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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

اجتماعی

ماجرایهکحسابتوئیترواینستاگرامشهرداری

آفتاب یزد در اینباره با یک کارشناس  ITگفتوگو و این پرسش را مطرح کرده که آیا هکرها حرفهای بودهاند یا شهرداری غفلت کرده است؟
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :سهش��نبه ش��ب
حس��اب توییتر و اینس��تاگرام ش��هرداری تهران
هک ش��د .ای��ن هکرها ب��ا نفوذ و دسترس��ی به
دو حساب شهرداری تهران ،ساعاتی این دو حساب
را به دس��ت گرفتند .این هکرها با دسترسی به
اطالعات حسابها و آدرسهای ایمیل موجود در
آنها برای ایمیلهای ذخیره شده ،پیامهایی ارسال
کردند .هکرها در این پیامها مدعی شده بودند که
هک سیستم فرودگاههای مشهد ،تبریز و یکی از
شبکههای اجتماعی متعلق به وزیر ارتباطات نیز
توسط این گروه انجام شده است.
پاتک به هکرها

اما مدتی پس از هک توییتر و اینستاگرام شهرداری
تهران ،س��ازمان فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات
ش��هرداری بار دیگ��ر مدیریت این حس��ابها را
پس گرفت .در این خصوص س��ینا علیمحمدی
گفته اس��ت« :در س��اعت  ۲۳:۲۲سه شنبه شب
بعضی از حسابهای کاربری شهرداری تهران در
ش��بکههای اجتماعی دچار اختالل و از دسترس
خارج ش��د ».وی افزود« :هکرها توانسته بودند به
ایمیلی که حساب توئیتر و اینستاگرام شهرداری
آفت�اب یزد – گروه اجتماع�ی :واکنشها به
صدا و س��یما در خصوص پخش اعترافات مائده
دخت��ر معروف اینس��تاگرامی هن��وز ادامه دارد
به طوری که س��بب شد بسیاری از این سازمان
عری��ض و طویل به خاطر پخش این فیلم انتقاد
کنند .جالب آنکه دامن��ه این انتقادات حتی به
روزنامه کیهان هم رس��یده است.این روزنامه در
این خصوص نوشته:
«ص��دا و س��یما ب��ا آن عریض��ی و طویل��ی در
ای��ن مس��تند« ،غیرهنرمندان��ه» وارد ش��د و
«بدس��لیقگی ک��رد ».انتخ��اب آن قس��مت از
صحبتهای دختر نوجوان ک�� ه گریهکنان ابراز
پش��یمانی میکند برای مستند ،دل هر انسانی
را میرنجان��د و همین حس گاه��ی ،برای پیدا
ش��دن س��ر و کله «کفتارهای سیاسی» که نه
انس��انیت سرشان میشود نه حقوق زن و دختر
میفهمند کافی اس��ت .آنها مترصد فرصتند تا
در جامعه «بحرانآفرینی» کنند .صدا و سیما با
این بدس��لیقگی برای این کفتارها فقط خوراک
تبلیغاتی مهیا کرد».

تهران ب��ه آن متصل بود ،نفوذ کنند و برای چند
س��اعت کنترل این حسابها را به دست گیرند».
مدیر روابط عمومی س��ازمان فناوری اطالعات و
ارتباط��ات ش��هرداری تهران با بی��ان اینکه اداره
حساب اینس��تاگرامی و توئیتری ش��هرداری در
اختیار مرکز ارتباطات اس��ت ،گفت« :در حقیقت
ما به عنوان مغز الکترونیکی ش��هرداری به کمک
آنها آمدیم و توانستیم با پاتک به هکرها بالفاصله
مدیریت حس��ابها را پس بگیریم ».علیمحمدی
خاطرنشان کرد« :در مرحله نخست و به سرعت،
تمامی دسترس��یها به این حسابها محدود شد
تا مانع از نفوذ بیش��تر هکرها به این حسابهای
کاربری ش��ود و در گام بعدی و در کمترین زمان
ممکن ،باز پس گیری حسابها و حذف اطالعات
ارس��الی از س��وی هکرها صورت پذیرفت ».وی
در خص��وص هوی��ت هکرها گف��ت« :آنهایی که
توانس��ته بودند به حسابهای کاربری شهرداری
در ش��بکههای اجتماع��ی نف��وذ کنن��د ،مدعی
بودند همانهایی هس��تند که فرودگاه مش��هد و
تبریز را ه��ک کردهاند ».همچنی��ن در اطالعیه
س��ازمان فاوای ش��هرداری تهران نیز آمده است:
«به محض وقوع این رخداد ،کارشناس��ان حوزه
برخورد میشود

این در حالی است که یک عضو ناظر مجلس در
شورای نظارت بر صدا و سیما هم از بررسی اقدام
صدا و سیما در پخش مستند «بیراهه» و نشان
دادن اعترافات ،در جلس��ه دوشنبه هفته آینده
این شورا خبر داد .غالمرضا کاتب در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار داشت :اقدام صدا و سیما در پخش
مس��تند «بیراهه» و نمای��ش اعترافات ،اقدامی
غیراخالق��ی ب��ود ک��ه موجب به وج��ود آمدن
فضای بسیار منفی در جامعه شد و شکایتهای
متعددی توس��ط انجمن حمای��ت از کودکان و
گروههای اجتماعی گوناگون از صدا و س��یما به
ش��ورا رسیده که در جلس��ه هفته آینده به این
شکایات و آثار بس��یار منفی به وجود آورده در
داخل و خارج از کشور رسیدگی میکنیم .کاتب
ادام��ه داد :این اقدام برنامهس��ازان «بیراهه» در
صدا و سیما به ابزار و بهانهای در دست معاندان
و دش��منان نظام به ویژه رادیو و تلویزیونهای
خارجی به خصوص «بیبیس��ی» و شبکههای
آمریکایی و صهیونیس��تی برای زیر سوال بردن

به دلیل پاس��خ سریع کارشناس��ان حوزه امنیت
این سازمان ،طراحان این اقدام در مرحله نخست
هدف گذاری خود متوقف شدند و هیچ گونه هک
و نفوذی به س��امانههای شهرداری تهران صورت
نگرفت».
چک لیستهای امنیتی جدی گرفته شود

امنیت سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)
ش��هرداری ته��ران وارد عمل ش��دند .در مرحله
نخست و به س��رعت ،تمامی دسترسیها به این
حسابها محدود شد تا مانع از نفوذ بیشتر هکرها

به این حسابهای کاربری شود و در گام بعدی و
در کمترین زمان ممکن ،باز پسگیری حسابها
و حذف اطالعات ارس��الی از سوی هکرها صورت
پذیرف��ت .براس��اس بررس��یهای انجام ش��ده و

ادامه انتقادات از پخش اعترافات مائده

وقتی کیهان هم شاکی میشود

اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی تبدیل شده
است .وی این اقدام را غیرحرفهای و غیراخالقی
دانس��ت و افزود :در نشست ش��ورای نظارت بر
صدا و س��یما حتم��ا به قصور نی��روی انتظامی
به دلیل در اختیار گذاش��تن جزییات اعترافات
(م .ه) رس��یدگی خواهد شد .بازجوییهای ناجا
اگر محرمانه باش��د نباید در اختیار صدا و سیما
قرار میگرفت عالوه بر آن به اش��تباه پلیس فتا
نیز رسیدگی خواهد شد .این عضو ناظر مجلس
در ش��ورای نظارت بر صدا و سیما از برخورد با
مس��ببان و مقصران برنامهس��از در صدا و سیما
خبر داد و افزود :در نشست هفته آینده با دعوت
از مدیران صدا و سیما به ویژه مدیر شبکه یک و
سایر شبکههایی که احتماال این مستند توسط
آنها پخش ش��ده اس��ت از آنان درباره این اقدام

غیراخالق��ی و غیرحرف��های توضی��ح خواهیم
خواست و به نسبت قصور انجام شده با متخلفان
برخورد میکنیم.
مرتکب جرم شده است

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز پخش
اعترافات یک دختر نوجوان در صداوسیما بدون
دریافت حکم از دادگاه صالح و بدون اجازه متهم
را مصداق ارتکاب جرم از س��وی این س��ازمان
عنوان کرد و گفت که باید با شکایت کسانی که
در این ماجرا حقشان ضایع شده ،فرصتی برای
دفاع از آنها از س��وی تلویزی��ون اختصاص یابد.
علی مطهری در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد:
پخ��ش اعترافات یک دختر نوج��وان از فعالیت
خ�لاف اخالق اینس��تاگرامی او با حالت گریه و

احس��ان کریمی ،کارش��ناس ح��وزه  ITنیز در
پاس��خ به این س��وال که علت اصلی هک سایت
و اکانته��ای مه��م و دولت��ی به باز ب��ودن این
سیس��تمها باز میگردد یا چنین اتفاقاتی حاکی
از حرف��های بودن این هکرهاس��ت ،به آفتاب یزد
گفت« :هر دو حالت درس��ت اس��ت و هیچ کدام
منافی دیگری نیس��تند .در دنیای هکینگ نقطه
ضعفهای��ی وجود دارد که ب��ه آن ziro dayیا
صف��ر روز میگوین��د .یعنی این نقط��ه ضعف تا
آن ان��دازه وجود داش��ته و هنوز ب��رای فعاالن و
کارشناس��ان این حوزه ناشناخته است که حتی
فرصت نشان دادن هر نوع عکس العملی از سوی
تهیه کننده این سامانه ها در مقابل حمله هکرها
را باقی نمیگذارند و مدیران این س��امانهها پس
از وقوع رخنه هکرها متوجه موضوع میش��وند».
بیپناهی از صداوس��یما ،عواطف مردم را به نفع
او تحریک کرد .باید نبض روانشناسی جامعه در
دست مدیران صداوس��یما باشد تا نقض غرض
نکنند .مردم همیشه طرفدار مظلومند هر چند
کار او را و راه و فک��ر او را درس��ت ندانند .نایب
رئیس مجلس ادامه داد :عالوه بر این پخش این
اعتراف��ات در حال��ی که هن��وز در دادگاه صالح
حکمی دریافت نکرده اس��ت ،بدون اجازه متهم
از صداوسیما جرم دیگری است که این سازمان
مرتکب شده است.
پشت پرده ماجرای مائده

از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
پیش کشیده ش��دن ماجرای دختر حاشیهساز
اینس��تاگرام را بحثی انحرافی و طرحریزی شده
از سوی اتاقهای فکری دانست که منافعشان از
مطالبه ش��فافگرایی ارزی به خطر افتاده است.
به گزارش تس��نیم ،محمد جواد آذری جهرمی
درباره بحث فیلترینگ اینستاگرام که زمزمههای
آن مطرح شده اس��ت ،اظهار کرد :همانطور که

او تاکید کرد« :از س��وی دیگر بحث مدیران این
ش��بکهها مطرح میش��ود که به بستهها و چک
لیستهای امنیتی که سازندگان این نرم افزارها
توصیه میکنند بی تفاوت هستند و همین باعث
میش��ود رخنه وجود داشته باشد و هکرها هم از
آن استفاده کنند ».این کارشناس حوزه  ITبا ارائه
راههایی برای جلوگیری از ب��روز چنین اتفاقاتی
اظه��ار ک��رد« :دو راهکار برای این سیس��تمها و
س��امانههایی ک��ه وجهه عموم��ی و دولتی دارند
حیاتی اس��ت .گام اول به روز نگه داش��تن همه
نرم افزارهای آنهاست یعنی بستههای امنیتی باید از
ب��ه روز رس��انیهای موجود برخوردار باش��ند».
کریم��ی افزود« :دومین گام بس��ته نگه داش��تن
این سامانههاس��ت .یعنی همان شعار همیشگی
مدی��ران امنیت که میگویند اگ��ر چیزی مورد
استفاده قرار نمیگیرد نباید باز بماند و در اختیار
کاربران باش��د .باید بر روی سرویسهایی هم که
باز هستند حتما انواع فیلترهایی مانند فایربالها
وجود داشته باشد ».این کارشناس  ITدر ادامه با
اشاره به یک مثال گفت« :مثال در بحث اتومبیل،
زمانیک��ه قفل فرمان ،پدال و انواع قفل ماش��ین
را میزنی��م ،هی��چ ک��دام ق��درت بازدارندگ��ی
صد درصدی را ندارند زیرا دزد اگر زمان کافی داشته
باشد همه آن قفل ها را باز میکند .حاال مسئله
این است که بسیاری از سارقان به سراغ اتومبیل
راحتتر میروند .بحث امنیت هم دقیقا به همین
صورت اس��ت یعنی هرچه ش��بکه را پیچیدهتر و
س��ختتر کنند و به روز رس��انیهای دقیقتری
داشته باشد ،به اندازهای از هکرها انرژی میگیرد
که آنها ترجیح میدهند به س��راغ سوژهای بسیار
آسیب پذیرتر بروند».
قبال گفتم ،این زمزمهها مطلب جدیدی نیست
و موضوع بس��تن ش��بکههای اجتماعی از سال
 92ش��کل گرفت .وزیر ارتباطات افزود :به نظرم
ای��ن زمزمههای اخیر یک بح��ث انحرافی برای
انحراف اف��کار عمومی از موضوع شفافس��ازی
بود و اتاق فکرهایی پش��ت آن قرار دارد .وی با
بیان اینکه پیش کشیدن موضوع دختر خانمی
که در اینس��تاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه
اجتماعی ،حاص��ل تصمیم ات��اق فکرهایی بود
ک��ه منافعش��ان از موضوع شفافس��ازی ارزی
به خطر افتاده است ،گفت :البته نه اینکه بگویم
صداوس��یما و مس��ئول محترم��ی ک��ه در این
موارد مصاحبه کرده اس��ت ،اتاق فکر هس��تند.
آذری جهرمی یادآور ش��د :وقتی فضای کش��ور
روی مطالب��ه ش��فافگرایی ق��رار گرفت��ه ت��ا
تکلیف ارزهایی که گرفته ش��ده مشخص شود،
یکب��اره خانمی تبدیل به س��وژه خبری بزرگی
میش��ود که کل دنیا ش��روع به صحبت کردن
درب��اره او میکنن��د که ب��ه نظر م��ن طبیعی
نیست.

