
راهنمای حفاظت  در وب
هرچقدر بیشتر بدانید، قادر به محافظت بهتر از خود خواهیدبود.

مسئله جهانی
در هــر ثانیه، 12 نفر از هر فرد آنالیــن قربانی جرایم اینترنتی 
)ســایبری( می شــود که این رقم در سراســر جهان به بیش از 

یک  میلیون قربانی در یک روز می رسد.
همــه ما مزایا و تســهیالت امروزی اتصال بــه دنیای دیجیتال 
را دوســت داریــم. می توانیــم کارهای بانکی، خرید، پســت 
الکترونیکی، ارسال متن، به اشتراك گذاری عکس ها و بسیاری 
از کارهای دیگر را به صورت مجازی از هر مکانی از طریق لپ تاپ، 

تبلت یا تلفن همراه )موبایل( انجام دهیم.
امــا مجرمان ســایبری )مجــازی( نیز هم زمــان و همگام این 
تکنولوژی ها پیشــرفت می کنند و روش های به کارگرفته شده 
توسط هکرها روز به روز پیچیده تر می شوند. به دلیل تکنولوژی و 
فناوری مدرن امروزی، دستیابی به اطالعات شخصی، دستبرد 
زدن به حســاب های بانکی یا دریافت وام به نام شــما، آسان تر 
شده است. آنها می توانند به وب ســایت های دارای نماد اعتماد 
تجــارت الکترونیکــی و دولتی نفود کــرده و اطالعات هویتی 
میلیون ها نفر را که شما هم شامل آن هستید به دست می آورند.

با توجه به گزارش 2016 تهدید امنیت اینترنتی ســیمنتک  در 
سال 2015 آســیب پذیری های امنیتی عمده ای در سه چهارم 
از وب ســایت های موجود به چشم خورده است که این امر شیوه 
زندگی دیجیتال تمامی افراد را در معرض خطر و ریســک قرار 
می دهد. هرچقدر بیشتر در مورد جرایم سایبری بدانید، جرایم 
ســایبری چیست، اطالعات چگونه به سرقت می روند و در این 
مــورد چــه کاری می توان انجام داد- برای مبــارزه با این جرم 
گسترده که امکان جلوگیری و دوری از آن وجود ندارد، آماده تر 

خواهیدبود.

12 نفر از هر افراد آنالین قربانی جرایم سایبری 
قرار می گیرند.

به طور کلی، بیش از یک  میلیون نفر در سراســر 
دنیا روزانه قربانی این جرایم می شوند.

 وقایــع شناســایی شــده مربــوط بــه امنیــت ســایبری 
)به میلیون(

خطرهای آنالین متوجه شما، چه مواردی هستند؟
            سرقت هویت

ســارقان به منظور دریافت تســهیالت، وام و یا 
سایر فعالیت های غیرقانونی می توانند از هویت 

شما استفاده کنند.
           تراکنش های غیرمجاز )غیر قانونی(

سارقان با استفاده از کارت های بانکی )اعتباری( 
شــما اقدام به خریدهای اینترنتــی غیرمجاز 

می کنند.
          صدمه زدن به خوشنامی )شهرت مجازی(

هکرها حساب های شــخصی شما را به سرقت 
برده و از اطالعات خصوصی شــما علیه خودتان 

استفاده می کنند.
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ارقام گزارش شده مربوط به 
جرایم سایبری

تعــداد نقــض داده مهم گزارش شــده در 
سال 2015 )منظور از نقض داده مهم، نقض 
داده ای اســت که در بیــش از 10 میلیون رکورد به 

چشم می خورند(.

تعداد ساعاتی که قربانیان حمالت 
ســایبری بــرای مقابلــه و برطرف 
کردن عواقب ناشی از این جرایم سایبری از دست 

می دهند.

درصد تعــداد کاربرانی که قربانی 
جرایم سایبری شده اند.

درصد وب سایت های قانونی که در 
آنها به آســیب های امنیتی دست 

یافته شده است.

تعداد روزهایی که طول می کشد 
تا تخلفات آنالیــن انجام گرفته، 

شناسایی شوند.

تعــداد افــرادی که در ســال 
2015 به میلیون نفر، قربانی 

جرایم سایبری قرار گرفته اند.

تعــداد موارد 
کالهبــرداری 

آنالین گزارش شده در سال 2015.

تعداد 
نمونه های 
جدید بدافزاری منتشر شده در سال 2015 در 

هرروز.

انواع کالهبرداری ها
درآمدزایی از طریق کالهبرداری جنسیتی

اگر فردی نا آشــنا به صــورت آنالین یا از طریــق نرم افزارهای 
پیام رســانی اجتماعی مانند وی چت  با کاربر ارتباط برقرار کرده 
و در قبال مالقات، قرار عاشــقانه یا وعده هایی از این دســت از 
شــما درخواست خرید کارت های خرید/ هدیه )به عنوان مثال، 
کارت های خرید آلیپی ، آیتونز ( کند، در این صورت شــما تحت 

کالهبرداری جنسیتی قرار گرفته اید.

کالهبرداری از طریق جعل هویت
در صورت دریافت تماس تلفنی غیرمنتظره از ســوی کســی که 
ادعا می کند مامور دولتی مانند افسر پلیس، مامور دفتر مهاجرت 
یا مقام دادگاهی اســت، دقت کنید؛ چرا که این تماس می تواند با 
هدف کالهبرداری انجام گرفته باشــد.در گونه ای دیگر از این نوع 
کالهبرداری ها، تماس گیرنده ممکن است که چنین ادعا کند که 
کارمند یا نماینده بانکی در چین است. آنها چنین بیان می کنند که 
از هویت شما به منظور ارسال بسته هایی که حاوی پاسپورت های 
جعلی یا اسلحه ها هستند یا درخواست کارت های اعتباری بانکی 
خارج از کشــور، اســتفاده شده است. سپس شما را به فردی دیگر 
که ادعا می کند یکی از مقامات چینی اســت و از شما به خواهش 
یا حتی با تهدید جزییاتی درباره اطالعات شــخصی ازجمله ارقام 

مربوط به پاسپورت یا حساب بانکی می کند، ارجاع می دهد.

کالهبرداری از طریق نرم افزار الین 
آیا حســاب الین شما هک شده اســت؟ در کالهبرداری از طریق 
نرم افزار الین، هکرها هویت شــما را به سرقت برده و از مخاطبان 
شــما درخواست خرید کارت های آیتونز یا کارت های هدیه برای 
خود می کنند. به گونه ای مشابه، ممکن است از شما هم درخواست 

خرید فوری این گونه کارت ها از سوی دوستان ارسال شود.

اخاذی سایبری
زمانی که توســط فردی ناآشنا به منظور انجام عملی ناخوشایند 
برای آنها در محیط مجازی، فریب داده می شوید، این افراد بعدها 
از فیلم هــای ویدئویی و یا تصاویر تهیه شــده از این عمل برای 

اخاذی از شما استفاده می کند.

کالهبرداری از طریق عشق مجازی )اینترنتی(
اگر با شخصی جذاب،  معموال خارجی- در محیط اینترنت دوست 
شــده اید و این فرد بعد از مدتی در مورد برخورد به مشــکل یا 
گذراندن اوقاتی سخت با فرد صبحت می کند، این حادثه معموال 
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تحت عنوان کالهبرداری از طریق عشق مجازی، تلقی می شود. 
کالهبردار به منظور به دست آوردن عشق و اعتماد قربانیان خود 
بر شرح حال ارائه کرده خود پافشاری می کند سپس برای اثبات 
عشــق طرف مقابل از وی درخواســت پول می کنند.  به محض 

انتقال پول، کالهبردار ناپدید می شود.

کالهبرداری از طریق خرید آنالین
اگر کاالیی را برای فروش به قیمتی بســیار مناســب که به نظر 
غیرممکن می آید در اینترنت مشــاهده کردید، احتماال این امر 

غیر ممکن است.
قربیانیان کالهبرداری خریــد آنالین، تحت تاثیر معامله ای در 
ظاهر خوب قرار می گیرند و پول را به حســاب »فروشــنده« که 

قول تحویل کاال را داده است، منتقل می کنند.
در برخــی از موارد، فروشــندگان مبالغــی اضافی تحت عنوان 
»عــوارض گمرکی« یا هزینه های پســتی تقاضــا می کنند و 

درنهایت قربانی هرگز کاالی مدنظر خود را دریافت نمی کند.

کالهبرداری از طریق سرقت هویت 
ممکن است فردی با شما تماس بگیرد و مدعی شود که از سوی 
ســازمانی قانونی مامور اطالع رسانی برنده شدن در قرعه کشی 
بخت آزمایی است، اما به منظور دریافت این جایزه باید جزییات 
مربوط به پاســپورت یا ســایر اطالعات خود را در اختیار وی 
قــرار دهید. این امر تحت عنوان کالهبرداری ســرقت هویت 
شناخته می شــود، چراکه سازمان های قانونی معموال به جای 
تماس های تلفنی از طریق روش های مکاتبه ای نوشتاری مانند 
ایمیل و نامه رسمی، این گونه اطالع رسانی ها را انجام می دهند. 
در صورت داشــتن هرگونه شــک و شبهه می توانید به منظور 
تایید اطالع رسانی انجام گرفته با سازمان مزبور تماس بگیرید.

یکی دیگر از راه های کالهبرداری ســرقت هویت، اســتفاده از 
وب ســایت های جعلی است که مشــابه نمونه های اصلی خود 
هســتند، اما آدرس دسترســی به آنها دارای تفــاوت اندکی با 
یکدیگر هستند. درصورت وارد کردن اطالعات شخصی و شماره 
شناسایی شخصی  خود در این وب سایت ها، اطالعات و پول شما 

در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
یا در تماس تلفنی به منظور کالهبرداری، ممکن است از سوی 
فردی که ادعا می کند از اطالعات شــخصی شــما برای ارسال 
مرســوله های غیرقانونی اســتفاده شده است، تماسی دریافت 
کنیــد. ممکن اســت تماس را به فردی دیگــر ارجاع دهد که 
مدعی شــود مســئول امور مشتریان یا افســر پلیس است که 
این فرد از شما درخواست ارائه اطالعات شخصی تان را کند – 

این اطالعات شــامل جزییات حساب بانکی و شماره پاسپورت 
شماست.

کالهبرداری از طریق به روزرسانی نرم افزار
ممکن اســت تماســی دریافت کنید که طی آن تماس گیرنده 
مدعی شــود که کامپیوتر شــما نیازمند به روزرسانی امنیتی یا 
نرم افزاری است. در چنین وضعیتی، به منظور دریافت این به روز 
رسانی، شما نیازمند ارائه شناسه حساب کاربری و رمز عبور خود 

به فرد تماس گیرنده هستید.
گاهی از شــما خواسته می شــود تا دســتورهایی خاص را در 
کامپیوتــر خود اجرا کنید که بالفاصله بعــد از این کار متوجه 
می شوید که کنترل کامپیوتر شما در اختیار فردی دیگر است یا 
از شما خواسته می شود تا نرم افزاری اضافی را به صورت آنالین 
خریداری کنید درحالی که کالهبرداران اطالعات کارت اعتباری 
بانکی یا جزییات حســاب بانکی شما را برای سوءاستفاده های 

بعدی کپی می کنند.

کالهبرداری شغلی
آیا آگهی های شغلی آنالین مربوط به اسکورت های اجتماعی را 
مشاهده کرده اید؟! در این گونه از کالهبرداری شغلی به قربانیان 
وعده مالقات با مشــتریان ثروتمنــد در صورت پرداخت هزینه 
ثبت نام؛ داده می شــود. با این حال، پس از پرداخت این هزینه، 
کالهبرداران پیش از ناپدید شدن با پول دریافت شده از قربانیان 
درخواست پرداخت سایر هزینه هایی نظیر بیمه و حق عضویت 

هم می کنند.
در آخریــن گونه از کالهبرداری شــغلی، کالهبرداران تبلیغات 
شــغلی مربوط به نایب خریدار، تحصیلدار ســهام یا مشارکان 
آزمون سیســتم وب ســایت های محبوب رده بندی شده نظیر 
گامتیری  را به صورت آنالین منتشــر می کنند. از مشارکان در 
این چنین آزمون هایی خواســته می شــود تا اطالعات شخصی 
مانند نام، I/C،  شماره تلفن همراه، کد امنیتی گوشی موبایل یا 
گــذرواژه یک بار مصرف )OPT( را ارائه دهند. چنین اطالعاتی 
به کالهبرداران امکان دسترســی به خطــوط موبایل قربانیان 
را می دهــد که بدین ترتیب قادر به دریافت تســهیالت آنالین 

می شوند.

  Money Mule کالهبرداری از طریق
وقتی فردی که به صورتی آنالین با وی به آشــنا شده اید از شما 
درخواست به کارگیری حساب بانکی تان به منظور دریافت پول 
یا انتقال پول به حســابی دیگر از طریق حساب شخصی شما را 
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می کند، بسیار محتاطانه عمل کنید. در چنین وضعیتی از شما 
تحت عنوان Mule استفاده خواهدشد.

اعضای ســندیکاهای کیفری خارجی، اهداف دوست یابی خود 
را بر وب ســایت های شبکه های اجتماعی متمرکز  کرده اند. این 
مجرمــان اغلب خود را در ظاهر افرادی تنها معرفی می کنند که 
به دنبال همدم و دوست هستند. پس از به دست آوردن اعتماد 
Mule ، مجرم از فرد درخواســت ایجاد حساب بانکی جدید یا 
اســتفاده از حساب موجود برای دریافت پول می کند. زمانی که 

 Mule پول در حساب بانکی به صورت سپرده واریز می شود از
خواســته می شــود تا پول را به حساب بانکی شخص یا شرکتی 
دیگر انتقال دهد که معموال در خارج از کشــور حســاب بانکی 
Mule است. از ســویی دیگر، سندیکاهای کیفری آگهی های 
شغلی را در پورتال های کاریابی آنالین منتشر می کنند. موقعیت 
شغلی مورد درخواست در این آگهی ها مربوط به عاملی است که 
به ازای انتقال پول به شــرکتی قانونی، مبلغی را به عنوان درصد 

دریافت می کند.

نقض اطالعات
در  اطالعات شــخصی خود  اگر 
سازمان مالی یا کسب وکار – حتی 
در شــرکت های بــزرگ بیمه یا 
پزشکی - ذخیره کنید، هویت شما 

در معرض خطر نقض اطالعاتی بزرگ قرار می گیرد.

خرید آنالین
اگــر به اشــتباه از وب ســایت 
خرده فروشــی جعلی خرید کرده 
یا از طریق سیستم های پرداخت 
پرداخت های  ناامــن  غیرقانونی 
خود را انجام دهید، کارت های اعتباری و بانکی شــما 

در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

فیشینگ
شامل  کالهبرداری ها  از  این گونه 
ایمیل های جعلی هســتند که به 
صورتی شــگفت انگیز  مشروع و 
قانونی به نظر می آیند. اگر از شما 
خواسته شــد تا بر لینکی کلیک کرده یا اطالعاتی را 
ارائه دهید، سارقان از این طریق می توانند گذرواژه ها 

و شماره حساب های شما را به دست آورند.

بدافزار و ویروس
بــا توجه به تعــداد ویروس های 
جدیــد، کامپیوتــر و اطالعات 
وب ســایت ها،  طریق  از  شــما 
برنامه های اینترنتی یا شبکه های 

اشتراک گذاری فایل، قابل دسترسی و هک هستند.

کی الگر )ثبت کننده ضرب کلید(
فناوری هایی  می توانند  مجرمان 
را در رایانه هــای عمومی، صفحه 
بنزین و صفحه  نمایش های پمپ 
کلید عابربانک ها به منظور ثبت و 
ضبط دکمه هایی که در حین وارد کردن گذرواژه خود 

فشار میدهید، نصب کنید.

به اشتراک گذاری فایل بین دو کامپیوتر
سایت های به اشــتراک گذاری 
فایل میلیون کابر در سراسر جهان 
را به یکدیگر متصل می نماید. این 
ارتباط می توانــد عالقمندان به 
موسیقی را به ویروس ها و شبکه های ناامن نیز متصل 

کند.

چگونه مجرمان اطالعات شخصی شما را به دست می آورند
مجرمان سایبری دارای مجموعه ای از ابزارها و منابع برای از بین بردن و تباهی زندگی شما هستند.چه 
در محل کار، چه در محیط بیرونی یا چه در خانه باشــید، در زمانی غیرمنتظره ممکن اســت در معرض 
جرایم سایبری قرار بگیرید. در ادامه برخی از روش های پرکاربرد کیفری که مجرمان برای کالهبرداری 

و اجرای جرایم خود می کنند، آورده شده است.
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ویشینگ )فیشینگ از طریق تماس تلفنی(
کالهبرداری هــای تلفنــی کــه 
درخواســت ارائه اطالعات شخصی 
از طریق تماس مســتقیم یا پیام از 
قبل ضبط شده می کنند، به منظور 

به سرقت بردن هویت شما به کار گرفته می شوند.

دیدزدن )از روی شانه(
ســارقان در حین انجام عمل خرید 
می توانند در پشت سر شما ایستاده 
و در حین وارد کــردن گذرواژه یا 
شــماره شناسایی شخصی، ارقام را 

مشاهده کنند.

زیر و رو کردن زباله ها
برخی از مجرمان زباله های شــما را 
یافتن صورت حساب های  منظور  به 
قدیمی، رســیدها و سایر اطالعات 
شــخصی دور ریخته شده، زیر و رو 

کرده و به راحتی اطالعات شما را به سرقت می برند.

تغییر آدرس
سارقان به منظور دریافت اطالعات 
شــخصی و شــماره حســاب ها، 
آدرس تــان را تغییــر می دهد تا 
ایمیل تــان را به آدرس خود هدایت 

کنند.

سرقت نامه
گاهی اوقات ســارقان نامه ها را از 
صندوق های پستی بدون قفل برای 
دستیابی به اطالعات کارت اعتباری، 
فرم های مالیاتی یا ســایر اطالعات 

شخصی و مالی می ربایند.

کیف پول به سرقت رفته
برخی از ســارقان به دنبال چیزی 
بیش از پول نقد هستند. آنها بیشتر 
به دنبال کارت های اعتباری بانکی، 
کارت شناسایی و سایر شناسه های 

شخصی شما هستند.

ATM قراردادن پوشش اضافی در دستگاه های
ســارقان این گونــه سیســتم ها 
را بــر دســتگاه های خودپرداز و 
سیســتم های پمــپ بنزین نصب 
می کننــد تا از ایــن طریق بتوانند 
اطالعات شخصی شما را هنگام استفاده از کارت به دست 

بیاورند.

ربودن هویت پزشکی
این گونه از سرقت هویت تا زمانی که 
به منظور معالجه پزشکی یا دریافت 
قابل  نکرده ایــد،  مراجعــه  بیمه 
شناسایی است. مجرمان با استفاده 
از هویت شــما یا اطالعات مربوط به بیمه تان از سرویس 

مراقبت های پزشکی بهره مند می شوند.

به سرقت بردن عدم سوء پیشینه
از اطالعــات  ســارقان هویــت 
برای جعل سوابق و  شــخصی تان 
استفاده  سوءپیشینه  عدم  ساختن 
بدین ترتیب جریمه های  و  می کنند 
خود را پرداختــه نکرده و یا از بازداشت شــدن خود 

جلوگیری می کنند.

ربودن کارت شناسایی
سارقان از شــماره کارت شناسایی 
ربوده شده به منظور ایجاد کارت های 
دسترسی  جدید،  هویت  شناسایی 
به مدارک یا دســتیابی به اطالعات 

شخصی و فردی استفاده می کنند.

سرقت هویت برای مسائل مالیاتی
با اســتفاده از کارت شناســایی 
به ســرقت رفته و ســایر اطالعات 
می توانند  هویت  سارقان  شخصی، 
فایلی را به منظور درخواست مالیات 
جعلی آماده کرده و بیش از جمع آوری فایل توسط شما، 

این مالیات را دریافت  کنند.
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در ایمیل: 
 نامه های ارسالی خود را در صندوق های پستی فاقد قفل قرار ندهید.

 شماره حساب ها یا اطالعات شخصی خود را بر روی بخش بیرونی پاکت نامه ننوسید.
 اگر محل زندگی خود را برای بیش از یک یا دو روز ترك می کنید از مامور پستی درخواست کنید تا بسته های 

پستی شما را برایتان در دفتر پستی نگه دارد.

در خرید آنالین:
 اطمینان یابید که از وب سایتی مطمئن خرید خود را انجام می دهید. دقت کنید وب سایتی که از آن به صورت 
آنالین خرید می کنید در بخش نوار جســت وجو دارای عالمت قفل بوده و همچنین آدرس دسترســی به سایت از 

“https” استفاده کرده باشد.
 از وای فای های عمومی برای اتصال به اینترنت و انجام امور بانکی یا خرید استفاده نکنید.

 از گذرواژه های قوی استفاده کنید و بکوشید تا از گذرواژه ای یکسان برای سایت های مورد عالقه خود استفاده نکنید.

در کارت های اعتباری و ضمانتی پرداخت بدهی
 به جای کارت های پیش پرداختی )دبیت( از کارت های اعتباری استفاده کنید. در هنگام استفاده از کارت های 

اعتباری از امنیت بیشتری برخوردار هستید.
 وضعیت حساب بانکی و کارت های خود را به طور کامل برای آگاهی از صحت و درستی آنها بررسی کنید.

 بیش از نیاز خود کارت های اعتباری و دبیت را با خود حمل نکنید.

در بانک
 اطالعات شــخصی خود را به فرد تماس گیرنده که مدعی تماس از ســوی بانک یا شــرکت کارت اعتباری است، 

ارائه ندهید.
 در صورت امکان به منظور جلوگیری از به سرقت رفتن چک، از واریز نقدی مستقیم استفاده کنید.

در کیف پول خود / در خانه خویش
 به منظور حفظ اسناد و مدارك از دست تبهکاران، آن ها را ریزریز کنید.

 کارت شناسایی خود را در کیف پول قرار ندهید.
 تعداد کارت های شناسایی را که با خود حمل می کنید به حداقل برسانید.

امور آنالین و کامپیوتری
 از گذرواژه های قوی همراه با ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، ارقام و عالئم استفاده کنید.

 به ایمیل های غیرمنتظره مشکوك که درخواست اطالعات شخصی تان را می کنند، دقت داشته باشید.
 اگر می خواهید کامپیوتر خود را بفروشید و یا دور بیندازید، هارد دیسک آن را به صورت فیزیکی از بین ببرید.

چگونه از کالهبرداری آنالین پیش از وقوع آن جلوگیری کنند
راهنمایی هایی ارزشمند به منظور کمک در محافظت از اطالعات شخصی تان در ادامه آورده شده اند.
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