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اعالمیه مطبوعاتی 334/05/2020 -

کالهبرداری جدید  NRW-Sofothilfe 2020را هدف گرفته
است :مجرمان سعی میکنند به پرداختها دستبرد بزنند
وزیر پینکوارت :کالهبرداری از مشاغل کوچک ،کارگران آزاد و مستقل که باعث تهدید وضعیت
معیشتی آنها میشود ،به خصوص در این زمان ،سزاوار سرزنش است و قاطعانه تحت پیگرد
قانونی قرار خواهد گرفت.
دولت ایالتی بیانیه زیر را صادر کرده است:
تالشی جدید برای کالهبرداری از  :NRW-Soforthilfeمجرمان در تالش هستند تا با استفاده
از یک آدرس ایمیل اشتباه ،دادههای دریافتکنندگان  Soforthilfeرا به دست بیاورند .این پیام
که به صورت یک نامه الکترونیکی از «،»Landesregierung Nordrhein-Westfalen
تغییر یافته است ،از گیرندگان میخواهد تا اطالعات شخصی را از طریق یک فرم ادعایی از
طرف دولت ایالتی ،به دفتر امور مالی ارسال کنند .این پیام همچنین حاوی دستورالعمل های
قانونی مفروض است ،که شامل اطالعات نادرست در مورد بازپرداخت های NRW-
 Soforthilfeنیز میباشد .هدف این است که این پرداختها را با هزینه گیرنده ،انجام دهد.
موارد مشابه کالهبرداری در ایالتهای دیگر نیز گزارش شده است.
پیامی که در خط عنوان آمده است ،یعنی « Corona Zuschuss - Bestätigung und
 ،»Belehrungگیرنده را ترغیب میکند تا یک گواهینامه ادعایی را برای دفتر امور مالی پر
کند .کالهبرداران همچنین از عنوان «اطالعات حقوقی» برای درخواست پاسخ از طرف گیرنده،
به منظور به دست آوردن اطالعات بانکی پرداخت ،استفاده می کنند .حتی شرکتهایی که NRW-
 Soforthilfeرا درخواست و یا دریافت نکرده اند نیز مورد هدف قرار گرفته اند.
دکتر آندریاس پینکوارت ،وزیر امور اقتصادی میگوید« :کالهبرداری از مشاغل کوچک،
کارگران آزاد و مستقل که وضعیت معیشتی آنها را به خطر بیاندازد ،به خصوص در این زمان
سزاوار سرزنش است .من از همه شهروندان می خواهم که به خاطر خودشان ،بیمحابا اطالعات
حساس را فاش نکنند یا حتی نقل و انتقالی انجام ندهند .تحقیقات در حال انجام است و
کالهبرداران باید با تمام نیروی قانون ،به دادگستری آورده شوند».
وزارت امور اقتصادی بالفاصله به وزارت امور داخلی و دفتر ایالتی تحقیقات جنایی اطالع داده
است و از گیرندگان می خواهد كه به این نوع نامه الکترونیکی پاسخ ندهند .آدرس ایمیل این
فرستنده تقلبی corona-zuschuss@nrw.de.com ،است .آدرسهای ایمیل رسمی دولت
ایالتی همیشه به  nrw.deختم میشود.
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