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تاریخ: ٢٨ ارديبھشت ١٣٩۴ - ٢٣:٠٩کد خبر: ٢٣٨۴٨٨

2ھزار پسر و دختر عاشق پیشھ در دام کالھبرداری

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری کشور از شناسایی و دستگیری گرداننده یك سایت غیر قانونی
ھمسر یابی خبر داد و گفت :متھم با این ترفند كاربران را به صفحات درگاه جعلی بانك راھنمایی و اطالعات حساب حدودا دو

ھزار نفر متقاضی ازدواج را به سرقت برده است .

سایبری پلیس  یافته  سازمان  و  ملی  جرایم  با  مبارزه  مرکز  رئیس  كاظمی"  سرھنگ"تورج  پارسینه،  گزارش  به 
کشور در حاشیه بازدید وزیر کشور از پلیس فتا ناجا درباره سوء استفاده ھای سایت ھای اینترنتی ھمسریابی
سرقت به  اقدام  ھا  سایت  گونه  این  اندازی  راه  پوشش  در  مجرمان  اظھارداشت:  کاربران،  از  یابی  دوست  و 
اطالعات بانکی کاربران می کنند ؛ لذا به شھروندان توصیه می شود حتی االمكان از مراجعه به سایت ھای

غیر معتبر و نیز پرداخت وجوه و تبادل مالی جداً خودداری کنند. 

وی از کاربران خواست: ھنگام پرداخت ھای الکترونیکی، آدرس ھای اینترنتی درگاه ھای بانکی را کنترل نمایند
و به نام "وب سایت" باز شده به عنوان درگاه بانك مورد نظر و ھمچنین به آدرس HTTPS:// در ابتدای نام سایت

مزبور دقت كافی داشته باشند .  

این مقام مسوول در ادامه از شناسایی یك سایت غیر قانونی ھمسر یابی با انجام كارھای تخصصی و فنی
اطالعات و  راھنمایی  بانك  جعلی  درگاه  صفحات  به  را  كاربران  ترفند  این  با  :متھم  گفت  و  داد  خبر  فتا  پلیس 

حساب حدودا دو ھزار نفر متقاضی ازدواج را به سرقت برده است .

سرھنگ كاظمی با اشاره به دستگیری متھم؛ مبلغ كالھبرداری شده را تا كنون چند صد میلیون تومان اعالم
كرد و گفت: پرونده جھت شناسایی مالباختگان و دستگیری ھمدستان احتمالی در دست بررسی و پی گیری

نھایی است. 

صورت در  توانند  می  عزیز  ھموطنان   : داشت  بیان  خاتمه  در  یافته  سازمان  و  ملی  جرایم  با  مبارزه  مركز  رییس 
مواجھه با موارد مشكوك، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش

کنند تا ماموران بتوانند سریعا با كالھبرداران و ناامن كنندگان فضای مجازی برخوردھای الزم را داشته باشند .


