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رئیس جمهور خبر داد:
 کشف یک میدان جدید نفتی 

در خوزستان
رئیس جمهور گفت: به کاخ ســفید اعالم 
می کنیم به کوری چشم دشمنان ملت ایران 
در ایامی که شما فروش نفت را تحریم کردید 
مهندسان و کارگران ما توانستند ۵۳ میلیارد 

بشکه نفت را کشف کنند.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در جمع مردم 
یزد از کشف یک میدان جدید نفتی جدید خبر 
داد و گفت: کارگران شــرکت ملی نفت ایران 
در بخش اکتشــاف در تالش های چندســاله 
خودشــان و به ویژه از  سال ۹۵ تا هفته گذشته 
به یک میدان نفتی بزرگ دست یافتند که من 
این خبر را در یزد به ملت ایران اعالم می کنم. این 
هدیه دولت و وزارت نفت بــه ملت بزرگ ایران 
است. ما یک میدان نفتی به اندازه ۵۳ میلیارد 
بشکه نفت کشــف کردیم. این در یک میدان 
نفتی بزرگ است که از بســتان آغاز می شود تا 
نزدیک امیدیه و ۲۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت 
آن اســت . ۸۰ متر عمق دارد و نفت درجای آن 
۵۳ میلیارد بشکه است. روحانی افزود: مهم در 
این میدان نفتی نحوه و ضریب بازیافت اســت 
یعنی از این مقدار چقدر را می توانیم استخراج 
کنیم و بفروشــیم. اگــر یک درصــد بازیافت 
این میدان افزایش یابــد ۳۲ میلیارد درآمد ما 
افزایش می یابد. آن هایی که در دو سه سال اخیر 
می گویند شرکت ها و فناوری های خارجی نباید 
وارد کشور شود ما باید از فناوری های پیشرفته  
جهان استفاده کنیم. هرکجای دنیا باشد ما از 
علم و فناوری آن باید استفاده کنیم. وی تاکید 
کرد: اگر ضریب این میدان ۱۰ درصد باشد یعنی 
۳۲۰ هزار میلیارد درآمد ماست. ما باید با علم و 
دانش مردم مان را ثروتمند کنیم و مسیر درست 

آینده را مشخص کنیم.
    

با استفاده از تولید داخل و توسط مخابرات 
انجام شد

ممانعت از خروج ۵ میلیون یورو 
از کشور

شــرکت مخابرات ایران با ۵ میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی مانع از خروج ارز از کشــور 

شد.
به گزارش ایسنا، سید مجید صدری - مدیر 
عامل شرکت مخابرات ایران - در صفحه توییتر 
خود با هشــتگ های ارتباطی فراگیر  و رونق 
تولید داخلی نوشــت: افتخار بزرگی برای من 
و همکارانم در شــرکت مخابرات ایران است 
که توانســتیم با بهره مندی از توانایی نیروها 
و امکانات داخلی و بــا تامین تجهیزات انتقال 
WDM در داخــل، مانع خروج ارز کشــور 
شــویم و حدود ۵ میلیون یــورو صرفه جویی 

ارزی داشتیم.
    

سخنگوی سازمان تعزیرات:
قاچاق در یک سال گذشته رشد 

۲۸ درصدی داشته است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
کل پرونده ها در ۷ ماهه نخست سال ۹۸ نسبت 
به بازه مشــابه سال گذشــته ۱۴ درصد رشد 
داشته اســت که این رقم در بحث قاچاق رشد 

۲۸ درصدی داشته است.
به گزارش ایلنــا، سیدیاســر رایگانی در 
نشست خبری دیروز خود افزود: در کردستان، 
قاچاقچیان ۳ محموله فرآورده نفتی به مقدار 
۹۴ هزار لیتر در شهرســتان بیجار را دستگیر 
و عالوه بــر ضبط محموله حکــم به پرداخت 
۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیــون ریال جزای نقدی 
برای متخلفان صادر شد که این حکم اجرایی 

شده است.
وی افزود: قاچاقچی ۱۱۰ دســتگاه تلفن 
همراه هوشــمند در شهرســتان دیواندره به 
پرداخت ۵ میلیارد و ۸۲۰ مییلون ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

خبرحمله هکری به حســاب های 
بانکی در چند روز اخیــر از چهره های 
رسانه ای شروع شــد و رفته رفته دامنه 
اعتراض ها گســترده تر شــد. هرچند 
جهان بان، سرپرست دادسرای جرایم 
رایانه ای اســتان تهران درباره تجمع 
مالباختــگان یکــی از بانک ها مقابل 
دادســرای جرایم رایانه ای اظهار کرد: 
»چنین موضوعی به آن صورتی که در 
فضای مجازی منتشر شده است صحت 

ندارد«.
موضوع از آنجا شــروع شد که یکی 
از روزنامه نــگاران حوزه موســیقی از 
برداشت سه میلیون تومانی از حساب 
بانکی خود در روز پنجشنبه ) ۱6 ابان 
ماه( خبر داد؛ حمله ای که گفته می شود 
هکری است و به صدها نفر آسیب یک تا 

سه میلیون تومانی رسانده است.
بهمن بابازاده در حســاب شخصی 
خود در توییتر نوشــت: »پنجشنبه از 
حسابم در بانک ... سه میلیون تومان کسر 
شد. پیگیری کردم و کارتم را سوزاندم. 
پیگیری نشان داد حسابم هک شده و به 
فالن آدرس بروم با پرینت حساب. آمدم 
دادســرا و دیدم صف شکایت تا بیرون 
مجتمع آمده اســت. ظاهرا یک حمله 
بزرگ بانکی اتفاق افتاده. بیش از ۷۰۰ 

نفر اینجایند.«
سپس این فعال رسانه ای تصویری 
را در صفحه خود منتشــر کــرد که در 
آن صفی را نشــان مــی داد که مقابل 
دادســرای عمومی و انقــالب ناحیه 
۳۱ تهــران ویــژه جرایــم رایانه ای و 
فناوری اطالعات تشــکیل شده بود؛ 

مال باخته هایی که برای پیگیری شکایت 
حمله به حساب های بانکی خود در پی 
هم ایستاده بودند. در ادامه نیز نوشت: 
»همه در صف اعتقاد دارند سر و صدای 
این ماجــرا عمدا بیــرون درز نکرده تا 
بی اعتمادی بانکی اتفاق نیافتد. هر لحظه 
به تعداد افراد در صف اضافه می شود. از 
یک تا سه میلیون تومان از حساب ملت 
کسر شده است. عمدتا کارت به کارت 
اینترنتی.« پس از آن رضا رشــیدپور، 
مجری تلویزیون هم از هجوم هکر ها به 
حساب بانکی خود خبر داد؛ اما این بار 
نیز سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای 

تهران آن را کذب خواند.
تکذیب هک حساب های بانکی 

پس از انتشــار خبرهــای اولیه در 
فضای مجازی، سرهنگ تورج کاظمی، 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان 
اینکه این موضوعی که به صورت وسیع 
در فضای مجازی منتشر شده است مورد 
بررسی قرار گرفته و از مقام قضایی نیز 
استعالمات در این خصوص اخذ شده 
است، عنوان کرد: »اخبار منتشر شده 
در این رابطه کذب محض است و در حال 
پیگری برخورد با منتشر کنندگان اخبار 
کذب در فضای مجازی هستیم. بحث 
هک حساب های بانکی و نفوذ در سیستم 
بانکی در میان نیست، موضوع فیشینگ 
و کالهبرداری از حساب های هموطنان 
مدت هاســت که از طریق درگاه های 
جعلی بانکی توســط مجرمان در حال 
انجام و شهروندان را مورد تهدید و آسیب 
قرار داده است. این خبر به صورت کذب 
در حال انتشار است که پیگیر هستیم 
با انتشــاردهندگان این گونه اخبار هم 

برخورد قانونی صورت بگیرد.«

در ادامه نیز جهان بان، سرپرســت 
دادسرای جرایم رایانه ای استان تهران 
درباره تجمع مالباختگان یکی از بانک ها 
مقابل دادسرای جرایم رایانه ای با تاکید 
بر اینکه اکنون در حال رســیدگی به 
موضوع هســتیم و اعالم می کنیم که 
تجمع چند صد نفره مقابل دادسرا کذب 
اســت؛ گفت: »چنین موضوعی به آن 
صورتی که در فضای مجازی منتشــر 
شده است صحت ندارد. در خبر ها آمده 
است که حدود ۷۰۰ نفر مقابل دادسرای 
جرایم رایانه ای تجمع کرده اند در صورتی 
که این موضوع صحت نــدارد. ممکن 
اســت تعداد کمی حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر 
مقابل دادسرا تجمع کرده باشند که البته 
تجمع این تعداد مقابل دادسرا موضوعی 

عادی است.«
عملیاتی شدن رمزهای یک بار 

مصرف بدون زیرساخت
بــه دنبــال انتشــار اخبــار هک 
حســاب های بانکــی از اواخــر هفته 
گذشــته، بانک مرکزی در اطالعیه ای 
اعالم کرد که از ابتــدای دی ماه انجام 
تراکنش های بانکی تنها با دارا بودن رمز 
پویا امکان پذیر است و این در حالی است 
که کارمندان شــعب بانکی  می گویند 
زیرســاخت های بانکی بــرای چنین 

عملیات بانکی فراهم نیست.
بانک مرکزی با اعالم شتابزده برای 
عملیاتی کــردن رمزهای بانکی یکبار 
مصرف در نظــام بانکی بــدون آن که 
زیرساخت های آن آماده باشد، در واقع 
درصدد اســت تا بانک ها و موسسات 
اعتباری را در راســتای ارتقای سطح 
امنیــت تراکنش های بــدون حضور 
کارت در اینترنت، با اســتفاده از امکان 

دریافت رمز دوم پویــا یاری کند. البته 
بانک مرکزی از مردم هم خواسته که در 
عملیات تبادالت مالی و پرداخت های 
خود از طریق درگاه های اینترنتی، تنها 
از درگاه های مجاز بانکی استفاده کرده 
و از ارائه اطالعات خــود به درگاه های 

مشکوک خودداری کنند.
پیش از این ســال گذشته موضوع 
اســتفاده از رمزهای یک بار مصرف در 
عملیات بانکی مطرح شد و بانک مرکزی 
فرمان اجرای آن را صادر کرد تا جایی که 
براساس آن مقرر شد از یکم خردادماه 
سال جاری به صورت اجباری در نظام 
بانکی پیاده سازی شود، اما بعد از مدتی 
اعالم شد اجبار استفاده از رمزهای پویا در 
شبکه بانکی متوقف شده و اجرای آن به 
زمان دیگری موکول می شود زیرا به زعم 
کارشناسان و مدیران بانکی زیرساخت 
الزم برای عملیاتی شدن این فرمان بانک 

مرکزی وجود نداشت.
هــدف بانــک مرکــزی از اجرای 
رمزهای یک بــار مصرف بــه منظور 

حمایت از کسب و کارهای نوپا، تسهیل 
فرآیند پرداخــت غیرحضوری قبوض 
برای مشتریان بانک ها، موضوع رمز دوم 
یکبار مصرف به دلیل ممانعت از برخی 
سودجویی ها و باالبردن امنیت مطرح 
شد و البته زمانی بود که به طور خاص 
موضوع ساماندهی بازار ارز و معامالت 

نیز مورد توجه قرار داشت.
اما این امر در شــرایطی قابل اجرا 
است که ضمن ایجاد زیرساخت الزم، 
بانک ها بتوانند با قبول مسئولیت هرگونه 
سوء استفاده از مسائل امنیتی و جبران 
خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، 
برای تراکنش های کمتر از پنج میلیون 
ریال در روز و همچنین تراکنش هایی 
که ذینفع آن دستگاه های عمومی مانند 
صادرکنندگان قبض هستند، استفاده از 

رمزهای ایستا را فعال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه 
اعالم کرده است که بیش از ۳۰ بانک، 
فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، 
اما به دلیل هوشمند نبودن بسیاری از 
موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز 

پویا در حال حاضر مقدور نیست.
همتــی تاکید کــرده اســت که 
مســئولیت حفاظــت از اطالعــات 
مشــتریان به عهــده بانک هاســت و 
هرگونه ضرر و زیــان وارده از این ناحیه 
به عهده آن هاست. بانک ها اطالع رسانی 
درخصوص مزایای استفاده از رمز پویا را 
آغاز کرده اند و در حال حاضر رمز ایستا و 
رمز پویا توامان فعال هستند اما مشتریان 
به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز 

ایستا استفاده کنند.
برهمین اســاس بانک مرکزی در 
بخشــنامه مرتبط با اجرای رمزهای 
یکبار مصرف در نظام بانکی اعالم کرد 
که تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی 
در تراکنش هایی که کارت بانکی وجود 
ندارد، برعهده بانک هــا بوده و هرگونه 
مسئولیت سوءاستفاده از حساب های 
مشتریان به دلیل آسیب پذیری فضای 
ســایبری- امنیتی در سرویس های 
بانکی، بــه عهده بانک اســت و در این 
موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران 

خسارت مشتریان کفایت می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
رمز ایستا باید به گونه ای غیرفعال شود 
که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت 
روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود، 
تصریح کرد که تعدادی از بانک ها هنوز 
به سرویس شاهکار برای انطباق شماره 
ملی و موبایل مشــتریان خود متصل 

نیستند.
 چالش های استفاده از 

رمزهای پویا
مشتریانی که نســبت به دریافت 
رمزهای پویا اقدام کرده اند می گویند 
در فرآیند دریافت پیامک های مرتبط با 

این رمزهای پویا مشکالت زیادی وجود 
دارد چرا که در مسیر فعال کردن رمز دوم 
کارت بانکی در دستگاه های خودپرداز 
به تازگی با گزینه ای مواجه شــده اند با 
عنوان »رمزیک بار مصــرف پویا« اما 
پس از فعال کردن این گزینه روی کارت 
بانکی، برای استفاده از آن باید پیامکی را 
به سرشماره مرتبط برای دریافت رمز 
بانکی ارســال کنند که به دلیل فراهم 
نبودن زیرســاخت ها پاسخی از بانک 
صادرکننده دریافــت نمی کنند و در 
اجرای عملیات پرداخت اینترنتی خود 

با مانع روبرو می شوند. 
اما در این میــان ابهاماتی نیز وجود 
دارد و آن هــم پرداخت هزینه دریافت 
رمز دوم است که بنا بر اعالم بانک مرکزی 
هزینه ای بابت دریافت آن از مشــتری 
بانک ها اخذ نمی شــود. شــعب بانک 
نیز مسئولیتی نسبت به پرداخت این 
هزینه ها نپذیرفته اند و گویا قرار است 
بانک مرکزی هزینــه تامین حدود ۳۳ 
هزار تومانی ساالنه آن را بابت راه اندازی 

سرویس تامین کند.
از سوی دیگر یکی از موانع عملیاتی 
شــدن رمزپویا، هزینه زیادی بود که 
وزارت ارتباطات قرار بود از بانک ها برای 
تایید شماره تلفن افراد با کد ملی بگیرد 
که مشخص نیست این هزینه کاهش 

یافته است یا خیر؟
سراغ درگاه های مشکوک نروید

از آنجاکه انجام تراکنش های بانکی 
و پرداخت از ابتدای دی ماه سال جاری 
تنها با رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد 
بود، بانک مرکزی طی اطالعیه ای اعالم 
کرد که ضروری است مشتریان به منظور 
دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه 
خود به بانــک صادرکننده کارت خود 

مراجعه کنند.
همچنین در راستای پیشگیری از 
برداشت های غیرمجاز در فضای مجازی 
الزم است فقط از درگاه های مجاز بانکی 
و پرداخت استفاده و از ارائه اطالعات در 
درگاه های مشــکوک جدا خودداری 

کنند.

رئیس پلیس فتا هک حساب های بانکی را تکذیب کرد

کار هکرها نیست، پای فیشینگ در میان است

رییس پلیس فتا: بحث هک 
حساب های بانکی و نفوذ 

در سیستم بانکی در میان 
نیست، موضوع فیشینگ و 
کالهبرداری از حساب های 

هموطنان مدت هاست که 
از طریق درگاه های جعلی 
بانکی توسط مجرمان در 

حال انجام و شهروندان را 
مورد تهدید و آسیب قرار 

داده است

رئیس کل بانک مرکزی: 
مسئولیت حفاظت از 

اطالعات مشتریان به عهده 
بانک هاست و هرگونه ضرر 
و زیان وارده از این ناحیه به 
عهده آن هاست. بیش از ۳۰ 
بانک، فعال سازی رمز پویا را 
شروع کرده اند، اما به دلیل 

هوشمند نبودن بسیاری 
از موبایل ها، اجباری کردن 

استفاده از رمز پویا فعال 
مقدور نیست 

خبر

در روزهــای اخیر اخباری دربــاره افزایش 
سرمایه شرکت های خودرویی شنیده شد که 
این اخبار توانســت در مقاطعی روی تصمیم 
سرمایه گذاران بورســی تاثیر بگذارد و قیمت 
ســهام این شــرکت ها نیز باال و پایین شود که 
به اعتقاد یک کارشــناس، تغییر در تنوع تولید 
محصوالت شرکت های خودروسازی از جمله 
احتمال حــذف تولیــد پراید و پــژو ۴۰۵ در 
کنار اخبار مرتبط با نوع افزایش ســرمایه این 
شــرکت ها، از عوامل تاثیرگذار در قیمت سهام 

خودرویی ها بوده است.
به گزارش ایســنا، چندی پیش مدیرعامل 
ایران خودرو دســتور پیگیری طــرح تجدید 
ارزیابی هــا دارایی و اصالح ســاختار مالی این 
شــرکت را صادر کرد و صحبت هایی شــد که 
برمبنای مصوبات مجلس شورای اسالمی، عزم 
وزارت صمت و  حمایت ســهامداران و سرمایه 
گذاران، ساختار مالی ایران خودرو  اصالح شود. 
همچنین گفته می شد که باتوجه به این که ۵۰ 

سال از تاسیس این شرکت می گذرد این اقدام 
به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

این در حالی است که این شرکت در مقطع 
زمانی فعلی استفاده از مکانیزم تجدید ارزیابی 
دارایی ها برای انجام افزایش سرمایه را به گروه 

خاصی از دارایی ها محدود کرده است.
برخی شنیده ها حاکی از این بود که افزایش 
سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، تامین 
سرمایه در گردش، افزایش تیراژ تولید، فروش 
اموال مازاد و همچنین عرضه محصوالت جدید از 
ارکان اصلی  برنامه اصالح ساختار ایران خودرو به 
شمار می آید. تعدادی امیدوار هستند با به نتیجه 
رســیدن این اقدامات، شرایط به وضع متعارف 
بازگردد و نتایج راهبردهای یادشده در ماه های 

آینده نمایان شود.
در عین حــال به تازگی خبرهایی رســیده 
که قرار است افزایش ســرمایه سایپا نیز عملی 
شود. بر اســاس مصوبه هیات مدیره، شرکت 
سایپا در نظر دارد نســبت به افزایش سرمایه از 

محل تجدید ارزیابی دارایی ها شــامل زمین، 
ساختمان و همچنین سرمایه گذاری های بلند 
مدت خود اقدام کند. همچنین گفته شده که در 
حال حاضر مکاتبات الزم با کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری استان تهران صورت پذیرفته 
و به محض اخذ مجوزهای الزم از مراجع قانونی 

مراحل اجرایی این امر کلید خواهد خورد.
در این میان در معامالت سهام این شرکت ها 
طی هفته های اخیــر، قیمت ها به دلیل همین 
نوع اخبار تحت تاثیر قــرار گرفت؛ به طوری که 
فعاالن بازار در برخی از روزها شــاهد رشدهای 
بیش از چهار درصد در قیمــت پایانی روز و در 
روزهای دیگر شاهد کاهش قمیت بیش از چهار 

درصدی بودند.
در این زمینه فردین آقا بزرگی - کارشناس 
بازار سرمایه - در گفت وگو با ایسنا، در مورد علت 
این نوسانات و ارتباط آن با اخبار شنیده شده، 
اظهار کرد: شرکت هایی هستند که دارایی ثابت 
زیادی دارند. اگر قرار باشند که این شرکت ها از 

طریق تجدید ارزیابی دارایی ها غیر از دارایی ثابت 
افزایش سرمایه دهند این اصالح ساختار مالی 
برای آن ها تاثیر خاصی ندارد اما تجدید ارزیابی 
برای آن هایی که دارایی ثابت زیادی دارند و می 
توانند از محل همین دارایی های ثابت افزایش 
سرمایه دهند و از معافیت مالیاتی استفاده کنند، 

خبر مثبتی به حساب می آید.
وی در پاســخ به اینکه آیا نوســانات قیمت 
سهم ها در دو گروه سایپا و ایران خودرو را می توان 
مرتبط با اخبار جســته گریخته درباره افزایش 

سرمایه آن ها دانســت؟ گفت: این دو شرکت 
می توانند از طریق دارایی ثابت، افزایش سرمایه 
دهند و مشمول معافیت مالیاتی شوند که این 
موضوع می تواند دلیل رشــد قیمت سهام این 

شرکت ها در برخی از روزهای معامالتی باشد.
به اعتقــاد این کارشــناس بازار ســرمایه، 
حذف احتمالی پراید و پژو ۴۰۵ از تولیدات این 
خودروسازان و مشــکالت کلی اقتصادی، در 
قیمت سهم های آنها نیز تاثیر گذار بوده است و 

می تواند جو بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

علت فراز  و  فرود  قیمت سهام خودرویی ها


