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  جديد حافظه و نصبايت هاآغاز فعاليت گشت پليس اينترنتی در س
 

١٣٨٨ آبان ٢٣                                                                                                             ری کارگني از فعالیجمع -ايلنا    
  

نيروی انتظامی با موضوعات سياسی در سايت های اينترنتی در صورتيکه کار غيرقانونی صورت گرفته باشد بنابرقانون ورود پيدا 

ناجا همانطور که با جرايم عادی همچون سرقت و زورگيری برخورد می کند، با توجه به گسترده تر شدن روزافزون اينترنت / می کند

  /  از آن، با جرايمی که در فضای اينترنت رخ می دهد هم برخورد می کندو عمومی شدن استفاده

که کميته ويژه ای برای رسيدگی به جرايم رايانه ای تشکيل شده است،  رييس پليس مبارزه با جرايم رايانه ای آگاهی ناجا با بيان اين: ايلنا

  . ای است اما با تمامی جرايم در فضای اينترنت برخورد می کند عضو ستاد مبارزه با جرايم رايانه ١٢نيروی انتظامی يکی از : گفت

نيروی انتظامی همانطور که با جرايم عادی همچون سرقت و : سرهنگ اميدی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ايلنا، اظهار کرد

 از آن، با جرايمی که در فضای زورگيری برخورد می کند، با توجه به گسترده تر شدن روزافزون اينترنت و عمومی شدن استفاده

 عضو ستاد مبارزه با جرايم رايانه ای است و زير ١٢به گفته او، نيروی انتظامی يکی از . اينترنت رخ می دهد هم برخورد می کند

ليس مبارزه با جرايم کميته ويژه ای در پ: رييس پليس مبارزه با جرايم رايانه ای آگاهی ناجا ادامه داد. نظر نظر دادستانی فعاليت می کند

عمل وارد...کالهبرداری وغيرمجاز، ايمی همچون، فروش لوازمجررابطه بادرمی کند ورنت را رصدرايانه ای ايجاد شده که فضای اينت

 انتظامی نيروی: پاسخ به اين سئوال که آيا پليس تنها با جرايمی همچون کالهبرداری در اينترنت برخورد می کند، گفت  در وی. شودمي

بنا بر قانون، ضابط قضايی است و با هرگونه جرمی در اينترنت از کالهبرداری و آگهی های غيرمجاز تا توهين به افراد و نشر 

در رابطه با توهين، عموما بايد شاکی خصوصی داشته باشد، اما در رابطه با برخی اشخاص : اميدی ادامه داد. اکاذيب برخورد می کند

نيروی انتظامی با موضوعات سياسی نيز در صورتی که . ی خصوصی نيست که اين افراد را قانون مشخص کرده استاحتياج به شاک

 . کار غيرقانونی صورت گرفته باشد بنابر قانون ورود پيدا می کند

همانطور که وظيفه پليس : ردرييس پليس مبارزه با جرايم رايانه ای آگاهی ناجا در رابطه با ايجاد پليسی به نام پليس اينترت، تصريح ک

در جامعه ايجاد امنيت است، در فضای اينترنت نيز بايد امنيت را برقرار کند و با توجه به گسترده تر شدن استفاده از اينترنت، دقت و 

يست که با جرايم در فضای اينترنت هنوز به شکل سازمان يافته نيست و طوری ن: او ادامه داد. بررسی پليس نيز افزايش می يابد

 در رابطه با جرايم اميدی پرونده های تشکيل شده. باندهای مجرم در اين فضا روبه رو باشيم و بيشتر جرايم انفرادی صورت می گيرد

 . عنوان کرد... پليس را بيشتر مربوط به کالهبرداری، توهين، نشر اکاذيب ورايانه ای در

 
 ره و کشف تمام حروفيژه ذخيد، وينصب حافظه جد:هشدار

  :هشدار  
ژه ي ویديحافظه جدی نت ها و اماآن عمومیپ شده در آافيره و کشف تمام حروف تايژه ذخيد، وينصب حافظه جد 

س يد به پشت آي آابل اتصال صفحه آلیآه در انتها پ شده عرضه شده است يره تمام حروف تايذخ

  .  شودیوصل م

به ( آنترل آاربران را دارد ی مشابه امكان استفاده برای نت ها و اماآن عمومیشتر در آافيله بين وسيا

ش از يد و پين گونه اماکن دقت آنين در ايبنابر ا... . ) ل و يمي ای سرقت اآانت هایخصوص برا

  .ديس را آنترل و اقدام الزم را به عمل آوريشروع به استفاده، پشت آ
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