چند تىصیه امنیتی مهم به مسافران نىروزی

ضًٍ آسصٔي عفشی خٕة ٔ تٕاو ثب شبدي ثشاي ًّْ احبد جبيعّ خٕاْشًُذ اعت ثّ يُظٕس حفظ ايُيت خٕد دس ايبو
عفش َكبت صيش سا سعبيت ثفشيبييذ.

 -۱دس يغبفشت ْب ٔ دس يٕاقعي كّ ثشاي اتصبل ثّ شجكّ اص ايُتشَت ْتم ْب ٔ يكبٌ ْبي عًٕيي اعتفبدِ يي كُيذ
يطًئٍ شٕيذ اطالعبت ثّ صٕست سيضَگبسي شذِ اسعبل شٕد صيشا دس غيش ايُصٕست يًكٍ اعت اطالعبت يًٓي ثّ
ساحتي دس اختيبس افشاد َبشُبط قشاس گيشد ٔ دس ايٍ خصٕص اص پشٔتكم  httpsثشاي اسعبل اطالعبت يٓى اعتفبدِ كُيذ.
 -۲دس صٕستيكّ اص كبفي َت ْب اعتفبدِ يي كُيذ پظ اص پبيبٌ كبس ضًٍ خشٔج اص شجكّ ،حتًب كهيّ صفحبت ثبص شذِ سا
ثجُذيذٔ تبسيخچّ يشٔسگش سا ثّ ًْشاِ تًبو كٕكي ْب ٔ يبثقي اطالعبت پبك كُيذ ٔ اص عذو رخيشِ پغٕسد دس عيغتى
يطًئٍ شٕيذدس ضًٍ  -ثشای فعبنيتْبی حغبط َظيش فعبنيت ْبی ثبَکی ثّ ْيچ عُٕاٌ اص ایُتشَت عًٕيی اعتفبدِ
َکُيذ.

 -۳ثش سٔي اعًبست فٌٕ ْب ٔ تجهت ْب ثشَبيّ ْبي كبسثشدي ٔ يفيذي َصت كُيذ تب دس صٕست فقذاٌ يب عشقت دعتگبِ،
يكبٌ دعتگبِ شًب يٕسد سديبثي قشاس گيشد.
 -۴اص ًْشاِ ثشدٌ فبيهٓب ٔ اطالعبت غيش ضشٔسي خٕدداسي ٔ ثشسٔي فبيم ْبي خٕد دس نپ تبپ ٔ يب عبيش ٔعبيم
انكتشيكي پغٕسد ثگزاسيذ تب دس صٕست يفقٕدي اطالعبت شًب ثّ دعت ديگشاٌ َيفتذ.
 -۵اص جب گزاشتٍ ٔعبئم حبٔي اطالعبت يبَُذ نپ تبپ ،حبفظّ ْب ،نٕح ْبي فششدِ ٔ دٔسثيٍ عكبعي ،تهفٍ
ًْشاِ...دس ْتم ْب ٔ عٕئيت ْب جذاً خٕدداسي ًَبييذ.

 -۶اطالعات سفز خود را در ايىتزوت (فيس بوك و ديگز شبكً ٌاي اجتماعي) بً اشتزاك وگذاريد ايه
اطالعات مي تواود اطالعات عدم حضور شما در مىشل را در اختيار سارقان قزار دٌد.

 -۷روساوً موجودي حساب ٌاي باوك ي خود را كىتزل كىيد تا در صورت بزداشت غيز مجاس و يا سوء
استفادي سزيعا اس آن مطلع شويد.

 -۸اص كبست ْبي اعتجبسي ٔ اطالعبت حغبة ثبَكي خٕد ثخٕثي يشاقجت كُيذ ،حيٍ خشيذ كبست اعتجبسي سا خٕدتبٌ دس
دعتگبِ  POSثكشيذ ٔ سيض سا َيض خٕدتبٌ ٔاسد كُيذ.
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