
  درصدی هزینه ی متوسط جرایم سایبری در ظرف پنج سال ۲۰۰افزایش 

 هٌتطس کسدٍ است، جساین سایبسی بس HamiltonPlace Strategiesبس اساض گصازضی جدید کَ 
 .  هیلیازد دالز ُصیٌَ تحویل هی کٌٌد۴۵۰اقتصاد جِاًی ساالًَ 

َ ُای جساین سایبسی بیطتس اش آى چیصی است کَ ضوا فکس هی کٌید»ایي گصازش با عٌْاى  « ُصیٌ
با جِاًی هولْ اش ازتباطات ّ اتصاالت زّ بَ زضد ّ اًفجاز في آّزی دیجیتال، »: اظِاز هی دازد کَ

«  .جساین سایبسی تبدیل بَ یک تجازت بصزگ ضدٍ است

َ ی هتْسظ جساین سایبسی تقسیباً   دزصد دز ظسف پٌج سال ۲۰۰ایي گصازش هی گْید کَ ُصیٌ
.  افصایص یافتَ است ّ احتوال بسیاز شیادی ّجْد دازد کَ ایي زًّد اداهَ پیدا کٌد

یکی اش هْازد جالب تْجَ کَ دز ایي گصازش هطسح ضدٍ است ایي است کَ دز حالی کَ جساین 
آسیب ُایی کَ بَ اعتباز »سایبسی هعوْالً هسبْط بَ خسازات هالی قابل تْجَ هی ضْد؛ 

«  .ضسکت ُا ّازد هی ضْد هی تْاًد حتی تأثیس بیطتسی داضتَ باضد

کَ دز ایي گصازش هطسح ضدٍ است، گفتَ هی ضْد کَ صسفاً قساز گسفتي « اثس کواًی»با هفِْم 
َ ی سایبسی هی تْاًد یک تأثیس هضس بس تجازت آى داضتَ باضد .  یک ضسکت بَ عٌْاى قسباًی حول

ٍ ُای ُدفوٌد است کَ ایي پسسص زا ایجاد هی کٌد کَ ایي  َ ُای اصلی ًفْذ بَ داد یکی اش ًوًْ
.  آسیب پریسی سایس فسّضٌدگاى هطابَ دز کطْز زا ًیص دز هعسض حولَ قساز خْاُد داد

دز کطْز « قاًًْی»دز ایي گصازش عالٍّ بس ایي عٌْاى ضدٍ است کَ جساین سایبسی یک تجازت 
.  آهسیکاست ّ دّهیي تجازت سْددٍ بعد اش ضسکت اپل است

Hamilton Place Strategies ُا هی پسداشد کَ بسای بَ حداقل زساًدى ٍ ٍ گا َ ی تعدادی اش پٌا  بَ ازائ
.  خسازات تأسف باز جساین سایبسی، کوک هی کٌٌد

َ ضدٍ  ٍ کاز»یکی اش هْازد تْصی ایي ایدٍ بَ ساشهاى ُا تْصیَ هی کٌد کَ یک . است« ایجاد یک زا
.  بسًاهَ بسای هقابلَ با جساین سایبسی دز ًظس داضتَ باضٌد

اگس ضوا اهسّشٍ دز حال اًجام تجازت ُستید، »ُوچٌیي دز ایي گصازش ُطداز دادٍ هی ضْد کَ 
.  تقسیباً بَ طْز قطع هی تْاى گفت کَ دز چٌد سال آیٌدٍ دز هعسض ًفْذ قساز خْاُید گسفت

 

 


