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 زهرا خواجویینژاد
«پیشگیری همیشه بهتر از درمان است .اگر افراد از
کالهبرداریهای واتساپی یا سایت دیوارو شیپور اطالع داشته
باشند ،در دام نمیافتند و این حجم از کالهبرداریها بخاطر
عدم آگاهی و تطمیع افراد است» اینها را سرهنگ رمضاننژاد
فرمانده نیروی انتظامی سیرجان میگوید .او که هشتمین
فرمانده نیروی انتظامی سیرجان بعد از انقالب است ،در اولین
توگویشباپاسارگادفقطپیرامونکالهبرداریهای اینترنتی
گف 
صحبت کرد؛ اتفاقی که به گفتهی خودش درچندماه گذشته
بیشترهم شده است .دراین مصاحبه وحید صف یزاده جانشین
پلیس فتا او را همراهی میکرد .سرهنگ منصوررمضاننژاد زیاد
اهل دادن آمار نیست و میگوید آمار را نمیتوانیم بگوییم .او
البته تاکید دارد در سیرجان کالهبرداری از طریق تماسهای
واتساپ و سایتهای دیوارو شیپورزیاد است.
 منشا و دلیل اصلی کالهبرداریهای اینترنتی چه
مسایلیاست؟
متاسفانه کالهبرداریهای اینترنتی در دو سه ماه اخیر
شایعتر و باعث شده که برخی از شهروندان متضرر شوند .با
توجه به اینکه بحث کرونا مطرح است ،مردم استقبالشان از
خریدهایاینترنتیبیشترشدهاست.بنابراینفعالیتکالهبرداران
هم بیشتر شده است .در بحث کالهبرداریهای اینترنتی
موضوع خیلی مهم این است که فردی که اقدام به کالهبرداری
میکند یک صحنهسازی را انجام میدهد که فرد باورکند .یعنی
اینطور نیست که مانند یک سرقت باشد که طرف بداند دارد
سرش کاله گذاشته میشود .علیرغم اینکه حتی خیلی ازافراد
باسواد بودند،دردام کالهبرداران گرفتارشدهاند.
 اکثر کالهبرداریهای اخیر بیشتر به چه شیوهای
است؟
اخیرا کالهبرداریهایی که دارد انجام میشود ،در بستر
فضای مجازی صورت میگیرد .فردی که از گوشی هوشمند
استفاده میکند ،قطعا بیسواد نیست .اما چه دلیلی باعث
میشود که مردم به آن افرادی که با آنها تماس میگیرند
اعتماد میکنند و بعضا کاله سرشان میرود؟ دلیل اصلی این
است که اعتماد بیجایی دارند به تماسهایی که دارد انجام
میشود .حساب کنید فردی زنگ م یزند و میگوید شما برنده
همراه اول شدهاید فرد با خودش این فکر را نمیکند که چرا
با شماره تلفنام تماس نگرفته است و چرا در بستر واتساپ
دارد تماس میگیرد .متاسفانه با فضاسازیهایی که دارد انجام
میشود اعتماد آدمها را جلب میکنند.
 تماسهای واتساپی به چه شکل باعث
کالهبرداریمیشوند؟
اخیرا تماسهای صوتی از طریق واتساپ با افراد انجام
میشود و در نهایت باعث کالهبرداری میشود ،در این زمینه
چند موضوع حائز اهمیت است؛ یکی تماس صوتی ازطریق
واتساپ از سوی فردی که آن را نمیشناسیم است که این
خودش زنگ خطر است و میتواند همین جا کاررا تمام کند.
اینکه ما فردی را نمیشناسیم و درواتساپ با ما تماس گرفته

عنوان بیعانه واریزکرده بود و سپس فرد کالهبردار
است و خواستههایی ازما دارد و اطالعات شخصی
گوشیاش را خاموش کرده بود.
ازما میخواهد ،نکته بعدی اینکه چرا به جای تماس
 با توجه به حجم زیاد پروندههای
با شماره تلفنمان از طریق واتساپ تماس گرفته
کالهبرداری اینترنتی چرا اکثرا به نتیجه
شده است؟ اگرواقعا فرد ازطریق همراه اول برنده
نمیرسد؟
شده ،مگرشماره فرد را ندارد پس نیازی نیست در
این جورنیست ما پروندههای زیادی داریم که
فضای مجازی با او تماس بگیرد .نکته بعدی این
به نتیجه رسیدهاند درست است پرونده زیاد است
است که اکثرتماسها درایام تعطیل یا درساعات
ولی خیلیهایشان هم باعث برگشت وجه شدهاند.
غیراداری انجام میشود که بانکها و پلیس فتا
ببنید دربه نتیجه رسیدن پروندهها زمان خیلی مهم
تعطیل هستند و فرد تا بخواهد روزبعد به پلیس
است .یعنی اگر افراد سریع گزارش دهند پرونده
فتا و بانک مراجعه کند کالهبرداران یک فرصتی را
سریعتربه نتیجه میرسد .برای همین کالهبرداران
دارند که بتوانند حسابها را جابهجا کنند و به نوعی
در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل تماس
رد خود را از بین ببرند .مطلب مهم دیگر در این
میگیرند تا زمان کافی برای جابهجایی پول داشته
قضیه این است که واقعا رمزهایی که به صورت
باشند.اگر سریع فرد به پلیس فتا اطالع دهد به
شخصی به ما ارسال میشود فقط خود شخص
سرعت حساب فرد مسدود میشودتا فرد نتواند
میتواند ازآن استفاده کند و نباید به هیچ عنوان در
برداشتکند.
اختیارفرد دیگری قرارگیرد .یعنی اگرهمین نکته را
 آمار کالهبرداریهای اینترنتی در
شهروندان توجه کنند و رمزدوم و اطالعات کارت
سیرجانچقدراست؟
خود را دراختیارافراد قرارندهند ،کالهبرداری انجام
گفتوگو با فرمانده نیروی انتظامی پیرامونکالهبرداریهای اینترنتی
آمار را نمیتوانیم بگوییم ،چون محدودیت
نمیشود .این افراد زمانی تماس میگیرند با این
داریم ولی درصد کشفمان درفضای مجازی باالی
ترفند جلو میآیند که شما برنده شدهاید حاال تحت
 80درصد است.یعنی پروندههایی که درخصوص
عناوینمختلف.یکی ازعناوینی که االنبیشترمورد
فضای مجازی تشکیل میشود  80درصد منجربه
استفاده قرارمیگیرد بحث خوشحسابی درهمراه
کشفمیشوند .البتهدراینپروندههانصفپیگیری
اول است .اینکه شما مشتری خوشحسابی بودید
دست پلیس و نصف دیگردست دستگاه قضایی
و جزو  20تا برنده اول ما هستید و این مبلغ را برنده
است .چون روند پیگیری پروندههای فضای مجازی
شدید.دروضعیتفعلیوقتیبهفردمیگویندشما
خیلی پیچیده است و کالهبرداران از شگردهای
مثال ده یا 20میلیون برنده شدهاید طرف دیگرتوجه
گفتوگو پاسارگاد با سرهنگ رمضاننژاد فرمانده نیروی انتظامی سیرجان
زیادی استفاده میکنند .حتی کالهبرداران ترفندی
به خیلی چیزها را فراموش میکند .االن چون همراه
اول طرحی به عنوان مشتری خوشحساب دارد افراد راحتر بابت خرید کاال پرداخت میکند اما کالهبردار دیگر کاالیی ازموارد هم نیازبه پیگیری قضایی هم نیست و همان ابتدا در پول به حساب فرد کالهبرداراو گوشیاش را خاموش کرده دارند که میآیند مبالغ کم کالهبرداری میکنند اما تعداد نفرات
اعتماد میکنند ،ازطرفی کالهبرداران ازشیوهی دیگری استفاده نمیفرستد و گوشیاش را خاموش میکند .دربحث شبکههای اعتماد الکترونیک فرد شکایتاش را ثبت میکند و ازآن طریق بود یا فردی که تلویزیون خریده بود و به جای آن در کارتن را زیاد میکنند تا پیگیری ماجرا صرفه نداشته باشد .اززمانی رمز
دوم پویا آمده کالهبرداران هم تغییرتاکتیک دادند و روششان
تلویزیونآجرگذاشتهبودند؟
میکنند و در آن از آرم و نماد سازمانها در لگوی واتساپشان اجتماعی خارجی مثل تلگرام یا اینستاگرام افراد باید توجه ظرف  72ساعت پول برگشت داده میشود.
ببینید سایت دیوار خودش در آگهیها نوشته است که را ازکالهبرداری ازطریق عابربانک به روشهایی نظیرتماس از
 گفته میشود در سیرجان ماهیانه حدود 60-50
استفاده میکنند تا برای افراد باورپذیری داشته باشد .درمجموع بیشتری داشته باشند.خریدی هم که میخواهند انجام دهند،
زمانی همهی این موارد را کنار هم میگذاریم در آخر متوجه حتمایک اطمینانیداشتهباشندیاسابقهیخریدیداشتهباشند پروندهی کالهبرداری اینترنتی تشکیل میشود ،این آمار یک سایت آگهیدهنده است و قبل ازخرید هرنوع کاالیی از طریق واتساپ تغییر دادهاند .درواقع رمز پویا باعث کم شدن
طریق این سایت کاال را ازنزدیک مشاهده کنید و به این طریق پرونده نشده بلکه روشهای کالهبرداری تغییرکرده است.
میشویم فرد از نظر ذهنی به این باور و اعتماد میرسد که یا با پیج فردی که خرید میکنند آشنایی داشته باشند .چون صحتدارد؟
 پس میتوان نتیجه گرفتعموما افرادی کهدردام
نه این آمار صحت ندارد .درست است کالهبرداریها روز مسئولیت را ازخودشان سلب کردهاند .اینجا خود فرد دیگرباید
فردکالهبردارازهمراه اول یا صداوسیما تماس گرفته است .در پیگیری این موارد درصورت وقوع کالهبرداری به دلیل اتفاق در
به روز داردتعدادشان بیشتر میشود اما آمارش کمتر از این باهوش باشد و رعایت کند .پروندهای داشتیم فردی جنسی را کالهبرداریبهداممیافتندباسوادهستند؟
نهایت رمزی که مربوط به حساب بانکی یا سامانه بانکیاش است شبکههای اجتماعیخارجیسختتراست.
همه نوع افرادی دردام کالهبرداران گیرافتادهاند و تعدادی
رقم در ماه است .واقعا در تماسهای واتساپی فرد باید بداند خریده و زمانی کاال را فرستادند جنس معیوب بوده است .یا به
 چرا؟
را دراختیارکالهبردارقرارمیدهد.
در شبکههای خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام چون واقعا نیازبه دادن رمزنیست و برای واریزکردن پول فقط شماره جای کاال آجریا کاغذدرجعبه گذاشت هبودند.چنینپروندههایی هم افراد باسوادی هستند که خودشان هم فکرش را نمیکردند.
 در سیرجان عمده افرادی که در کالهبرداریهای
سرورهایش داخل ایران نیست پیگیری آن سختتر است و کارت کافی است .چون تمام کالهبرداریها با رمز دوم انجام حقوقی حساب میشوند .چون دستگاه قضایی میگوید شما وقتی با آنها صحبت میکنیم میگویند ما خیلی زرنگ
اینترنتیمتضررمیشونددرچهزمینههاییاست؟
پروندههایی که درپلیس فتا تشکیل میشود عمدهشان از اگر افراد میخواهند خریدی از این طریق انجام دهند حتما از میشود .بدون رمزدوم امکان برداشت وجود ندارد .کالهبردار با رضایت خودتان پول را واریز کردید .یکی از مواردی که زیاد بودیم اما با این حال کالهبرداران زرنگتر بودند.کالهبرداران
طریق پیجهایی باشد که سایت دارند .سایت فروشگاه مانند برای گرفتن رمزدوم حربهای به کارمیبرد و میگوید شما آقای دیده میشود ،خرید و فروش ماشین است .یعنی فردی میآید حتی همزمان که با افراد حرف م یزنند و رمز دوم را میگیرند
طریق تماسهای واتساپی و بعد سایت دیوارو شیپوراست.
ت را سریع میگیرند و اگر کارتی موجودی زیادی
 میزان کالهبرداریها در سایتهای آگهیدهنده سوپرمارکتی است که مجوز خرید و فروش دارد.سایتها نیز فالنی هستید و پس ازگرفتن شماره کارت میگوید؛ برای اینکه یک خودرو را با  20-10میلیون پایینترازنرخ عرف آگهی م یزند موجودی کار 
مجوز اعتماد الکترونیکی دارند و اگر سایت دارای نماد اعتماد مطمئن شوم که این حساب یا این کارت مال شماست یک و افراد از سراسر کشور تماس میگیرند .بعد فرد کالهبردار نداشته باشد ،درخواست کارت دیگری میکنند .درواقع یکی از
چقدراست؟
قیمتخوب گذاشتممشتریزیادتماس گرفته ترفندهای دیگرشان هم این است که زمان تماسشان باالست.
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س آن را میگذارند که آن ارسال کنید .در حالی که آن ،رمز دوم کارت است و با دادن است و اگر شما ماشین را میخواهید مبلغی به عنوان بیعانه ما طرف داشتیم که شماره دو سه تا ازکارتهایشان را گرفتند
دیوار یا شیپور زیاد است جالب است در خود سایت زمانی به جای نماد اعتماد الکترونیک عک 
میخواهید خرید انجام دهید ،نوشته قبل از پرداخت هرگونه هم نوعی کالهبرداری است ،باید حتما لینک باشد که زمانی رمزبه آن شخص او به راحتی میتواند ازحساب برداشت کند .بپردازید و پرداخت بیعانه مساوی با خاموش کردن گوشی و گفتند مثال این کارت مشکل دارد و نمیشود پول واریز کرد
 چند وقت پیش خبری را دیدیدیم مبنی بر اینکه است .در سیرجان از این نوع پروندهها هم داریم .شخصی کارت دیگری ندارید.حتی مورد داشتیم مدت زمان تماسشان
وجهی شما باید به صورت حضوری کاال را ببینید و اطمینان شما روی آن م یزنید زمان اعتبار آن سایت را نشاندهد و از
حاصل کنید .متاسفانه موارد زیادی داریم که فرد یک بیعانهای این طریق قابل پیگیری و رسیدگی راحتتراست .حتی درخیلی فردی ازطریقسایتدیواراجاق گازخریدهبودوبعد ازواریز آمده بود یک تراکتور از کرمانشاه خریده بود و  30میلیون به نیم ساعت و حتی  40دقیقه هم طول کشیده تا فرد کالهبردار

بیشترکالهبرداریها ازطریق
واتساپ و سایت دیواراست

بتواند پول را انتقال دهد .درواقع یک صحنهسازی کامال واقعی
انجام میشود و فرد فکرمیکند دراستودیو شبکه خبریا شبکه
سه حضور دارد و  100میلیون برنده شده و آنها میخواهند
جایزهاش را بدهند .همهی صداها ضبطشده است ،موردی
داشتیم میگفت زمانی گفتند شما برنده این مبلغ شدهاید،
صدای دست و جیغ و هورا میآمد .دوباره میگویند شما را
به فالن هنرمند یا فالن بازیگر که االن در استودیو حضور دارد
وصل میکنیم با آن صحبت کنید .دوباره صدا عوض میشود
و شخص دیگری پشت خط صحبت میکند .البته افرادی هم
داریم که زمانی به مرحلهی آخر که دادن رمز است رسیدهاندو
اطالعات را ندادهاند.
40دقیقهصحبتبرایتطمیعافرادزمانزیادیاست
بله .کالهبرداران شگردهای زیادی دارند آنها خیلی حرفهای
فضاسازی میکنند اینجور نیست که به محض تماس رمز
دوم بخواهندزیرا با این صراحت کسی نمیدهد .بلکه حالت
استودیوستوصداهای افرادزیادیمیآید.مثالمیگویندمردم
دارند صدای شما را میشنوند چه حس و حالی داریدو ...درواقع
زمینهسازی میکنند تا فرد اعتمادش جلب شود .اگرمردم فقط
یک نکته را رعایت کنند و رمز دوم و اطالعات بانکیشان را از
طریق تلفن به هیچکس ندهند ،اتفاقی رخ نمیدهد.
 بیشترین مبلغی که درسیرجان کالهبرداری شده،
چقدربوده است؟
مبالغ متفاوت است اما مبالغ باال هم در سیرجان زیاد
داشتیم حتی باالی  100میلیون تومان هم داشتیم .چون زمانی
کالهبردار به اطالعات بانکی فرد دست پیدا میکند میتواند
از طریق ساتنا یا پایا مبالغ باال را هم انتقال دهد.بستگی دارد
در کارت فرد چقدر پول باشد .درواقع با دادن رمز شما به فرد
کالهبرداراین اختیاررامیدهید کهباحسابتانهرکاریدوست
داشته باشد ،انجام دهد.پس محدودیتی برایشان وجود ندارد.
 بسیاری از روند طوالنی رسیدگی به پروندههای
اینترنتیگالیهمندهستند.
زمانبربودنش به خاطر استعالمات و پیچیده بودن قضیه
است .شخص میآید پول را انتقال میدهد به یک کیف پول
یک شماره تلفنی یا ازتوی یک فروشگاه خاصی خرید میکند.
یعنی ازسه چهارتا درگاه بانک این پول را انتقال میدهد باید از
همهی این فروشگاهها و شرکتها استعالم گرفته شود.
 پس خود فرد نقش زیادی درکالهبرداری دارد؟
فردی که ازشبکههای اجتماعی مختلف استفاده میکند،
باید اطالعات و آگاهیاش را پیرامون این مسایل باال ببرد و
در بستر فضای مجازی هرگونه خریدی که میخواهد انجام
دهد ،اگر ازسایتهای آگهیدهنده باشد حتما باید آن جنس
را از نزدیک ببینند .وگرنه هیچ تضمینی وجود ندارد.در رابطه با
تماسهای صوتی در واتساپ که االن شیوع پیدا کرده است
اگر اطالعات شخصی مربوط به حسابها و کارتهای بانکی را
در اختیار فرد دیگری قرار ندهیم و اگر به هر دلیلی این اتفاق
افتاد سریع به پلیس فتا گزارش دهیم ،چون اطالعرسانی به
موقع خیلی مهم است.

جـوشـکاری

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری،
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
09136473880
42252330
09139473880
سلطانی (قدیم)

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

حمل اثاثیه منزل

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

بدون تعطیلی

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

امـالک هرم

خیابان ابومسلم دو کله  12قصب کلنگی قیمت 5 :میلیارد
زمین  11قصب لب خیابان شریعتی روبروی پارک هادی قیمت کارشناسی
زمین لب بلوار چمران  200 -متر دو کله قیمت 4 :میلیارد
زمین  8قصب مسکونی بلوار چمران درب ساختمان قیمت 2/150 :میلیارد
زمین مسکونی  8قصب بلوار چمران دو نبش قیمت 2/900 :میلیارد
منزل کلنگی لب بلوار چمران قیمت 6/500 :میلیارد
منزل مسکونی بلوار چمران  8قصب  3طبقه قیمت 7 :میلیارد
منزل مسکونی  16قصب کلنگی دهخدا شمالی قیمت 6/500 :میلیارد
منزل مسکونی کلنگی کوی پیکان  12قصب قیمت  4/300 :میلیارد
منزل مسکونی کوی پیکان کوچههای درختی قیمت 4/700:میلیارد
منزل مسکونی کلنگی  12قصب خیابان نرجسیه قیمت 5 :میلیارد
منزل مسکونی دو نبش شهرک الله قیمت 3/400 :میلیارد

امـالک امیـرکبیـر

منزل  12قصب درب ساختمان دو حیاطه نوساز کلیدنخورده  170متر زیربنا تکمیل
شهرک صدف  2/500میلیارد

زمین  10قصب سند تک برگ بر بلوار صادقی معاوضه با ملک بزرگتر

منزل 8قصب درب به حیاط روبروی فضای سبز 3طبقه نیمهساز چمران 4میلیارد یا معاوضه
منزل  11قصب درب حیاط نوساز  170متر زیربنا شیک کلید نخورده میدان آزادی 4/200م
دو طبقه تجاری مسکونی  9قصب خیابان شهید شفیعی با تخفیف کارشناسی
منزل  10/5قصب درب به ساختمان  3واحدی  15سال ساخت خیابان امیرکبیر 4میلیارد

طبقه باال  110متر زیربنا  150میلیون رهن کامل کوی فرهنگیان
خانه باغچه  22قصب  2نبش دارای سند و کلیه امتیازات برای ساختمان
درختان بزرگ ثمری ابتدای شریف آباد قیمت 1/200 :میلیارد
 70قصب باغ آب و برق و گاز نزدیک باغ دارای درختان بزرگ گردو و بادام
نیم حبه آب قنات روستای هندیم پاریز توافقی یا معاوضه با منزل و نقدی
 110متر تجاری زیرزمین دو نبش بر خیابان امیرکبیر  900میلیون
رهن کامل  160متر زیربنا  250میلیون کوی فرهنگیان
رهن کامل همکف مستقل و قدیمی خرم آباد  130میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

منزل مسکونی فاز یک گلگهر  12قصب  3/800میلیارد
منزل مسکونی خیابان نجات الهی بعد از فلکه سنایی نیمهساز  3/500میلیارد
منزل مسکونی  12قصب لب بلوار صفا قیمت 3/700 :میلیارد
منزل مسکونی  16قصب روبروی خانه حاج رشید (نصیری شمالی) قیمت 5 :میلیارد

زمین مسکونی نصیری شمالی کوچه حاج رشید بنبست قیمت 1 :میلیارد
امتیاز فاز  2چمران  1/2قیمت 650 :میلیون
قیمت 1/370 :میلیارد
امتیاز کامل فاز  2چمران
کارشناسی
 16قصب دو کله بلوار قاآنی
قیمت 1/700 :میلیارد
خانه باغ کران  40قصب
خانه باغ حافظ آباد زیدآباد  35قصب قیمت 800 :میلیون
خانه باغ کهنشهر  40قصب
خانه باغ گستوییه پاریز  21قصب کارشناسی
زمین جهت خانه باغ و ملک اجاره ای موجود میباشد
جهت گرفتن اطالعات به دفتر مراجعه فرمایید

آدرس :بلوار چمران  -روبروی پمپ بنزین
09128573931 - 09131453027

افروز

