ﺟﻮاﻧﯽ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت  ۱۰ﺳﺎل
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽرود  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﮔﺰارش  Androidauthorityﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻫﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻮﺋﻞ اورﺗﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،
ﺑﺮای ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻮان  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻃﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﮏ ﺳﯿﻢ
ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺪزدد.

اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺎزات رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺟﺮم ﻫﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت
ﺗﻌﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اورﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻫﮑﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت در روز  ۲۳اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻣﺴﺎل راﻫﯽ زﻧﺪان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد  SIM jackingﯾﺎ  SIM hijackingﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم در اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد را ﻣﯽدزدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪی اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺬرواژهﻫﺎی

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖﻫﺎی ارزﻣﺠﺎزی ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮدی را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دو روش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻫﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت وﺟﻮد دارد؛
ﯾﮏ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪزدد و ﺑﺎ
ﺣﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در روش دوم ،ﻫﮑﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻣﺠﺮم در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﺮاﺗﻮر
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﮑﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺘﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ وی را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ارز ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ رﻣﺰ ارز ﮐﺎرﺑﺮ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻫﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ روﻧﺪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و روی ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻧﻮر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎن

ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

