بسمه تعالی
تاریخ 2931/8/21 :

همکار محترم به هشدارهای پیشنهادی برای پیشگیری از جرایم سایبری توجه فرمایید :
 اصناف و دارندگان دستگاههای  POSاز پرداخت پول نقد بدون خرید کاال به کسانی که هویت شان برای آنان احراز
نشده است خودداری کنند تا از بروز مشکالت انتظامی و قضایی در امان باشند .
 عده از کالهبردار حرفه ای با استفاده از تلفن های اعتباری همراه با قشار مختلف ارتباط تلفنی برقرار کرده و در قالب
دریافت خدمات  ،سفارش انجام کار  ،تعلق جایزه  ،خرید لوازم خانگی  ،خرید کاالهای پزشکی و بهداشتی برای
بیمارستانها و خرید کارت شارژ و ارسال رمز به فرد تماس گیرنده و طور کلی ارائه خدمات به شگردهای مختلف مبارت
به کالهبرداری از نوع «کارت به کارت» می کنند  .این افراد سودجو و فرصت طلب با شهروندان  ،صنوف  ،ادارات دولتی
و خصوصی به بهانه های مختلف تماس گرفته  ،شماره حساب عابر بانک آنان را به قصد واریز وجه نقد دریافت کرده و
سپس بعد از مدتی به سوژه ی خود زنگ زده از او می خواهند حسابش را کنترل کند  ،وقتی با پاسخ منفی قربانی
مواجه می شوند با اعمال شیوه های متقلبانه  ،قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با اظهار این که حساب ارزی
دارند و یا اینکه برای جابجایی پول نیاز به حضور خود فرد است ،از قربانی درخواست می کنند زبان دستگاه  ATMرا
به انگلیسی تغییر داده  ،سپس از عدم تسلط و آشنایی قربانی به زبان خارجی سوء استفاده کرده  ،سپس قربانی با
اجابت خواسته کالهبردار  ،مبلغی را که طبق توافق انجام شده قرار بود به حسابش واریز شود  ،با دست خود به حساب
کالهبردار انتقال می دهد .
 ب رای واریز وجه به حساب عابر بانک افراد نیازی به حضور شخص ذینفع مقابل دستگاه خودپرداز نیست و با عنوان این
که در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده صرفاً شگردی است که کالهبردارن برای کشاندن افراد به
پای دستگاه خودپرداز برای نیل به اهدافشان بکار می برند .
 در مقابل هرگونه تماس تلفنی و پیامک با هر عنوان  ،اطالعات حسابهای شخصی و رمز کارتهای عابر بانک خود را در
اختیار افراد ناشناس قرار ندهید  .دقت داشته باشید که کالهبرداران حرفه ای در این فرآیند مجرمانه معموالً از تلفن ها
و کارت های بانکی فاقد هویت واقعی استفاده می کنند .
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