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تاریخ: ٢١ تیر ١٣٩٠ - ١٣:۵٠کد خبر: ۴١۴۶١

فتا: بیش از 100 ھكر در كشور شناسایي شدند/ عضویت در فیسبوك جرم نیست

معاون مبارزه با جرايم پلیس فتا با اعالم شناسايي بیش از 100 ھكر در كشور گفت: ھكرھا بیشتر به دنبال
شناساندن نقاط ضعف امنیتي در سايت ھا براي نشان دادن توانايي ھاي حرفه اي خود ھستند.

موضوع گفت:  ايسنا)،  ايران(  دانشجويان  خبرگزاري  «حوادث»  خبرنگار  با  گفت وگو  در  كاظمي  تورج  سرھنگ 
ھكرھا يك موضوع جديد در دنیا مجازي نیست اما با توجه به راه اندازي پلیس فتا يك گروه خاص اقدامات ھكرھا

را پیگیري مي كند.

در ھكر  از 100  بیش  تاكنون  گفت:  است،   انجام  حال  در  پلیس  سوي  از  ھكرھا  شناسايي  اينكه  اعالم  با  وي 
كشور شناسايي شدند و در مجموع میانگین سني ھكرھا بین 18 تا 25 سال است.

كاظمي اضافه كرد: اخاذي از جمله جرايمي است كه از سوي ھكرھا مورد توجه قرار مي گیرد بطور مثال ھكرھا
با ھك كردن برخي از سايت ھا اقدام به اخاذي از صاحبان آن مي كنند كه البته اين گونه جرايم در كل دنیا متداول

است.

معاون مبارزه با جرايم پلیس فتا درباره عضويت در سايت فیسبوك نیز اظھاركرد: براساس قانون جرايم رايانه اي
فیسبوك طريق  از  افراد  اگر  حتي  و  ندارد  وجود  فیسبوك  در  عضويت  دلیل  به  افراد  مجازات  اسم  به  موضوعي 
اطالعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسراي جرايم يارانه اي مراجعه كنند، شكايت آنان مورد پیگیري
قرار مي گیرد اما ھیچ گاه با اين افراد به عنوان متھم برخورد نمي شود و بر اين اساس عضويت در فیسبوك جرم

نیست مگر آن كه افراد بخواھند از اين فضا سوءاستفاده كنند.

فضاي در  افراد  حیثیت  و  حرمت  ھك  موجب  كه  اقدامي  ھر  گفت:  ايسنا  به  فتا  پلیس  جرايم  با  مبارزه  معاون 
فیسبوك شود جرم محسوب مي شود و افراد اگر در فیسبوك اقدام به توھین و افترا به مقامات دولتي يا افراد

خاص و ھر شخصي كه خسارت و توھیني به فرد ديگر وارد كرده باشد، مرتكب جرم شده است.

كاظمي افزود: بیشترين جرايمي كه در فیسبوك رخ مي دھد سوء استفاده از اطالعات شخصي افراد است.


