بانکی رمز دوم در 

نظر گرفته نشود.

وعده بانک مرکزی برای عبور از بحران فیشینگ به فعال محاق رفت
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گویا پلیس فتا هم چندان 
به امنیت رمز دوم پویا در 

برطرف کردن خطر سودای 
فیشینگ اطمینان ندارد 

چراکه به کاربران اینترنتی 
توصیه کرده است تنها برای 
کارت هایی رمز دوم یک بار 

مصرف را فعال کنند که 
مبلغ بسیار کمی موجودی 

داشته باشند 

رمزهای پویا برای باالبردن 
امنیت تراکنش ها تعریف 
شده است و تنها ۶۰ ثانیه 
اعتبار دارد، درحالی که 
سامانه امنیت بانکی به 

گونه ای طراحی شده که در 
صورت وارد کردن رمز پس 
از پایان ۶۰ ثانیه، این ورود 

به عنوان حمله امنیتی و 
تالش غیرمجاز به حساب 

مشتری قلمداد شده و بعد از 
سه بار تکرار کارت مسدود 

می شود

خبر

تازه ترین گزارش از وضعیــت تورم در آذرماه 
نشــان می دهد که با وجود کاهش 1.1 درصدی 
تورم ساالنه و ثبت آن در ۴0 درصد، تورم نقطه به 

نقطه با رشد همراه بوده است.
به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایــران آخرین 

وضعیت تورمی را در سه شاخص اعالم کرد.
افزایش 0.۸ درصدی تورم نقطه ای 

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
بر این اساس، نرخ تورم نقطه ای در آذر 139۸ به 
عدد 2۷,۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 2۷.۸ درصد بیشتر از آذر 
139۷ برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات 
یکســان« هزینه کرده  اند. نرخ تورم نقطه ای آذر 
ماه 139۸ در مقایسه با ماه قبل 0,۸ واحد درصد 
افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 

0.۸ واحد درصدی به 2۸ درصد و گروه »کاالهای 
غیر خوراکــی و خدمات« با افزایــش 1.5 واحد 

درصدی به 2۷.۷ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری 2۷,6 درصد است که نسبت 
به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2۸.9 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.6 واحد درصد 

افزایش دارد.
تورم ماهانه رشد کرد

منظور از نرخ تــورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم 
ماهانــه آذر 139۸ به 3,2 درصد رســیده که در 
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 1.6 واحد درصد 

افزایش دارد.
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی 

و خدمات« به ترتیب ۴.1 درصد و 2.۸ درصد بوده 
است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری سه درصد است که نسبت به 
ماه قبل، 1.5 واحد درصد افزایش داشــته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.2 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.۴ واحد درصد 

افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظــور از نرخ تــورم ســاالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی 
به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. 
نرخ تورم ساالنه آذر ماه 139۸ برای خانوارهای 
کشور به ۴0 درصد رســیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش نشان 
می دهد. این در حالی اســت که نرخ تورم ساالنه 
برای خانوارهای شــهری 39,3 درصد است که 
نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش داشته 
است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
۴3.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد 

درصد کاهش داشته است.
وضعیت تورم خوراکی ها

در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 

دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »سبزیجات « )گوجه  فرنگی، 
کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز( و گروه »میوه و خشکبار« 

)هندوانه، توت فرنگی( است.
در گروه عمــده »کاالهای غیــر خوراکی و 
خدمات« گروه »حمل ونقل شخصی« )بنزین، 
انواع اتومبیل سواری( و گروه »پوشاک و کفش« 
بیشــترین افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل 

داشته اند.
همچنین گروه »گوشت قرمز، سفید و فرآورده 

آنها« )گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی( 
و گروه »ادویه و خوراکی های طبقه بندی نشده در 
جای دیگر« )رب گوجه فرنگی( نسبت به ماه قبل، 

کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در 

دهک های هزینه ای 
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آذر امسال 
برای دهک های مختلف هزینه ای از 39,6 درصد 
برای دهک اول تــا ۴1.6 درصد برای دهک دهم 

متغیر بوده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

تورم آذر ۴۰ درصد شد


