
 سفارش سعودي به شرکت انگليسي
براي ترور سردار سليماني

ترور فرماندهان 
حماس در  ميانه  
مذاکرات آتش بس

تأييد سيزدهم پايبندي ايران 
به برجام پس از خروج امريکا 

و تحريم هاي جديد

کفش دست دوز 
امريکايي  31ميليوني 

در ديجي کاال !

۱۰۰هزار تومان بگیرید 
 کارت سوختتان  را 

گم کنید !
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 تهيه كننده برنامه هاي تلويزيوني 
در گفت وگو با »جوان«:

گزارش »جوان آنالين« از هشدار  هايی درباره كالهبرداری با اسکيمرها

هشدار  هایی که برای کپی کارت های بانکی هست اما کافی نیست
کارتهایبانکیدریکچشمبههمزدنکپیمیشود

اصالحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتي فردا ابالغ مي شود

بينالملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  22 آبان 1397   -    5 ربيع االول 1440

سال بيستم- شماره 5514 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

»جوان« نقش شهيد طهرانی مقدم را در توسعه 
مهم ترين ابزار دفاعی ايران بررسی می كند

خاکريز بلند دفاعی
يادگار پدر موشکی ايران

قانونگذار رسانه ملي 
را وابسته به پول 
اسپانسر ها كرده!

فروش�گاه اينترنتي  ديجي كاال اخيراً اقدام به 
عرضه و فروش محصوالت يك كمپاني امريکايي 
با قيمت هاي نجومي كرده است، از جمله »كفش 
دست ساز ساخته شده در كش�ور اياالت متحده 
امريکا با مرغوب ترين مواد« را به قيمت 31ميليون 

تومان عرضه مي كند

عمليات نفوذ ارتش رژيم صهيونيستی به داخل غزه 
كه با هدف ترور يکی از فرماندهان گردان های عزالدين 
قسام انجام گرفت، با درايت و آگاهی نيروهای حماس 
شکست خورد و يکی از افسران ارشد صهيونيستی 

هم در اين عمليات به هالكت رسيد

صفحه 15

صفحه 5

روزنامه نيويورک تايمز فاش کرد سعودي ها براي ايجاد اغتشاش در ايران 
و ترور مقامات ايراني ازجمله سردار سليماني به دوتاجر عرب و صهيونيست 
پيش�نهاد ميلياردي دادند اما آنها با اعالم ناتوان�ي در اين کار آدرس يک 

شرکت امنيتي انگليسي را به مقامات سعودي مي دهند

اين دو تاجر بين المللی- ج�رج نادر لبنانی، امريکاي�ی و جوئل زامل 
استراليايی، اس�رائيلی- نيز به دو مقام نزديک محمد بن سلمان وليعهد 
عربستان گفته اند در ازای دريافت 2 ميليارد دالر می توانند اقتصاد ايران 

را خراب کنند 

 چن�د س�ال اس�ت ك�ه 

مهساگربندی
جوانآنالين

هش�دار  هايی درب�اره 
كالهبرداری با اسکيمر و 
كپی كارت های بانکی داده می شود اما متأسفانه هنوز 
 برخی از اف�راد قربانی اين كالهبرداری   ها می ش�وند و 
دار و ندارش�ان را از دس�ت می دهن�د. در واق�ع اي�ن 
كارت های بانکی توسط سارقان و كالهبرداران كپی و با 
يك چشم بر هم زدن تخليه می شود، آن قدر سريع كه 
حتی صاحب كارت فرصت مسدود كردن يا انتقال پول 
از كارتش را ندارد! پس از آن مالباخته به دادسرا يا پليس 
فتا مراجعه می كند و پرونده تشکيل می دهد و درنهايت 
مشخص نيست كه آيا می تواند سارق را پيدا كند يا نه.
باوجودتمامهش��دارهاییک��هبرایحفاظ��تازرمز
کارتبانکیبهمشتریاندادهمیشودوفیلمهایکوتاه
آموزش��یکهپلیسفتاتهیهومنتشرکردهاست،هنوز
همبس��یاریازمردمازکپیش��دنکارته��ایبانکی
اطالعیندارند.ازس��ویدیگربانکه��اکهمحلاصلی
صدورکارتهایبانکیهستندفقطبهگفتنیکجمله
بهمشتریکه»درحفظرمزکارتخودهوشیارباشید.«
بسندهمیکنندومشتریانخودرانسبتبهکپیکارت
بانکیواتفاقاتپسازآنآگاهنمیکنند.ایندرحالی
اس��تکهاکثرمردمبراینباورندکهتازمانیکهکارت
بانکیدردستشاناست،کسینمیتواندازآناستفاده
کند.آنهاحتیفکرشرانمیکنندکهسارقانمیتوانند
درعرضچندثانیهیککارتکپیشده،درستمشابه
کارتآنهاراداشتهباش��ندواگراینسارقرمزکارترا
همبداندکهدیگربرداش��تپولیاخریدباکارتکپی

شدهبرایشمثلآبخوردناست!
   اسکيمر  ها چطور كار می كنند؟

دس��تگاههاییبهنام»اس��کیمر«باقابلیتکپیکردن
کارتهایاعتباریبانکیوجودداردکهبهراحتیدربازار
خریدوفروشمیشود.ایندس��تگاهدرکنارکارتخوان
نصبمیشودواگرکارتاعتباریرادرچنینکارتخوانی

بکش��ید،یککپیازکارتخریدارگرفتهمیشودودر
اختیارفروشندهخاطیقرارمیگیرد!

البتهاسکیمرهایمختلفیدربازاروجوددارد؛برخیازاین
اسکیمرهادردستگاهکارتخواننصبمیشودومشتری
نمیتواندآنراببیند.برخیدیگرازاس��کیمرهاهمکه
معروفبهاسکیمرمشتییادستیهستنددرمشتسارق
قرارمیگیردوهنگامکپیکردنکارتکافیاس��تکه
فقطکارتشمارادریکلحظهدرکفدستخودبکشد.
آنوقتاستکهکلاطالعاتکارتنقدیکپیمیشود
وزمانیکهشماازفروشگاهخارجشوید،اطالعاتذخیره
ش��دهرادرمگنتکارتهایخامواردمیکند.کهالبته
مگنتکارتهاهمماننداسکیمربهراحتیدربازارخرید

وفروشمیشود.
   هشدار  هايی كه هست اما كافی نيست

سرهنگمصطفینوروزی،رئیسمرکزمبارزهباجرائم
سایبریدربارهکالهبرداریهابادستگاهاسکیمرهشدار
میدهدومیگوید:»کالهبردارانیدرقالبفروشندگان
سیاروبهصورتحرفهایوبااستفادهازدستگاهاسکیمر
بهعنواندستگاهیبرایکپیکردنکارتهایاعتباری
استفادهوس��پسنس��بتبهخالیکردنحساببانکی

مالباختگاناقداممیکنند.«
رئی��سمرکزمب��ارزهب��اجرائمس��ایبریب��هخبرنگار
»جوانآنالین«میگوی��د:»مردمبای��دتوجهکنندکه
هنگامخریدبادستگاهپوزحتماًخودشانعملیاتخرید
راانجامدهندوبهفروشندگاناعتمادنکنند.همچنین
برایجلوگیریازکپیکارتبانکیوسوءاستفادهاحتمالی
هرگزرمزعبورشانرابهفروشندهنگویندوخودشانآن

راواردکنند.«
اوادامهمیدهد:»بس��یاریازبانکها،پینپدهاییرادر
اختیارفروشندگانقراردادهاندتاحتیاگرکارتخواناز
مشتریفاصلهداردوامکانانجامعملیاتخریدتوسط
مشتریمیسرنیست،توسطاینپینپدهارمزواردشودو

بااینروشرمزمشتریمحفوظبماند.«

سرهنگمصطفینوروزیدرپاسخبهاینسؤالکهچه
نهادوسازمانیوظیفهنظارتبرنحوهقرارگیریدستگاه
کارتخواندرفروشگاههارابرعهدهدارد،میگوید:»این
وظیفهپلیسفتانیست.بانکدس��تگاهکارتخوانرادر
اختیارفروش��ندگانقرارمیدهدواتحادی��هنیزناظربر
فعالیتوعملکردفروشندگاناست،بایداینسؤالرااز

آنهابپرسید.«
   وظايفی كه بر دوش بانك هاست

باکمیجس��توجودراینترنتدربارهاسکیمرهاوکپی
کارتبانکیهش��دارهاییدرب��ارهآندیدهمیش��ودو
آنطورکهمشخصاستبیشازسهسالازاینهشدارها
میگذرد.اماباوجودهمهاینهاهنوزهمکپیکارتهای
بانکیقربانیمیگیردواینمس��ئلهنش��انمیدهدکه
هش��دارهابرایجلوگی��ریازاینکالهب��رداریکافی

نیست.
دراینمیانوظایفیبردوشبانکهابرایجلوگیریاز
کپیکارتهایبانکیقرارداردکهنسبتبهآنبیتوجهی
شدهاست.بانکهابااطالعرسانیوارائهچندراهکارجزئی
میتوانندمانعکپیکردنکارتبانکیمشتریانشوند،
مثاًلبهمشتریانخودهشداردهندکههرگزباکارتیکه
پولزیادیرادرآننگ��همیدارندخریدنکنندیاهنگام
افتتاححسابوپرکردنچندینبرگهوامضاهایمتعدد
بهمشتریانخوددربارهنحوهکاراسکیمرتوضیحدهند
وآنهاراازاینموضوعآگاهسازند.بهنظرمیرسدبانکها
کهاینکارتهارابرایمشتریانصادرمیکنندبیشترین
سهمآگاهیرسانیبهآنهارابرعهدهدارندومیتوانندبا
اطالعرسانیقویوکافیبهمشتریانشانمانعبسیاریاز

سرقتهایاینچنینیشوند.
بنابرایننیازاستدرکناراطالعرس��انیهایپلیسفتا
ونظارتاتحادیهبرنحوهقرارگیریدس��تگاهکارتخوان
درفروشگاهها،هشدارهایکافینیزازسویبانکبرای
مشتریاننیزدردستورکارقرارگیردتاشاهدبهحداقل

رسیدنسرقتهایاسکیمریدرکشورباشیم.

همت�ي،  عبدالناص�ر 
بان���ك  رئي��س كل 
مركزي به هم�راه وزير صم�ت ديروز در جلس�ه اي 
دو س�اعته با صادركنندگان، راهکاره�اي بازنگري 
و تس�هيل بازگش�ت ارز صادرات�ي را بررس�ي 
و مق�رر كردن�د اصالحي�ه ت�ا ف�ردا اب�الغ ش�ود. 
بهگزارش»مهر«،عبدالناصرهمت��ي،رئیسکلبانک
مرکزيبههم��راهرضارحماني،وزی��رصنعت،معدنو
تجارتدرجلسهايدوساعتهبانمایندگانتشکلهاي
صادراتي،عالوهبردریافتنقطهنظراتفعاالناقتصادي
دررابطهباش��یوهبازگش��تارزحاصلازص��ادراتبه
چرخهاقتصاديکش��ورک��هدرقالببخش��نامهبانک
مرکزي،ابالغشدهاس��ت،وعدهدادندکهدستورالعمل
جدیدبالحاظک��ردننظراتبخشخصوص��ي،تاروز

)سهش��نبه۲۲آبانماه(ابالغش��ود.عدنانموسيپور،
رئیسکمیسیونصادراتاتاقبازرگانيایرانباتشریح
جزئیاتجلسهدیروزصادرکنندگانبارئیسکلبانک
مرکزيگفت:صحبتصادرکنندگاندراینجلسه،لغو
پیمانس��پاريارزيبودکهکلیتاینموضوعازسوي
رئیسکلبانکمرکزيموردپذیرشواقعنشد،امامقرر
شداصالحیهدستورالعملشیوهبازگشتارزحاصلاز
صادراتبانظرصادرکنندگانکهدراینجلس��همطرح
ش��د،فرداابالغش��ود.ويافزود:وزیرصنعت،معدنو
تجارتدراینمس��یرکاماًلباصادرکنن��دگانهمنظر
بود،اماباتوجهبهشرایطخاصارزيکشور،رئیسکل
بانکمرکزياصراربراجرايپیمانس��پاريارزيدارد؛
امابهنظرميرسدباتوجهبهمجموعهمذاکراتصورت
گرفتهدراینجلسه،بخش��نامهاصالحشدهوفرداخبر

خوبارزيبرايصادرکنندگاندرراهباشد.موسيپور
گفت:تغییراتمناس��بيدرقالبای��ناصالحیهبراي
صادرکنندگانکوچکومتوسطلحاظخواهدشدکهامر
تسهیلوبازگشتارزحاصلازصادراتونیزرفعتعهد
ارزيرابهدنبالخواهدداش��ت،ایندرحالياستکه
دراینجلسه،میزانصادراتاینصادرکنندگان۶تا۷
میلیارددالرتخمینزدهشدکهباتوجهبهشرایطکنوني
کشورونقشآفرینياینگروهازصادرکنندگاندرتأمین
منابعارزيکشور،مقررش��دتسهیلبیشتريبراياین

گروهازصادرکنندگانایجادشود.
وياظهارداشت:تغییريدردستورالعملنحوهبازگشت
ارزحاصلازصادراتدرحوزهپتروشیميوفوالدنسبت
بهگذشتهایجادنخواهدشدوآنصادرکنندگانبایدبا

شیوهقبليارزحاصلازصادراترابازگردانند.

اقتصادي

سر مقاله

 الزامات شکست نهایي دشمن
عدمدریافتبازخوردمناس��ب
ازفض��ايداخليای��رانپساز
اعمالمرحل��هنهایيتحریمها
درروز13آبانماه،س��رانکاخ
سفیدرابههذیانگوییانداختهو
ضدیتآنهارابامردمایران،بیش
ازپیشبرايجهانیانآش��کار
س��اختهاس��ت.دونالدترامپ،
رئیسجمهورامریکادرآستانه
اعالمتحریمهاباای��نادعاکه
ایرانبعدازخروجامریکاازبرجامکشورسابقنیستباتالشبراي
بزرگنمایيتحریمهایپیشرومدعيشدهبود»تحریمهایيبسیار

جديهستند.خیليشدیدهستند.تشدیدهمخواهندشد.
بقيه در صفحه 2

عباسحاجينجاري
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ساندروهای مخفی در انبار 
به امید گرانی!

يك منبع آگاه به »جوان« گفته اس�ت: انبار س�ايپا مملو از قطعات اصل�ي و مهم خودروهاي 
تندر90 و ساندرو است، اما ظاهراً مشکالت ناشي از نوع قرارداد با طرف خارجي و تمايل شديد 
براي گران كردن خودرو، بهانه هاي اين خودروساز داخلي براي شانه خالي كردن از بار تعهد به 
خريدارانش شده است. هرچند كه حربه بخشنامه »يکی بخر دو تا ببر« نيز به در بسته خورد و 

توسط شركت سايپا پس گرفته شد.| صفحه 12

گزارش »جوان« از پشت پرده بخشنامه اخير سايپا 


