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 كالهبرداري 

 
 تعريف كالهبرداري 

ٞب،  ٔٛػؼبت  ٞب،  وبسخب٘ٝ ٞب، تجبست خب٘ٝ ٞش وغ اص ساٜ حيّٝ ٚ تمّت، ٔشدْ سا ثٝ ٚجٛد ؿشوت 

ْٔٛٞٛ داؿتٗ أٛاَ ٚ اختيبسات ٚاٞي فشيت دٞذ ٚ يب ثٝ أٛس غيش ٚالغ أيذٚاس ٕ٘بيذ،  اص حٛادث ٚ 

ٚػبيُ ٔزوٛس يب آٔذٞبي غيش ٚالغ ثتشػب٘ذ ٚ يب اػٓ يب ػٙٛاٖ ٔجؼَٛ اختيبس وٙذ ٚ ثٝ يىي اص  پيؾ

ٚػبيُ تمّجي ديٍش ٚجٜٛ ٚ يب اػٙبد، حٛاِجبت،  لجٛم يب ٔفبكبحؼبة ٚ أثبَ آٟ٘ب تحليُ وشدٜ ٚ 

 ٌشدد. اص ايٗ ساٜ ٔبَ ديٍشي سا ثجشد، والٞجشداس ٔحؼٛة ٔي

دا٘يذ والٞجشداس، ٔؼٕٛالً داساي ظبٞشي آساػتٝ ٚ ؿيه پٛؽ، ِٚخشج ٚ خٛؽ ثشخٛسد  آيب ٔي .1

 ٘ذ ًؼٕٝ خٛد سا ثٝ داْ ثيب٘ذاصد.ثبؿذ؟  تب ثتٛا ٔي

ؿٟشٚ٘ذ ٌشأي دس كٛست ثشخٛسد ثب افشادي وٝ دس اصاي دسيبفت پَٛ،  ٚػذٜ وبس يب دادٖ  .2

وبست پبيبٖ خذٔت، ٔؼبفيت، ٌزس٘بٔٝ، ٚيضا، ٌٛاٞيٙبٔٝ ٚ حُ ٔـىُ ا٘تظبٔي ثـب جؼُ ٚ 

 ي وٙيذ.ا٘ذاص٘ذ، ٞٛؿيبس ثبؿيذ ٚ آ٘بٖ سا ؿٙبػبي تضٚيش، ًؼٕٝ خٛد سا ثٝ داْ ٔي

لجُ اص خشيذ اتٛٔجيُ اص ػشلتي ٘جٛدٖ آٖ إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘بييذ ٚ جٟت ثشسػي ٔٛهٛع ثٝ  .3

 اداسٜ آٌبٞي ٔشاجؼٝ ٕ٘بييذ.

دس كٛست ا٘جبْ ٔؼبٔالت ّٔىي لجُ اص تٙظيٓ ػٙذ جٟت جٌّٛيشي اص والٞجشداسي ٔٛاسد  .4

 ريُ سا سػبيت ٕ٘بييذ:

 اػتؼالْ اص ثب٘ه جٟت دس سٞٗ ٘جٛدٖ ّٔه؛ .5

 اص ؿٟشداسي جٟت ثشسػي پبيبٖ وبس ٚ ػٛاسم ؿٟشداسي ٚ ....؛ اػتؼالْ .6

 ٔشاجؼٝ ثٝ ٔحُ ٚ ٌٔبثمت ّٔه ثب ػٙذ؛ .7

 اػتؼالْ اص اداسٜ ٔبِيبت ٚ داسايي؛ .8

 اػتؼالْ اص ػبصٔبٖ ثجت اػٙبد ٚ ٔذاسن؛ .9

 اػتؼالْ اص اداسٜ آٌبٞي ٘بجب؛ .11

 ب حمٛلي فشٚؿٙذٜ.يآٌبٞي اص ٚجٛد خبسجي ؿشوت، ثٍٙبٜ، ؿخق حميمي  .11

دٞٙذ ٘ؼجت ثٝ اسايٝ  ؼبٔالت چٙب٘چٝ افشاد ثٝ جبي ٚجٝ ٘مذ، چه  ديٍشاٖ سا ثٝ ؿٕب ٔيدس ٔ .12

دٞٙذٜ چه ؿٙبخت وبُٔ داؿتٝ ثبؿيذ ٚ ٚهؼيت حؼبة اٚ سا اص ثب٘ه ٔشثًٛٝ اػتؼالْ 

 وٙيذ.



 

 

 اص پشداخت ٚجٝ ٘مذ تحت ػٙٛاٖ ٔـبسوت يب ٔوبسثٝ ثٝ افشاد ٘بؿٙبع خٛدداسي ٕ٘بييذ. .13

 ٞبي ٔذت داس خٛدداسي ٕ٘بييذ. مبثُ اخز چهاص فشٚؽ اتٛٔجيُ دس ٔ .14

ٞبي ٔختّف اص ػٛي افشاد حميمي يب حمٛلي دس جشايذ ثٝ آٟ٘ب اػتٕبد  ثٝ ِحبٍ دسج آٌٟي .15

٘ىٙيذ ٚ لجُ اص ٚاسيض ٚ پشداخت ٞشٌٛ٘ٝ ٚجٝ يب ا٘ؼمبد لشاسداد اص كالحيت كبحجبٖ آٌٟي 

 ٌٕٔئٗ ؿٛيذ.

 يش اداسي پشٞيض ٕ٘بييذ.اص ا٘جبْ ٔؼبٔالت والٖ ثب چه ثب٘ىي دس ػبػبت غ .16

داس جٌّٛيشي ٕ٘بييذ ٚ ٔؼبّٔٝ خٛد سا ثٝ كٛست  اص خشيذ ٚ فشٚؽ ثٝ سٚؽ لِٛٙبٔٝ ٔذت .17

 سػٕي ا٘جبْ دٞيذ.

چٙب٘چٝ للذ خشيذ يب اجبسٜ ٔٙضَ يب صٔيٗ ٚ ّٔه سا داسيذ اص ٔـبٚسيٗ أالن ٔؼتجش اػتفبدٜ  .18

خُ ٔجبيؼٝ ٘بٔٝ ػبدي سا ٌٔبِؼٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ اػٙبد سا ثب دلت وٙتشَ ٕ٘بييذ.هٕٙبً وّيٝ ٔفبد دا

 وٙيذ.

ٍٞٙبْ خشيذ خٛدسٚ ٔـخلبت وبُٔ اص لجيُ ؿٕبسٜ ٔٛتٛس،ؿٕبسٜ ؿبػي، اتبق، سً٘ ٚ ٔذَ  .19

آٖ سا ثب اػٙبد كحيح ٚ وبست خٛدسٚ دليمبً ٌٔبثمت ٕ٘ٛدٜ، آدسع ٔحُ وبس ٚ ػىٛ٘ت 

 فشٚؿٙذٜ سا ثٝ دػت ثيبٚسيذ.

ٙذٜ ٚ ثب٘ه، حتٕب ثشي ٞبي آٖ سا ٍٞٙبْ تحٛيُ ٌشفتٗ دػتٝ چه اص ٚاحذ كبدس وٙ .21

 ؿٕبسؽ ٕ٘بييذ.

 هٕب٘ت افشادي سا وٝ ٕ٘ي ؿٙبػيذ، تمجُ ٘ىٙيذ. .21

تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ اٚساق ٚ ٔذاسن ؿٙبػبيي وبسوٙبٖ دِٚت لبثُ جؼُ اػت، ِزا اص ثشلشاسي  ثب .22

 ٞشٌٛ٘ٝ استجبى خبسج اص سٚاَ اداسي ثشاي ا٘جبْ أٛس اداسي خٛدداسي ٕ٘بييذ.

ٞبي ثٝ ػشلت سفتٝ  ثب اػٙبد جؼّي تٛػي افشاد خجشٜ  ٚ ٔبٞش ثٝ  افشاد  ٔٛتٛسػيىّتثيـتش  .23

ؿٛد ٚ دس ٍٞٙبْ خشيذ ٔٛتٛسػيىّت دلت ؿٛد وٝ اػٙبد ٔشثًٛٝ جؼّي  ٘بآٌبٜ  فشٚختٝ ٔي

 ٘جبؿذ.

 ٞبيي وٝ كبدس وٙٙذٜ آٖ ٘بؿٙبع اػت خٛدداسي وٙيذ. ٞبي ٔخذٚؽ ٚ چه اص لجَٛ چه .24

وٝ ٘يبص ثٝ اكُ ٌزس٘بٔٝ اػت، ري ٘فغ ؿخلبً حوٛس داؿتٝ ٚ  ٍٞٙبْ خشيذ ٚ فشٚؽ اسص .25

 ٌزس٘بٔٝ سا دس اختيبس دالالٖ دٚسٜ ٌشد ٍ٘زاسيذ.

ٔؼٕٛال والٞجشداساٖ ٚ جبػالٖ ثب تىثيش يه اػىٙبع ثب يه ؿٕبسٜ ػشيبَ ٔجبدست ثٝ جؼُ  .26

ٝ ٞب تٛج وٙيذ ثٝ ؿٕبسٜ ػشيبَ اػىٙبع وٙٙذ چٙب٘چٝ ٔجّغ صيبدي اػىٙبع دسيبفت ٔي ٔي

 وٙيذ تب ؿجيٝ ثٝ ٞٓ ٘جبؿٙذ.



 

 

صٔبٖ دليك تحٛيُ ٔٛسد ٔؼبّٔٝ ٚ حذاوثش صٔبٖ تأخيش ٚ تؼٟذات ًشفيٗ ٔمبثُ، ٔجّغ تأخيش  .27

صٔبٖ ا٘تمبَ ػٙذ ٔبِىيت  ٚ حتي حٛصٜ دفتش اػٙبد سػٕي جٟت ا٘تمبَ ػٙذ سا  تأديٝ،

 ٔـخق وٙيذ.

يي ػذْ ا٘جبْ تؼٟذات پشداخت ثٟبي ٔٛسد ٔؼبّٔٝ ٚ هٕب٘ت اجشا ٠ٞب ٘حٛ ٘بٔٝ دس ٔجبيؼٝ .28

 ًشفيٗ سا ٔـخق ٚ دسج وٙيذ.

 ًٕغ لشثب٘ي، يه فشكت ٔٙبػت ثشاي ٔٛفميت والٞجشداساٖ اػت. .29

ثشي  ٞب اوتفب ٘ىٙيذ، چشا وٝ ٕٔىٗ اػت ػش دس ا٘جبْ ٔؼبٔالت، تٟٙب ثٝ ٚجٛد آسْ ٘بٔٝ .31

 اداسات تٛػي افشاد ؿيبد ثٝ ػشلت سفتٝ ٚ يب جؼُ ؿذٜ ثبؿذ.

ب ثٙب ؿبُٔ، ٘ٛع ٔلبِح، تجٟيضات احتٕبِي، ويفيت وبس ثب ليذ وّي ػبصٜ ي ٔـخلبت فٙي .31

 ٘ٛع ػيؼتٓ ػشٔبيؾ ٚ ٌشٔبيؾ دسج ؿٛد.

 ٗ كذٚس، ٔـخلبت ٔحًٛٝ ػبصي ٚ اجشاي آٖ ليذ ؿٛد.يتؼي .32

 تأٔيٗ ا٘ـؼبثبت آة، ثشق، ٌبص، فبهالة ٚ غيشٜ دسج ؿٛد. .33

 ٘حٜٛ تؼٛيٝ حؼبة دس كٛست فؼخ لشاسداد دسج ؿٛد. .34

ٞبي هشٚسي اخز ؿذٜ ٚ دس كٛست  ثٝ ٔٙظٛس ا٘جبْ ٔىبتجبت ٚ دػتشػي٘ـب٘ي دليك ًشفيٗ  .35

 أىبٖ ٘ـب٘ي ثؼتٍبٖ دسجٝ اَٚ  ًشفيٗ دسج ؿٛد. 

وـي فشٚؽ لؼٌي وبال )اتٛٔجيُ، ٔٛتٛس،...( الذاْ ثٝ  ٞبيي وٝ ثب ؿيٜٛ لشػٝ ت ؿشوتلٔشا .36

 س يه سٚصتٛاٖ د ٞضاس تٛٔبٖ ٔي 21ثبؿيذ. ٚلتي ثب ٔجّغ  ،وٙٙذ جٕغ آٚسي ٚجٜٛ ٘مذ ٔي

ثبٚس  داي سا ثٝ ثجت سػب٘ذ كشفبً ٘جبيذ ثٝ ؿٕبسٜ ثجت اػتٕبد ٚ اوتفب وشد. صٚ ؿشوت يب ٔٛػؼٝ

 ٘جبؿيذ ٚ ثب افشاد ٌّٔغ ٚ خجشٜ ٔـٛست ٕ٘بييذ.

  



 

 

 پيشگيري از جعل :

 

ثٝ ٔٙظٛس جّٛ ٌيشي اص ػٛء اػتفبدٜ فشكت ًّجبٖ ثشاي احشاص ٞٛيت ٔبٔٛسيٗ ا٘تظبٔي اص  .1

 ٔؼتجش ٚ حىٓ ٔبٔٛسيت ثخٛاٞيذ. آ٘بٖ وبست ؿٙبػبيي

دس ا٘جبْ ٔؼبٔالتي وٝ ٚإ٘ٛد ٔي ؿٛد ػٛد صيبدي ثيؾ اص حذ ٔؼَٕٛ ػبيذ ؿٕب ٔيـٛد  .2

 تبُٔ ٕ٘بييذ.

دس ٔؼبٔالت أالن تب حلَٛ إًيٙبٖ وبُٔ اص ٔبِىيت ًشف ٔمبثُ اص تٙظيٓ ٞش ٌٛ٘ٝ لشاس  .3

 داد ٚ پشداخت ٚجٝ اويذا خٛدداسي ٕ٘بييذ.

جُ اص تٙظيٓ ػٙذ يب لِٛٙبٔٝ هٕٗ اخز ثشي ػذْ خالف ، اكبِت دس ٔؼبٔالت خٛدسٚ ل .4

 ؿٕبسٜ ٞبي ٔٛتٛس  ؿبػي ٚ ؿٕبسٜ پالن اتٛٔجيُ سا اص وبسؿٙبػبٖ ٔشثٛى اػتؼالْ ٕ٘بييذ

كش فب ثٝ ِحبٍ دسج آٌٟي ٞبي ٔختّف اص ػٛي افشاد حميمي يب حمٛلي دس جشايذ ثٝ آٟ٘ب  .5

پشداخت ٞش ٌٛ٘ٝ ٚجٝ اص كالحيت كبحجبٖ آٌٟي ٚ اػتٕبد ٕ٘ٙٛدٜ لجُ اص ا٘ؼمبد لشاسداد يب 

 لب٘ٛ٘ي ثٛدٖ فؼبِيت آٟ٘ب إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘بييذ.

دس ػمذ ثيغ ، پغ اص تٛافك ًشفيٗ ٔؼبّٔٝ ، ليٕت دليك ٚ وبُٔ ٔٛسد ٔؼبّٔٝ ،ٔمذاس ، جٙغ  .6

، ٚيظٌي ٞب  صٔبٖ تحٛيُ ، خؼبست ٔشثًٛٝ ٚ ... ثٝ ًٛس كشيح ثبيذ دس ػٙذ يب ٔجبيؼٝ ٘بٔٝ 

 ٌشدد. ليذ

شخٛسد ٔي ثبؿٙذ تب ؿخق ٔمبثُ والٞجشداساٖ اكٛال ؿيه پٛؽ ، حشاف ، ِٚخشج ٚ خٛؽ ث .7

 غفبَ يب تٌٕيغ ٕ٘بيٙذ.سا ا

 اص ٌشفتٗ چىٟبيي وٝ كبدس وٙٙذٜ آٖ ٘بؿٙبع اػت خٛدداسي ٕ٘بييذ . .8

 

 



 

 

توصيه هاي الزم در خصوص پيشگيري از تخلفات مربوط به 

 « :چك»

 وبس اػتفبدٜ ٕ٘بئيذ.ثشاي تٙظيٓ ػٙذ ٚ چه اص خٛد .1

ٔتٗ چه سا ؿخلبً ٚ ثب يه خٛدوبس ثٙٛيؼيذ تب دس كٛست دػت ثشدٖ دس ٔٙذسجبت آٖ ،  .2

 جؼّي ثٛدٖ آٖ ٔـخق ؿٛد.

 ٔٙذسجبت ػٙذ ٚ چه سا ًٛسي تٙظيٓ وٙيذ وٝ لبثُ اِحبق يب حزف ٘جبؿذ. .3

 ػؼي وٙيذ چه لجُ اص كذٚس ، ٟٔش ٚ أوبء ٘ـٛد. .4

 ٕ٘بئيذ.اص كذٚس چه ػفيذ أوبء خٛدداسي  .5

ٞشٌض اص افشاد ٘بؿٙبع وٝ ٔؼشٚفيت ٚ اػتجبس وبفي ٘ذاس٘ذ چه لجَٛ ٘ىٙيذ صيشا احتٕبَ  .6

 ٔؼشٚلٝ يب جؼّي ثٛدٖ آٖ ٚجٛد داسد.

دس خلٛف دسيبفت چه ٞبي توٕيٙي ، سٔضداس ٚ ٔؼبفشتي لجُ اص ا٘جبْ ٔؼبّٔٝ هٕٗ  .7

چه سا احشاص ؿٙبػبيي وبُٔ پشداخت وٙٙذٜ ثٝ ٘ضديىتشيٗ ؿؼجٝ ثب٘ه ٔشاجؼٝ ٚاكبِت 

 ٕ٘ٛدٜ ٚاص دسػت ثٛدٖ ٔجّغ آٖ ٚ تٌجيك سً٘ ٚ ٔجّغ ٌٕٔئٗ ؿٛيذ.

ٍٞٙبْ دسيبفت اػٙبد ٚ اٚساق ثٟبداس ٚ دػتٝ چه اص ٔشجغ كبدسوٙٙذٜ حتٕبً ثشي ؿٕبسي  .8

 ٕ٘بئيذ.

ٔجّغ چه سا ٞٓ ثٝ ػذد ٚٞٓ ثحشٚف ٘ٛؿتٝ ٚ ثشسٚي ٘ٛؿتٝ ٞب خلٛكبً ٔجّغ ػذدي چؼت  .9

 اي ٘لت ٕ٘بئيذ. ؿيـٝ

 چه سا ٞٓ ثٝ سيبَ ٚ ٞٓ ثٝ تٛٔبٖ دسج ٕ٘بئيذ. ٔجّغ .11

 ػٙٛاٖ أب٘ت يب هٕب٘ت ثپشٞيضيذ.ٝ اص كذٚس چه ث .11

 ػؼي وٙيذ أوبء سٚي چه ٞب داساي ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي ثبؿذ. .12

 دس تٕبْ ٔذت اػتفبدٜ اص دػتٝ چه ، ٔٙذسجبت ٔتٗ آٖ سا دس تٝ چه ثٙٛيؼيذ. .13

 ثب ٔؼشفي افشاد آؿٙب دسيبفت وٙيذ.چه ٞبي ٔؼبفشتي سا فمي اص افشاد آؿٙب ٚ يب  .14

ٞٛيت ؿخلي سا وٝ اص اٚ چه ٔؼبفشتي دسيبفت ٔي وٙيذ اص سٚي ٔذاسن ٔؼتجش وبٔالً احشاص  .15

 ٕ٘ٛدٜ ٚ آدسع ٚ ؿٕبسٜ تّفٗ ٚي سا دس پـت چه يبدداؿت وٙيذ.

افشادي وٝ ثٝ ػّت ثبال ثٛدٖ حجٓ ٔؼبٔالت خٛد ٔججٛس ثٝ دسيبفت چه ٞبي ٔؼبفشتي  .16

ػت جذِٚي اص ٔجّغ ٚ سً٘ چه پَٛ ثب٘ه ٞبي ٔختّف داؿتٝ ثبؿٙذ تب ٞؼتٙذ، ثٟتش ا

 ٍٞٙبْ دسيبفت ايٗ لجيُ چه ٞب لبدس ثٝ تٌجيك سً٘ ٚ ٔجّغ آٖ ثبؿٙذ.



 

 

ثب أتحبٖ چه دس ٔمبثُ دػتٍبٟٞب ٚ خٛدوبسٞبي ٔخلٛف اص اكُ ثٛدٖ وبغز چه  .17

 إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘بئيذ.

 ثيـتشي ٕ٘بئيذ.ثٝ پشفشاط ٔجّغ چه ٚ ٘ٛع كفشٞبي پشفشاط تٛجٝ  .18

ٞش چٟبس ٘ٛع ٘ٛؿتٝ ٔجّغ چه )ٔجّغ ػذدي فبسػي ٚ اٍّ٘يؼي ـ ٔجّغ حشٚفي فبسػي ٚ  .19

اٍّ٘يؼي( سا ثبٞٓ ٌٔبثمت ٕ٘بئيذ. اؿخبكي وٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي ٕ٘ي دا٘ٙذ ٔي تٛا٘ٙذ اص افشادي 

 وٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي ٔي دا٘ٙذ وٕه ثٍيش٘ذ.

جٛدٖ آٖ إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ٍٞٙبْ تحٛيُ ٌشفتٗ چه ٞبي ٔؼبفشتي اص جؼّي ٘ .21

 ٘ؼجت ثٝ ؿٙبػبيي ٞٛيت اؿخبف پشداخت وٙٙذٜ الذاْ ٕ٘ٛدٜ .

 اص ٌشفتٗ چه ٞبيي وٝ كبدس وٙٙذٜ آٖ ٘بؿٙبع اػت خٛدداسي وٙيذ. .21

افشاد ثيؼٛاد اص اؿخبف أيٗ ٚ ٔٛسد اػتٕبد جٟت تٙظيٓ چه ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ ػٙذ ٔؼتجش وٕه  .22

 ثٍيش٘ذ .

 پيگيري :   
ػشلت چه ٚ اٚساق ثٟبداس دس اػشع ٚلت ثب٘ه ٔشثًٛٝ ٚٔشاجغ ا٘تظبٔي ٚ  ثٝ ٔحن فمذاٖ يب .1

 لوبيي سا وتجبً ٌّٔغ ٕ٘بئيذ.

ٔـخلبت جبػُ ٔثُ ا٘ذاْ )چبلي ٚ الغشي( ، لذ، ٔٛي ػش، سً٘ ٚ ٘ٛع آسايؾ آٖ ، سً٘  .2

پٛػت ٚ ػالئٓ ٔٛجٛد دس چٟشٜ، ٔثُ خبَ، ػبِه، آثّٝ، ػٛختٍي، پيؼي ٚ .... سا ثٝ ٔأٔٛساٖ 

 ع دٞيذ.اًال

 ٘حٜٛ ثشخٛسد ٚ ؿٍشد ٔٛسد اػتفبدٜ جبػُ يب جبػالٖ سا دليمبً ثٝ اًالع ٔأٔٛساٖ ثشػب٘يذ. .3

 

  



 

 

 نحوه تكميل متن چك 

 

حتٕبً ٔتٗ چه سا ثب يه ٘ٛع خٛدوبس ثٙٛيؼيذ تب دس كٛست دػت ثشدٖ ثٝ ٔتٗ آٖ، جؼّي  .1

 ثٛدٖ آٖ ٔـخق ٌشدد.

اص سٚاٖ ٘ٛيغ ٚ ... اػتفبدٜ  جٟت  تىٕيُ ٔتٗ چه فمي اص خٛدوبس اػتفبدٜ وشدٜ ٚ .2

 ٕ٘ٙبييذ.

 تبسيخ چه سا ثٝ كٛست افمي ٚ ػٕٛدي ثٝ كٛست ػذدي ٚ ثٝ حشٚف دسج ٕ٘بييذ. .3

 سلٓ چه سا ثٝ كٛست سيبِي ٚ تٛٔب٘ي ٚ ٞٓ ثٝ كٛست ػذدي ٚ حشٚف ثٙٛيؼيذ. .4

اليت  اي ثپٛؿب٘يذ يب سٚي آٖ سا ٞبي ٞبي تىٕيُ ؿذٜ سا ثب چؼت ؿيـٝ سٚي وّيٝ لؼٕت .5

 ٕ٘بييذ.

 ٞبي پش ؿذٜ سا ثجٙذيذ. جّٛي تٕبٔي لؼٕت .6

 اص كذٚس چه ػفيذ أوبء جذاً خٛدداسي وٙيذ. .7

 ػؼي ؿٛد چه لجُ اص كذٚس، ٟٔش يب أوبء ٘ـٛد. .8

ٞبي ديٍشي اص دػتٝ  دس ٍٞٙبْ أوبء چه،  ًٛسي أوبء ؿٛد وٝ آثبس أوبء ثش سٚي ثشٌٝ .9

 چه حه ٘ـٛد.

 تٝ ثشي چه سا ثب دلت تىٕيُ وٙيذ. .11

 



 

 

 : ي الزم در خصوص پيشگيري از انواع كالهبرداريتوصيه ها

 

اص دس اختيبس ٌزاؿتٗ اػٙبد ٚ ٔذاسن ٔؼتجش خٛد ٘ظيش ؿٙبػٙبٔٝ ، ٌزس٘بٔٝ ، ٌٛاٞيٙبٔٝ  .1

سا٘ٙذٌي، اػٙبد ٚ ٔذاسن صٔيٗ، ٔغبصٜ ٚٔٙضَ، جٛاصػبختٕبٖ، جٛاص وؼت ٚغيشٜ ثشاي ا٘جبْ 

 خٛدداسي ٕ٘بئيذ.أٛساداسي ثٝ افشادي وٝ ٔٛسد ٚثٛق ؿٕب٘يؼتٙذ 

اص تحٛيُ پَٛ ٚ ِٛاصْ ثب اسصؽ ٕٞچٖٛ فشؽ، ًال ٚ جٛاٞش ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ي ٚ ثشلي ثٝ افشاد  .2

٘بؿٙبع تحت ػٙبٚيٗ آطا٘غ ٔؼبفشثشي ، وبسٌش پؼت ، ٕ٘بيٙذٜ ؿشوت، تؼٕيشوبس ٚ ... ثذٖٚ 

 حلَٛ إًيٙبٖ وبُٔ خٛدداسي ٕ٘بئيذ.

پَٛ ثٝ ؿٕب ٚػذٜ وبس، وبست پبيبٖ خذٔت يب دس كٛست ثشخٛسد ثب افشادي وٝ دس اصاء دسيبفت  .3

ٔؼبفيت،ٌزس٘بٔٝ، ٚيضا، ٌٛاٞيٙبٔٝ ، حُ ٔـىالت ا٘تظبٔي ٚ ... ٔي دٞٙذ جب٘ت احتيبى سا 

ثيـتش دس ٘ظش ٌشفتٝ ٚ دس كٛست إًيٙبٖ اص ٘يت پّيذ ًشف ٔمبثُ ٔشاتت سا ػشيؼبً ثٝ ٔشاوض 

 پّيغ اًالع دٞيذ. 111

ؼٝ وٙٙذٌبٖ ٘بؿٙبع تحت ػٙٛاٖ ٔأٔٛسيٗ دِٚتي اص پشداخت ٞش ٌٛ٘ٝ ٚجٟي ثٝ ٔشاج .4

)داسايي، تؼضيشات حىٛٔتي، ثبصسػبٖ اكٙبف ٚ ...( خٛدداسي ٕ٘ٛدٜ ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاسد سا ػشيؼبً ثٝ 

 ثشػب٘يذ. 111اًالع پّيغ 

اص پشداخت ٚجٝ ٘مذ تحت ػٙٛاٖ ٔوبسثٝ ثٝ افشادي وٝ ٔٛسد إًيٙبٖ وبُٔ ؿٕب ٘يؼتٙذ  .5

 خٛدداسي ٕ٘بئيذ.

 ٘ي دس اختيبس ديٍشاٖ لشاس ٘ذٞيذ. بچه خٛد سا ثلٛست أٞشٌض دػتٝ  .6

 اص ٌشفتٗ چه ٞبئي وٝ كبدس وٙٙذٜ آٖ ٘بؿٙبع اػت خٛدداسي ٕ٘بئيذ. .7

  اص فشٚؽ اتٛٔجيُ ثلٛست چه ٞبي ٔذت داس خٛدداسي وٙيذ. .8

 ٔؼبٔالت خٛدسٚ سا دس ثٍٙبٞي ا٘جبْ دٞيذ وٝ جٛاص وؼت ثٝ ٘بْ ٔذيش آٖ كبدس ؿذٜ ثبؿذ. .9

جٌّٛيشي اص ػٛء اػتفبدٜ فشكت ًّجيٗ ثشاي احشاص ٞٛيت ٔأٔٛسيٗ ٘يشٚي ثٝ ٔٙظٛس  .11

 ا٘تظبٔي اص آ٘بٖ وبست ؿٙبػبيي ٔؼتجش ٚ حىٓ ٔبٔٛسيت ثخٛاٞيذ.

دس ا٘جبْ ٔؼبٔالتي وٝ ٚإ٘ٛد ٔي ؿٛد ػٛد صيبدي ثيؾ اص حذ ٔؼَٕٛ ػبيذ ؿٕب ٔي ؿٛد  .11

 تأُٔ ٕ٘بئيذ.

ٝ ٕٔىٗ اػت ػشثشي اداسات تٛػي افشاد ؿيبد تٟٙب ثٝ ٚجٛد آسْ ٘بٔٝ ٞب اوتفب ٕ٘ٙبئيذ. چشاو .12

 ثٝ ػشلت سفتٝ ثبؿذ.



 

 

دس تٙظيٓ لِٛٙبٔٝ يب ٔجبيؼٝ ٘بٔٝ دلت ٕ٘بئيذ وٝ حتٕبً يه ثشي ثؼٙٛاٖ ػبثمٝ دس ثٍٙبٜ  .13

 ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ.

دس ٔؼبّٔٝ أالن تب حلَٛ إًيٙبٖ وبُٔ اص ٔبِىيت ًشف ٔمبثُ ، اص تٙظيٓ ٞش ٌٛ٘ٝ  .14

 يذاً خٛدداسي ٕ٘بئيذ.لشاسداد ٚ پشداخت ٚجٝ او

ثٝ ٍٞٙبْ خشيذ أالن ٚ ٚػبئي ٘مّيٝ ٔٛتٛسي اػٙبد ٔبِىيت سا اص فشٚؿٙذٜ دسخٛاػت ٚ  .15

 دليمبً ٌٔبِؼٝ ٕ٘بئيذ.

 حتي إِمذٚس ٔؼبٔالت اتٛٔجيُ سا دس ٔشاوض خشيذ ٚ فشٚؽ ٔشثًٛٝ ا٘جبْ دٞيذ. .16

تٛس، ؿبػي ٚ لجُ اص تٙظيٓ ػٙذ يب لِٛٙبٔٝ هٕٗ اخز ثشي ػذْ خالف، اكبِت ؿٕبسٜ ٔٛ .17

 ؿٕبسٜ پالن اتٛٔجيُ سا اص وبسؿٙبػبٖ اػتؼالْ ٕ٘بئيذ.

 دس ٍٞٙبْ تٙظيٓ لِٛٙبٔٝ، فشٚؿٙذٜ سا ٔىّف ثٝ تٙظيٓ ػٙذ دس لجبَ پشداخت ٚجٝ ٕ٘بئيذ. .18

تب حذ أىبٖ اص دسج آٌٟي دس جشائذ ثٝ ٔٙظٛس اػتٕذاد )اٞذاء وّيٝ ، وـف خٛدسٚ يب  .19

 ٔٛاسد سا فمي اص ًشيك ٔجبدي ريشثي پيٍيشي ٕ٘بئيذ. ٔذاسن ٚ ...( خٛدداسي ٕ٘ٛدٜ ، ايٍٙٛ٘ٝ

كشفبً ثٝ ِحبٍ دسج آٌٟي ٞبي ٔختّف اص ػٛي افشاد حميمي يب حمٛلي دس جشايذ ثٝ آٟ٘ب  .21

اػتٕبد ٕ٘ٙٛدٜ لجُ اص ا٘ؼمبد لشاسداد يب پشداخت ٞش ٌٛ٘ٝ ٚجٝ اص كالحيت كبحجبٖ آٌٟي ٚ 

 لب٘ٛ٘ي ثٛدٖ فؼبِيت آٟ٘ب إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘بئيذ.

ٍٞٙبْ ٔشاجؼٝ ثٝ پضؿه، دلت ٕ٘بئيذ پضؿه ٔشثًٛٝ داساي ٟٔش ٘ظبْ پضؿىي ثبؿذ.  ثٝ .21

چٙب٘چٝ دس خلٛف فؼبِيت پضؿىي غيشلب٘ٛ٘ي ٚ تٟيٝ ٚ فشٚؽ غيشٔجبص داسٚ اًالػبتي داسيذ 

 ثٍزاسيذ. 111دس اختيبس پّيغ 

دس ٔؼبٔالت أالن خشيذاس ٔي ثبيؼت تب تؼٛيٝ حؼبة وبُٔ ثب٘ىي، ػٛاسم ؿٟشداسي ،  .22

ٔبِيبت آة ، ثشق، ٌبص ٚ تّفٗ، ٔجّغي سا ٘ضد خٛد ٍ٘ٝ داؿتٝ پغ اص پشداخت وبُٔ ديٖٛ ٚ 

 ثذٞي ٞبي ٔتؼّمٝ ٘ؼجت ثٝ پشداخت ٔبثمي ٔجّغ الذاْ ٕ٘بيذ.

دس ػمذ ثيغ پغ اص تٛافك ًشفيٗ ٔؼبّٔٝ، ليٕت دليك ٚ وبُٔ ٔٛسد ٔؼبّٔٝ، ٔمذاسجٙغ،  .23

 بً ثبيذ دس ػٙذ يب ٔجبيؼٝ ٘بٔٝ ليذ ٌشدد.ٚكف، صٔبٖ تحٛيُ ٚ خؼبسات ٔشثًٛٝ ٚ ... تلشيح

 اص خشيذ أالن ٔـبػي وٝ ػٟٓ فشٚؿٙذٜ ٚ حذٚد آٖ ٔـخق ٘يؼت جذاً خٛدداسي ٕ٘بئيذ. .24

والٞجشداس اكٛالً ؿيه پٛؽ، حشاف، ِٚخشج ٚ خٛؽ ثشخٛسد ٔي ثبؿذ تب ؿخق ٔمبثُ سا  .25

 تٌٕيغ ٕ٘بيذ.

حذ ٔؼَٕٛ ػبيذ ؿٕب ٔي ؿٛد دس ا٘جبْ ٔؼبٔالتي وٝ ٚإ٘ٛد ٔي ؿٛد ػٛد صيبدي ثيؾ اص  .26

 تبُٔ ٕ٘بئيذ.

 ٘حٜٛ ثشخٛسد ٚ ؿٍشد ٔٛسد اػتفبدٜ والٞجشداسٖ سا دليمب ثٝ اًالع ٔبٔٛسيٗ ثشػب٘يذ . .27



 

 

اص تحٛيُ پَٛ ٚ ِٛاصْ ثب اسصؽ ٕٞچٖٛ فشؽ ، ًال ٚ جٛاٞش ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ي ٚ ثشلي ثٝ افشاد  .28

وت ، تؼٕيش وبس ٚ ... ٘بؿٙبع تحت ػٙٛاٖ آطا٘غ ٔؼبفشثشي ، وبسٌش پؼت ، ٕ٘بيٙذٜ ؿش

 ثذٖٚ حلَٛ إًيٙبٖ وبُٔ خٛدداسي ٕ٘بييذ .

تٟٙب ثٝ ٚجٛد آسْ ٘ب ٔٝ ٞب اوتفب ٕ٘ٙبئيذ . چشا وٝ ٕٔىٗ اػت ػشثشي اداسات تٛػي افشاد  .29

 ؿيبد ثٝ ػشلت سفتٝ ثبؿذ .

 ثٝ پيبٔه ٞبي تجّيغبتي تحت ػٙبٚيٗ ٔختّف تٛجٝ ٕ٘ٙبييذ . .31

31.  

 

 الف ( چرب زبانی و ارتكاب جرم :

ثيؾ اص ٘يٕي اص والٜ ثشداسي ٞبي ٌضاسؽ ؿذٜ ثٝ پّيغ اص ساٜ چشة صثب٘ي ٚ جّت 

اػتٕبد ثٛدٜ اػت.والٞجشداس ٞب ادػب ٔي وٙٙذ وٝ پِٛي داس٘ذ وٝ ٔي خٛاٞٙذ ػشٔبيٝ 

ٌزاسي وٙٙذ ٚ ثٝ ؿٕب ٞٓ پيـٟٙبد ؿشاوت ٔي دٞٙذ ٚ اص ؿٕب ٔي خٛاٞٙذ وٝ ٞش 

ٝ ؿٕب يه آدسع جؼّي ٔي دٞٙذ تب ثٝ چٝ پَٛ دس ثب٘ه داسيذ ثٝ آٟ٘ب ثذٞيذ ٚ ث

آ٘جب ٔشاجؼٝ وٙيذ ٚ ثٟشٜ پِٛتبٖ سا ثٍيشيذ.ِٚي ؿٕب ٞشٌض آٟ٘ب سا ٔجذدا ٘خٛاٞيذ 

 ديذ.

 ب( كالهبرداي پستی :

ٔشالت آٌٟي ٞبيي وٝ اص ؿٕب ٔي خٛاٞٙذ پِٛتبٖ سا ػشٔبيٝ ٌزاسي وٙيذ تب ثش٘ذٜ 

٘جبيذ تٛجٝ  داؿتٝ ثبؿذ ؿٛيذ ثبؿيذ حتي اٌش توٕيٙي ثشاي ثش٘ذٜ ؿذٖ ؿٕب ٚجٛد

 .ثٝ ايٗ ٞب داؿت

 

 ج( پيـٟٙبدٞبيي ثشاي ثٟجٛد سفتبس :

ثشخي اص والٞجشداسيٟب  ثٝ ايٗ كٛست اػت وٝ دس لجبَ خشيذ يه وبال ٚ تجّيغ ٚ 

فشٚؽ تؼذاد ديٍشي اص آٖ وبال ثٝ دٚػتبٖ ثٝ ؿٕب پيـٟٙبد يه وٕيؼيٖٛ ٔي 

 ت ٚالؼي ٚ فشٚؽ آٟ٘ب ٔـىُ اػت.دٞٙذ.أب اغّت ليٕت ايٗ وبال ٞب ثيـتش اص ليٕ

أٛاِي وٝ ثٙبْ اسثيٝ ثب ليٕتٟبي ثؼيبس ٘بصَ ثفشٚؽ ٔي سػذ ٔؼٕٛال دصدي ٞؼتٙذ ٚ 

 ٘جبيؼتي خشيذاسي ؿٛ٘ذ.



 

 

 

 در مورد قراردادهاهشذار توصيه و 

ٔؼبٔالت ٚ لشاسدادٞبي خٛد سا دس ٔشاوض سػٕي ٚ لب٘ٛ٘ي ا٘جبْ ٚ ثٝ ثجت ثشػب٘يذ تب اص دخُ  .1

 آٖ جٌّٛيشي ٚ تحت حٕبيت ٞبي لب٘ٛ٘ي لشاس ٌيشد .ٚ تلشف دس 

اص ٔشاجؼٝ ثٝ ٔؤػؼبت اػضاْ دا٘ـجٛ ثٝ خبسج وٝ فبلذ ٔجٛص اص ٚصاست ػّْٛ تحميمبت ٚ  .2

 فٙبٚسي ٔيجبؿذ خٛدداسي ٕ٘بئيذ .

اص ٔذاسن ؿٙبػبيي خٛد ٕٞب٘ٙذ ؿٙبػٙبٔٝ ، وبست ّٔي ، ٌزس٘بٔٝ ، ٌٛاٞيٙبٔٝ ٔشالجت  .3

 فمذاٖ ٔٛهٛع سا ثٝ ٔشاوض كذٚس ايٗ ٔذاسن اًالع دٞيذ . ٕ٘بئيذ ٚ دس كٛست ػشلت يب

دس ٍٞٙبْ خشيذ ػيٓ وبست تّفٗ ٕٞشاٜ ثٝ كٛست ٘مذي يب لؼٌي ٘ؼجت ثٝ ا٘تمبَ ػٙذ  .4

 ٔبِىيت آٖ اص ًشيك دفتش خذٔبت تّفٗ ٕٞشاٜ الذاْ ٕ٘بئيذ .

 دس ٍٞٙبْ خشيذ ، اجبسٜ ٔحُ ػىٛ٘ت يب دفتش وبس اص ٔبِه ثٛدٖ ًشف ٔمبثُ إًيٙبٖ .5

 حبكُ وٙيذ .

پيـٟٙبدات ٌٛ٘بٌٖٛ اسائٝ ؿذٜ اص ػٛي ؿشوتٟب ، ٔؤػؼبت ٚ اؿخبف سا تب لجُ اص احشاص  .6

ٞٛيت ٚ إًيٙبٖ اص لب٘ٛ٘ي ثٛدٖ ػّٕىشدؿبٖ ٘پزيشيذ . ثجت لب٘ٛ٘ي ، ًٛال٘ي ثٛدٖ صٔبٖ 

تبػيغ ، فؼبِيت ٞبي لجّي ، اػتجبس ثب٘ىي ٚ ٔبِيبتي ، ٚجٛد آدسع ، ؿٕبسٜ تّفٗ ، اػتؼالْ 

 ص ٔشاجغ ريشثي ٚ تحميك دسثبسٜ آ٘بٖ ٔي تٛا٘ذ دس جّت اػتٕبد ؿٕب ٔؤثش ثبؿذ ا

اسايٝ ؿٕبسٜ ثجت ؿشوت ثٝ ٔؼٙبي إًيٙبٖ اص لب٘ٛ٘ي ثٛدٖ فؼبِيت ٚ دسػتي ػّٕىشد  .7

 ؿشوت ٕ٘ي ثبؿذ .

 فؼبِيت ٞش ؿشوت ثٝ ؿىُ ِيضيًٙ ثب ٔجٛص ثب٘ه ٔشوضي ج.ا.ا لب٘ٛ٘ي اػت . .8

ٔؼىٛ٘ي ثشاي ا٘تـبس آٌٟي ثبيذ اص ػبصٔبٟ٘بي ٔؼىٗ ٚ ػبص٘ذٌبٖ ثيؾ اص دٜ ٚاحذ  .9

 ؿٟشػبصي اػتبٖ داساي ٔجٛص ثبؿٙذ .

 


