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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرﺑﺮان از ﺟﻤﻠـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ در زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از
درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻤﻦ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ار اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻬﺎن ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و اﯾﺠﺎد درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﻌﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮان
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و رﻣﺰ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺰرگ ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
روشﻫﺎی ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮای
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ و
ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺛﺒﺖ
و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﭘﺮک ،ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ،
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ را رﺻﺪ و ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ درﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ روش ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻠﯽ و ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ )ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺪاد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺧﺪادﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪ ای( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن اﻓﺰوﻧﻪای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪه وب از درﮔﺎهﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺻﻔﺤﺎت ﺟﻌﻠﯽ )ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ( را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ را از ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮔﺰارش و آدرس درﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺰارشﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ از ﺳﻮی
ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎﺑﺮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ ﺿﺪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺮ
روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻣﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺻﻔﺤﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﺎﭘﺮک و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای او ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ درﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﻦ از درﮔﺎه “ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ …” اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن درﮔﺎه
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺸﺪار داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺲ از آن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ وارد ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﺮای درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ارﺟﺎع
داده ﻣﯽﺷﻮد و دﻻﯾﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﮔﺎه ﺑﻌﻨﻮان درﮔﺎه ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و
داﻣﻨﻪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ،اﻓﺰوﻧﻪ ﺿﺪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ را
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،آدرس درﮔﺎه را ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی از
ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻓﺰوﻧﻪ ﺿﺪ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم و
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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