٨
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روز ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧ Ëو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧ§ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻓﺰاﺶ ﭘﻴﺪا ﻣ ﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻦ روش ﻫﺎ آﺳﻮدﮔ زﺎد ﺑﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣ آورد،
اﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﻢ ﻪ ﺑﺎ ﻼﻫﺒﺮدار ﻟﺬت ﺧﺮﺪﻫﺎ آﺳﺎن ،ﺗﻠﺦ ﻧﺸﻮد .اﻣﺮوز ﺑﻪ  ٩روش ﻼﻫﺒﺮدار ﻣﺮﺳﻮم از ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧ Ëﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻢ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻊ

روش دﮕﺮ دزد از ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧ Ëﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ .در اﻦ ﺷﻴﻮه
ﺳﺎرﻗﺎن ﻣﻘﺪار ﭼﺴﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ورود دﺳﺘﮕﺎه ﻣ رﺰﻧﺪ و ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎرﻃﻌﻤﻪدرﻫﻤﺎنﺣﻮاﻟﻣاﺴﺘﻨﺪ.وﻗﺘﺷﺨﺼﺑﻪﺧﻮدﭘﺮداز
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﻨﺪ و ﺎرت را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ،ﺳﺎرق وارد ﺮدن
رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ او را دﺪ ﻣ زﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺎر ﺧﻮد
ﻗﺼﺪ دارد ﺎرت را از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺎرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﺮون ﻧﻤ آﺪ .اﻨﺠﺎﺳﺖ ﻪ ﺳﺎرق وارد ﻋﻤﻞ ﻣ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻓﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ دﻫﺪ ﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻧ Ëﺑﺮود و ﺑﻪ ﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧË
ﺑﮕﻮﺪ ﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺎرﺗﺶ را ﻗﻮرت داده! وﻗﺘ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﺎﻧ Ëﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﻨﺪ ﺳﺎرق از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺮده و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ رﻣﺰ
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ از ﺎرت ﻣ ﭘﺮدازد.

ﻧﺎﺗ درﺑﺎره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺧﺎﻟ ﺮدن ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻧ

 ٨روش ﮐﻼﻫﺒﺮدارى از
ﺣﺴﺎبﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
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ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻪ ﭘﻮل ﻫﺎ ﻧﻘﺪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﺷﺪ ،دزد ﻫﺎ آﺷ§ﺎر
ﺑﻮد .ﻌﻨ اﮔﺮ ﺟﻴﺒﺖ را ﺧﺎﻟ ﻣ ﺮدﻧﺪ ،ﺧﻴﻠ زود ﻣ ﻓﻬﻤﻴﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺎرت ﻫﺎ و ﺧﺮﺪﻫﺎ
اﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧ از ﻼﻫﺒﺮداران در ﺳ§ﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻴﺐ
ﺷﻤﺎ را ﺧﺎﻟ ﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﺪ ﺧﻮب ﺣﻮاﺳﺘﺎن را ﺟﻤﻊ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ در دام آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﺪ
و از ﺧﺮﺪ ﻫﺎ اﻟ§ﺘﺮوﻧﻴ Ëﻟﺬت ﺑﺒﺮﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻴﺪ

ﻣﻤ§ﻦ اﺳﺖ ﺑــﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣ Ëﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن" ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪه
ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ" ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌ ﻪ
درﺳﺎﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ زﻧ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺻﻔﺤﺎﺗ ﺑﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎز
ﺷﻮد ﻪ ﻣﮋده ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺗﺎن را در ﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﻣ دﻫﺪ ،آﻧﻬﺎ در
ﮔﺎم ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮا وارﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﺰه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن از ﺷﻤﺎ رﻣﺰ اول
و دوم را ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟ ﺮدن ﺣﺴﺎب
اﺷﺨﺎص ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺮا آن ﻪ ﺴ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺎن ﭘﻮل وارﺰ ﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ دادن ﺷﻤﺎره
ﺣﺴﺎب و ﺎ ﺷﻤﺎره ﺎرت  ١٦رﻗﻤ ﺎﻓ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﻣﺰ
دوم ﻧﻴﺴﺖ.
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺮدن ﺎرت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

اﮔﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟ از ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺎرﺮدن ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧË
ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺎﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﭼﺮا ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﺎﺑﺮ
ﺑﺎﻧ Ëﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﺮﺒﻪ ﻣ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮا آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
 Ëراه ﻼﻫﺒﺮدار از اﻦ اﻓﺮاد اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﺎﻧ§ ،ﺳﺮﻌﺎ ﺎرت او را ﺑﺎ ﺎرت دﮕﺮ )ﻪ آن ﻫﻢ ﺳﺮﻗﺘ اﺳﺖ(
ﺗﻌﻮﺾ ﻣ ﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻪ رﻣﺰ ﺎرت را
ﻣ داﻧﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دزد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺎرت ﺑﺎﻧ ﺧﻮد را ﻧﻔﺮوﺷﻴﺪ!

زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻧ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﻧﻨﻴﺪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻗﺎ اﻣﻴﻨ  Ëروش ﻼﻫﺒﺮدار دﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
آﻗﺎ اﻣﻴﻨ ﻪ ﻣﻐﺎزه ﻗﺼﺎﺑ دارد ﻣﺎﺟﺮا ﻼﻫﺒﺮدار از ﻋﺎﺑﺮ
ﺑﺎﻧ§ﺶ را اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮ¾ ﻣ ﻨﺪ :روز ﻪ ﺑﺮا ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧ Ëاﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب ﺮدم ،ﺑﺎﻧ Ëﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺎرت ،ﺑﺮﮔﻪ ا در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار داد
ﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب و رﻣﺰ ﺑﻮد.
رﻣﺰ را ﺣﻔﻆ ــﺮدم و ﺑﺮﮔﻪ را در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ا در ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟ
اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه رﻓﺘﻢ.ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه آﻣﺪ و
 Ëراﺳﺘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﺮا آوردن ﺳﻔﺎرﺷﺶ ﺑﻪ ﺨﭽﺎل
ﭘﺸﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮدم .وﻗﺘ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻴ¾ ﭘﻮﻟﻢ
ﻪ رو دﺧﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻨ§ﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ زﺎد در
ﻴﻔﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺧﻴﻠ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪم ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ وﻗﺘ دﺧﺘﺮم
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮا ﺷﻬﺮﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﺶ در ﺷﻬﺮ دﮕﺮ ﭘﻮل ﺎرت
ﺑﻪ ﺎرت ﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم از ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﻢ ﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺳﺎرق از ﻫﻤﺎن زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧ§ ﺑﻪ رﻣﺰ ﺎرت دﺳﺖ
ﭘﻴﺪا ﺮده و ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ آدرس را ﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮا ﺳﺮﻗﺖ ﺎرت ﻧﻘﺸﻪ
ﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
اﻋﻼم ﺮدن رﻣﺰ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ

از ﻗﺪﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ دﻮار ﻣﻮش دارد و ﻣﻮش ﻫﻢ ﮔﻮش دارد.ﺣ§ﺎﺖ
ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ ﻪ آﻗﺎ رﺳﺘﻤ ﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧ Ëﺗﻌﺮ¾ ﻣ ﻨﺪ :روز
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ Ëﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد و از ﻢ ﺷﺪن دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل
از ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﻃﻼع داد ﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻨﺘﺮﻧﺘ از ﺣﺴﺎب اﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﭘ ﮔﻴﺮ ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺲ
ﭘﺴﺮﺟﻮاﻧدﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻪاﻋﺘﺮافﺮدروزدرﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻣﺸﻐﻮل
ﺧﺮﺪ ﺑﻮدم ﻪ اﻦ ﺧﺎﻧﻢ رﻣﺰ ﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺑﺎ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ
اﻋﻼم ﺮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺎرﺗﺶ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ﻪ
ﻣﻦ ﻓﻮرا آن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ رﻣﺰ ﺎرﺗﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺠﺎد رﻣﺰ دوم
و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد اش ﺮدم.

ﺑﻌﻀ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮدن ﻓﺮوش ﺎرت ﻫﺎ
ﺑﺎﻧ§ ﺧﻮد ﺑﻪ دﮕﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺳﭙﺲ ﻓﺮوش ﺎرت
ﺑﺎﻧ§ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮج اﻋﺘﻴﺎدﺷﺎن را در
ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺧﺮﺪاران اﻨﮕﻮﻧﻪ ﺎرﺗﻬﺎ ﻼﻫﺒﺮداران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﺪ
ﺎرت ﻫﺎ دﮕﺮان ﻫﻮﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮا ﭘﻠﻴﺲ و ﺑﺎﻧ Ëﻫﺎ ﻣﺨﻔ ﺮده و
ﺑﻪ ﺷﻴﺎد ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤ§ﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎده دل ﻢ
ﺳﻮاد و ﻧﺎﻣﻄﻠﻊ را در ازا ﻣﺒﻠﻐ ﭘﻮل ﻓﺮﺐ دﻫﻨﺪ و ﺎرت ﺑﺎﻧ§ ﺷﺎن
را ﺑﺨﺮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﻠﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب را ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﺷﺮ Ëدر ﺎر ﺧﻼف ﻣ داﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎﻫ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻴﻤﺮ

اﺳ§ﻴﻤﺮ  Ëﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻮﭼ Ëاﺳﺖ ﻪ ﺳﺎرﻗﺎن آن را ﺑﺮ رو
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮدﭘﺮداز ﻧﺼﺐ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭙ ﺑﺮدار اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎﻧ§ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴ ﻣﺸ§ رﻧﮓ ﺎرت ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻮﭼ§ وارد ﺮدن رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮ را
ﺿﺒﻂ ﻣ ﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ  Ëﭙ از ﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣ ﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﺳ§ﻴﻤﺮ را ﺑﺮ رو ﺎرﺗﺨﻮان ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫ ﻧﻴﺰ ﻣ
ﺗﻮان ﻧﺼﺐ ﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ
ﺷﻮد وارد ﺮدن رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﺮا ﺣﺘ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳ§ﻴﻤﺮ ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ رﻣﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺎﻫﺮ ﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧ Ëﻣ ﮔﻮﺪ § :از ﻣﺸﺘﺮﺎن ﺑﺎﻧ Ëاز ﻢ ﺷﺪن
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
اﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ــﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋــﻼم ــﺮدن رﻣﺰ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﺻﻨﺪوﻗﺪارازدﺳﺘﮕﺎهاﺳ§ﻴﻤﺮﺑﺮرودﺳﺘﮕﺎهﺎرﺗﺨﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺮده اﺳﺖ.
ﻴﺒﻮرد ﺗﻘﻠﺒ

در اﻦ روش از  Ëﺻﻔﺤﻪ ﻠﻴﺪ ﺗﻘﻠﺒ ﺑﺮ رو ﺻﻔﺤﻪ ﻠﻴﺪ اﺻﻠ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺸﺮدن ﻠﻴﺪﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺘﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮد ﭘﺮداز از
ﻧﺼﺐ ﻧﺒﻮدن وﺳﺎﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ رو دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻨﻴﺪ.
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اﺳﺘﻔﺎدهاززﺑﺎناﻧﮕﻠﻴﺴﯽدﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدﭘﺮداز،ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﻴﺎدان
ﻧﺪا_پ داﻧﺸﺠﻮ ﻣ ﮔﻮﺪ :ﭘﺪرم ﮔﻠﻔﺮوﺷ
دارد .روز ﺷﺨﺼ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﻔﺎرش ﭼﻨﺪﻦ ﺗﺎج ﮔﻞ ﺑﺮا ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ
ﺷﺨﺼدرﻣﺸﻬﺪرادادوﺷﻤﺎرهﺣﺴﺎبﭘﺪرم
راﺑﺮاوارﺰﻣﺒﻠﻎﺑﻴﻌﺎﻧﻪدرﺎﻓﺖﺮد.دﻗﺎﻘ
ﺑﻌﺪﺗﻤﺎسﮔﺮﻓﺖوﭘﺮﺳﻴﺪﻪآﺎﻣﺒﻠﻎﺑﻪﺣﺴﺎب
آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻴﺮ .ﺳﭙﺲ آن
ﺷﺨﺺ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺮود و آﻧﭽﻪ را ﻪ او ﻣ ﮔﻮﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸ§ﻞ وارﺰ ﺣﻞ ﺷﻮد .در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم از
اوﺧﻮاﺳﺘﻪﺑﻮد زﺑﺎندﺳﺘﮕﺎهرارواﻧﮕﻠﻴﺴ
ﻗﺮاردﻫﺪودرﻣﺮاﺣﻞﺑﻌﺪﺧﻮاﺳﺘﻪﺑﻮدﺪ
را ﺑﺎ اﻦ ﻋﻨﻮان ) ١٩٧٤٦٢٣٧ﭼﻴﺰ ﻤﺘﺮ
از ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( وارد ﻨﺪ .ﭘﺪر ﻣﻦ
ﻧﻴﺰ ﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞراﻃﺒﻖﮔﻔﺘﻪآنﺷﺨﺺاﻧﺠﺎمدادواﻦ
ﻣﺒﻠﻎازﺣﺴﺎبﭘﺪرمﺴﺮﮔﺮدﺪ.
رﺿﺎداﻧﺸﺠﻮﺎرﺷﻨﺎﺳﻣﮔﻮﺪ:
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﻮدم  .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ
ﺮدﺗﺎﻣﻘﺪاروﺟﻪﺑﺮاﺶﺑﺮداﺷﺖﻨﻢواوآن
ﻣﺒﻠﻎراﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﺎرتﺑﻪﺎرتﻨﺪزﺮاادﻋﺎ
ﻣﺮدﺳﻘ¾ﺑﺮداﺷﺖروزاﻧﻪ ازﺎرتﺑﺎﻧ§
اشﺑﻪﺣﺪﻧﺼﺎبرﺳﻴﺪهاﺳﺖ،ﻣﻮﻗﻌﻪﻣﺒﻠﻎ
درﺧﻮاﺳﺘ اش را ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﻞ دادم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺎ
ﺑﻪﻓﺮارﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪﻣﮔﻮﺪ:
ﻣﻦﺑﻪﺧﺮﺪﻫﺎاﻨﺘﺮﻧﺘﻋﻼﻗﻪزﺎددارم،
ﭼﻮن در وﻗﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ ﻣ ﺷﻮد و اﻣ§ﺎن
ﻣﻘﺎﺴﻪ اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮاﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
ﮔﺮدد،اﻣﺎﻫﻤﺴﺮمراﺿﻧﻤﺷﻮدﺗﺎرﻣﺰدوم
ﺎرﺗﻢراﻓﻌﺎلﻨﻢوﻣﮔﻮﺪاﻣﻦﻧﻴﺴﺖ!
اﻧﺴﻴﻪﺧﺎﻧﻪدارﻣﮔﻮﺪ:
اﻏﻠﺐاﻋﻼمﻣﺷﻮدﻫﻨﮕﺎمﺧﺮﺪازﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻪ ﺧﻮدﺗﺎن رﻣﺰ
ــﺎرت را وارد ﻨﻴﺪ .اﻣﺎ اﺜﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻮﺗﺎﻫ ﺳﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺎرﺗﺨﻮان را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣ
ﻨﻨﺪ و رﻣﺰ را ﭘﺲ از ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮدﺷﺎن وارد
ﻣﻨﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻢﻣﺠﺒﻮرﻣﺷﻮﻢﻪرﻣﺰرادر
ﻓﺮوﺷﮕﺎهدادﺑﺰﻧﻴﻢ.
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