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بیمه فرزند آور
آشنایی با بیمه های ناباروری
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«انرتب» ؛ درمان تب
تبلت ابزی کودکان

خودپرداز مد نظر
در دسرتس نیست!

هرماه اب
مسیریاب های هرماه

ساینا
خواهر خوانده تیبا

معرفییکمحصولوطنیدرحوزه
دیجیتال

نگاهی به چند نمونه از پرکاربردترین
مسیریاب های ایرانی و خارجی

معضالت خودپردازهای شراکتی و
امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی

خودرویی جدید
بر پایه یک پلتفرم قدیمی

یادداشت
n o t e

کالهبردارانی که سراغ فناوری می روند!
گـزارش ایـن شـماره دخـل و خـرج
مهدی حسن زاده
دربـاره خودپردازهای شـخصی و شـراکتی
روزنامه نگار
نشـان مـی دهـد که حتـی در اسـتفاده از
خودپـرداز بایـد مراقـب بـود و برخی نکات
را در نظـر داشـت .توسـعه فنـاوری هـای نویـن و شـیوه های جدیـد پرداخت
کـه حداقـل آن را در اسـتفاده از خودپـرداز مـی توان دیـد ،فرصتهای رفاهی

بیشـتری را برای مردم ایجاد کرده اسـت تا بدون مراجعه حضوری به شـعب
بانکهـا ،دریافتهـا و پرداختهـای خـود را انجـام دهنـد .اکنـون این دغدغه
وجـود دارد کـه نحـوه اسـتفاده از ایـن ابزارها از جملـه خودپردازها به گونه ای
باشـد که مشـکلی ایجاد نکند.خودپردازها اگرچه بخشـی از اقدامات بانکی را
تسـریع مـی کنـد امـا به همـان میزان ،مـورد توجـه کالهبرداران نیز هسـت.
بـا وجـود هشـدارهای متعـدد پلیـس ،هـر از چنـدی مـی شـنویم کـه برخی

کالهبـرداران بـا تمـاس تلفنـی ،موفق به فریب تعـدادی از افراد شـده و آنها
را بـه پـای خودپـرداز مـی کشـانند تـا با اسـتفاده از سـادگی آنهـا و ترغیب
آنهـا بـه لـو دادن رمـز دوم ،از آنها کالهبرداری کنند .عالوه بر این اسـتفاده
از برخـی خودپردازهـای ناایمـن نیز مورد توجه کالهبرداران هسـت تا بتوانند
از کارت بانکـی افـراد سـوء اسـتفاده کنند.همـه ایـن موارد نشـان می دهد که
بایـد در نحـوه اسـتفاده از ابزارهـای الکترونیـک بانکـی احتیـاط کـرد به ویژه

اسـتفاده از رمـز دوم کـه موجب شـد تا بانک مرکزی بـه دنبال تغییر رمزهای
دوم ایسـتا بـه رمزهـای دوم یـک بـار مصرف باشـد .اگرچه الزام بـه تغییر این
رمزهـا فعلا به تعویق افتاده اسـت ،امـا واقعیات موجود و حجـم کالهبرداری
و سـوء اسـتفاده هایـی که از طریـق برخی خودپردازها و رمزهـای دوم صورت
مـی گیـرد ،نشـان می دهد که باید در اسـتفاده از ابزارهـای بانکی الکترونیک
احتیـاط کـرد و مراقبتهـای الزم را مدنظر داشـت.

