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ممکــن اســت نفوذگــران توانســته باشــند اطالعــات ذخیره شــده در آیفــون 

ــز  ــه حســاب iCloud وی، و نی ــد جــان پودســتا را پــس از دســتیابی ب و آیپ

ــد. ــاک کنن ــرش پ ــل و حســاب تویی ــدوق پســتی جی می صن

پودســتا، کــه بــه عنــوان مدیــر کمپیــن انتخاباتــی هیــالری کلینتــون فعالیــت 

می کنــد، در ۱۳ اکتــر بــا افشــای اطالعــات رایانامــه ی خصوصــی اش در 

فضــای برخــط مواجــه شــد.

هامن طــور کــه شــواهد نشــان می دهنــد، کارمنــدان ویکی لیکــس یــک 

ــق عمــل  ــره ناموف ــار دیگــر در حــذف اطالعــات شــخصی از اســناد منت ب

ــی  ــار رخ داده و حت ــن ب ــد مــاه گذشــته چندی ــن اتفــاق در چن ــد؛ ای کرده ان

انتقــاد ادوارد اســنودن را بــه خاطــر عــدم پاک ســازی مــوارد افشاءشــده بــه 

دنبــال داشــته اســت.

 

نفوذگران کنرل حساب توییر پودستا را در دست گرفته اند

بــه گفتــه ی نفوذگــران، کــه جریــان شــیطنت های خــود را در 4chan منتــر 

ــوده  ــتا ب ــل پودس ــذرواژه ی جی می ــاوی گ ــا ح ــی از رایانامه ه ــد، یک کرده ان

.»Runner456« :اســت

موفقیت آمیــزی  به طــور  توانســته اند  کــه  شــده اند  مدعــی  نفوذگــران 

ــد، ســپس درخواســت بازنشــانی  ــدا کنن ــه رایانامــه ی پودســتا دســتیابی پی ب

گــذرواژه را بــرای حســاب توییــر وی اعــالم مناینــد، در نهایــت توییــت »مــن 

جناحــم را تغییــر داده ام؛ در انتخابــات ۲۰۱۶ بــه ترامــپ رأی دهیــد. ســالم 

ــد. Pol« را کــه در حــال حــارض حــذف شــده، ارســال مناین

واژه ی »Pol« در ایــن توییــت بــه گــروه Pol 4chan اشــاره دارد؛ جایــی 

ــا صــورت  ــون حــذف شــده اند در آنج ــه هم اکن ــی ک ــه بحــث و جدل های ک

می گرفــت.
نفوذگران اطالعات آیفون و آیپد پودستا را پاک کردند

ــتا  ــری iCloud پودس ــاب کارب ــه حس ــه ی ورود ب ــذرواژه، نقط ــانی گ ــک بازنش ی

بــوده اســت؛ جایی کــه نفوذگــران بــه کمــک قابلیــت Find My iPhone توانســتند 

اطالعــات آیفــون و آیپــد پودســتا را پــاک کننــد.

نفوذگــران یــک رسی اسکرین شــات را بــرای اثبــات نقــش خــود منتــر کرده انــد. 

کمپیــن کلینتــون فقــط تصاحــب حســاب کاربــری توییــر را تأییــد کــرده اســت، و 

راجــع بــه حــذف داده هــای آیپــد و آیفــون اظهــار نظــری نداشــته اســت.

نگــران نباشــید! جولیــان آســانژ زنــده اســت و نفــس می کشــد، امــا ظاهــراً 

اتصــال اینرنتــی او مــرده اســت.

در ســاعات آغازیــن امــروز، ویکی لیکــس در توییتــی اعــالم کــرد کــه اتصــال 

اینرنتــی بنیان گــذارش، جولیــان آســانژ، توســط یــک »حــزب دولتــی« 

ناشــناس قطــع شــده اســت.

ایــن ســازمان ناســودبر فقــط اعــالم کــرد کــه »طرح هــای احتــامالً مناســبی 

را رشوع کــرده اســت«؛ ویکی لیکــس هیــچ توضیــح دیگــری در ایــن رابطــه 

نــداد.

ــس  ــوز ویکی لیک ــی مرم ــای سه بخش ــال توییت ه ــد از ارس ــت، بع ــن تویی ای

کــه هــر یــک حــاوی ۶۴ نویســه کــد هســتند، ارســال گردیــد. ایــن توییت هــا 

باعــث شــدند شــایعه ی »مــرگ آســانژ« بــر رس زبان هــا بیافتــد.

ــکا جــان  ــر امــور خارجــه ی آمری ــه اکــوادور، وزی در واقــع ایــن توییت هــا ب

ــد. ــور مشــرک املنافع و خارجــه ی انگلســتان اشــاره دارن ــری، اداره ی ام ک

عــالوه بــر ایــن، یکــی از کاربــران Reddit بیــان داشــت کــه ایــن توییت هــا 

شــامل »هش هایــی« اســت کــه بــه منظــور حصــول اطمینــان از ایــن موضــوع 

ــده توســط ویکی لیکــس افشــاء  ــه در آین ــی ک ــد کــه اطالعات ــه کار می رون ب

خواهنــد شــد معتــر می باشــند. ویکی لیکــس ایــن هش هــا و عبــارات 

درهم ســازی شــده را توییــت کــرده اســت. ایــن منت هــا گذرواژه هایــی بــرای 

از گشــودن قفــل پرونده هــا نیســتند، بلکــه یــک اثــر انگشــت دیجیتالــی بــه 

منظــور تأییــد صحــت اخبــار منتــره می باشــند.

۶۴ نویســه ای بــه احتــامل زیــاد نوعــی »پیــشش  هچنیــن، هــدف ایــن کدهــای

 شتعهــد« اســت، در واقــع پیش شتعهــد عملــی در رمزنــگاری و بــرای ارائــه ی 

ــن  ــا ای ــده ای ب ــند منترنش ــه س ــه هرگون ــت ک ــر آن اس ــی ب ــی مبن مدرک

ــگاری دســت کاری نخواهــد شــد. رمزن

 

هدف بعدی ویکی لیکس کیست؟ جان کری؟

در نخســتین توییــت پیش شتعهــد ویکی لیکــس از جــان کــری یــاد شــده 

اســت، هامن طــور کــه می دانیــد جــان کــری سیاســت مدار حــزب دموکــرات 

اســت کــه در حــال حــارض پســت وزارت امــور خارجــه ی آمریــکا را بــر عهــده 

دارد.

جولیان آسانژ زنده است اما به اینترنت 
دسترسی ندارد!

آیا آیفون مدیر کمپین انتخاباتی کلینتون به 
دست نفوذگران افتاده است؟



ــکا در رس خــط خرهــا قــرار  ــات ریاســت جمهــوری آمری ــار دیگــر انتخاب ب

 .NRSC گرفتــه و ایــن بــار صحبــت از یــک نفــوذ اســت: نفــوذی بــه نــام

ــی ســناتوری جمهوری خواهــان  ــه مل ــه کمیت ــی اهداشــده ب کمک هــای مال

)NRSC(، در بــازه ۱۶ مــارس و ۶ اکتــر ۲۰۱۶ بــر روی یــک بســر مشــخص 

مــورد نفــوذ واقــع شــده اســت. مهاجــامن از بدافــزاری اســتفاده کرده انــد 

کــه به طــور خــاص بــرای رسقــت داده هــای کارت اعتبــاری و اطالعــات 

شــخصی طراحــی شــده اســت.

افــرادی کــه پــس از تاریــخ ۶ اکتــر ۲۰۱۶ کمک هــای مالــی خــود را بــه ایــن 

کمیتــه اهــدا کرده انــد، تحــت تأثیــر ایــن نفــوذ قــرار نگرفته انــد، چــرا کــه 

NRSC بــه محــض کشــف ایــن حملــه رسیعــاً آن را برطــرف کــرده اســت.

ایــن حملــه مبتنــی بــر بدافــزاری اســت کــه نخســتین بــار توســط متخصــص 

ــن  ــک ای ــه ترافی ــام  دی گــروت کشــف شــد. گــروت ک ــی، ویلی ــی آملان امنیت

ــوط  ــه داده هــای مرب ــران ب ــد نفوذگ ــرده اســت، می گوی ــل ک بســر را تحلی

ــد. ــاه دســت یافته ان ــش در م ــه ۳۵۰۰ تراکن ب

فروشــگاه  از  را  اعتبــاری  کارت  چنــد  مهاجــامن  منی دانــم  »مــن 

دراین بــاره  می توانــم  امــا  برده انــد  رسقــت  بــه  جمهوری خواهــان 

ــه گفتــه TrafficEstimates، ایــن فروشــگاه هــر مــاه  حدس هایــی بزنــم. ب

ــرخ ۱  ــا ن ــه ب ــل خوش بینان ــک تبدی ــد دارد. در ی ــزار بازدی ــدود ۳۵۰ ه ح

درصــد، ۳۵۰۰ کارت اعتبــاری در هــر مــاه دزدیــده شــده  کــه در نتیجــه در 

ایــن چنــد مــاه مقــدار ۲۱ هــزار کارت اعتبــاری خواهــد شــد. مقــدار ارزش 

هــر کارت در بــازار ســیاه بیــن ۴ تــا ۱۲۰ دالر اســت. اگــر ارزش هــر کارت 

ــدود ۶۰۰  ــامن ح ــم، مهاج ــن ۳۰ دالر بگیری ــور میانگی ــده را به ط رسقت ش

ــد.« ــب زده ان ــه جی ــزار دالر ب ه

نفوذگــران در جریــان ایــن نفــوذ توانســته اند بــه داده هایــی از جملــه نــام 

و نام خانوادگــی اهداکننــده مالــی، آدرس رایانامــه، جزئیــات صورت حســاب 

)آدرس، شــهر، ایالــت و کــد پســتی(، شــغل، نــوع کارت، شــامره کارت، تاریــخ 

ــر  ــه ب ــی ک ــان امنیت ــد. متخصص ــت یابن ــی دس ــد امنیت ــای کارت و ک انقض

ــه رسقت رفتــه کار می کننــد کشــف کرده انــد کــه ایــن  روی داده هــای ب

داده هــا بــه 2 دامنــه ی روســی ارســال شــده اند. تحلیل هــای بیش تــر 

 jqueryشcloud.net ــه ــا را ب ــدا داده ه ــران ابت ــه نفوذگ ــد ک ــان می ده نش

ــد.  ــر مســیر داده ان ــه code.suشjquery تغیی ــا بعــداً ب ــد ام ارســال می کردن

ــار Dataflow اســت. ــوده و در اختی ــوز فعــال ب ــه دوم هن دامن

گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه جاسوســان خارجــی یــک نرم افــزار مخــرب 

ــرده  و  ــب ک ــرالیایی نص ــی اس ــای دولت ــی از آژانس ه ــه یک ــر روی رایان را ب

موفــق شــده اند تعــداد زیــادی اســناد دولتــی را بــه رسقــت برنــد. ایــن رخنــه 

امنیتــی بــر روی ســامانه ســازمان هواشناســی اســرالیا کــه بــا ســازمان دفــاع 

نیــز در ارتبــاط اســت رخ داده اســت. حملــه مذکــور در ســال ۲۰۱۵ تشــخیص 

داده شــده و برخــی منابــع آن  را بــه چیــن نســبت می دهنــد.

چیــن پیــش از ایــن هــم بــه نفــوذ بــه وبگاه هــای دولتــی امریــکا و 

ــی  ــران چین ــود. در ســال ۲۰۱۳، نفوذگ ــم شــده ب رشکت هــای خصوصــی مته

متهــم شــدند کــه نقشــه واحــد مرکــزی ســازمان امنیــت اســرالیا را بــه رسقــت 

برده انــد.

ــا  ــرد ام ــن خــر را اعــالم ک ــت ســایری اســرالیا روز چهارشــنبه ای ــز امنی مرک

اســمی از متهــم اصلــی نــرد. »مــا هنــوز منی توانیــم نامــی از کشــور خاصــی 

در اتهــام بــه ایــن نفــوذ بریــم، امــا آنچــه می تــوان گفــت ایــن اســت کــه ایــن 

گــروه جاسوســی ســایری زنــده اســت و بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد.«

ــرالیا  ــایری اس ــت س ــی امنی ــس مل ــوی آژان ــده از س ــر ش ــزارش منت در گ

آمــده اســت: »مــا توانســته ایم حضــور یــک بدافــزار RAT را، کــه در گــروه 

نفوذگــران پشتیبانی شــده توســط دولــت محبوبیــت دارد، کشــف کنیــم. 

چنــد منونــه بدافــزار دیگــر نیــز کــه بــا جرائــم ســایری در ارتبــاط بوده انــد 

ــایر  ــرداری از س ــرای بهره ب ــن ب ــزار RAT هم چنی ــن بداف کشــف شــده اند. ای

شــبکه های دولتــی اســرالیایی اســتفاده شــده اســت. شــواهدی نیــز موجــود 

اســت کــه مهاجــم مذکــور بــه جســتجو و نســخه برداری از تعــداد نامشــخصی 

اســناد دولتــی پرداختــه اســت.«

ــر  ــال اخی ــد س ــه در چن ــت: »درحالی ک ــده اس ــن آم ــزارش هم چنی ــن گ در ای

و  زیرســاخت  دولتــی،  مختلــف  بخش هــای  علیــه  ســایری  تهدید هــای 

ــم  ــوز ک ــتی هن ــای تروریس ــر گروه ه ــد، خط ــش بوده ان ــه افزای ــع رو ب صنای

ــبکه های  ــرداری از ش ــای تروریســتی جــدای از بهره ب ــی گروه ه اســت. توانای

اجتامعــی و اینرنــت بــرای مقاصــد تبلیغاتــی، هنــوز بیشــر در ســطح ابتدایــی 

ــک پیرفــت چشــم گیری داشــته  ــده نزدی ــه نظــر منی رســد در آین ــوده و ب ب

باشــد.«

نفوذ به یک آژانس استرالیایی توسط نفوذگران 
خارجی

افشای اطالعات کمک کنندگان مالی به حزب 
جمهوری خواه
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ــعی  ــه س ــرد ک ــم ک ــیه را مته ــکا روس ــده آمری ــل ایاالت متح ــد روز قب چن

ــن کشــور تداخــل ایجــاد  ــوری ای ــات ریاســت جمه ــرده اســت در انتخاب ک

کنــد. واشــنگنت به طــور رســمی روســیه را بــه ســعی در ایــن اختــالل متهــم 

کــرده و گفتــه اســت اقدامــات الزم را بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد انجــام 

می دهــد.

دفــر مدیریــت اطالعــات ملــی بــه همــراه وزارت امنیــت داخلــی بیانیــه ای 

ــام  ــه انج ــیه ب ــت روس ــه در آن دول ــد ک ــادر کرده ان ــرک ص ــور مش را به ط

یــک رسی اقدامــات خرابکارانــه در شــبکه های ســازمان های آمریکایــی 

ــده  ــه آم ــن بیانی ــم شــده اســت. در ای ــی مته ــی ایالت و حوزه هــای انتخابات

ــه  ــت ک ــیده اس ــان رس ــن اطمین ــه ای ــکا ب ــات آمری ــازمان اطالع ــت: »س اس

ــراد  ــای اف ــتفاده از رایانامه ه ــتقیم در سوءاس ــور مس ــیه به ط ــت روس دول

و مؤسســات آمریکایــی از جملــه ســازمان های سیاســی نقــش داشــته 

اســت. انتشــار رایانامه هــای مــورد نفــوذ واقع شــده در وبگاه هایــی ماننــد 

DVLeaks.com و WikiLeaks نشــانه هایی را از هم جهــت بــودن ایــن 

اقدامــات بــا تالش هــای روســیه آشــکار می ســازد. ایــن رسقت هــا و انتشــار 

ایــن اطالعــات در جهــت اختــالل در رونــد انتخابــات آمریــکا بــوده اســت. 

مــا همــه تــالش خــود را در جهــت محافظــت از مرزهــای خــود به خصــوص 

فضــای ســایری خواهیــم کــرد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اذهــان عمومــی 

در جریــان همــه اقدامــات انجــام شــده و یــا اقدامــات در دســت انجــام در 

آینــده، قــرار خواهــد گرفــت.«

روز جمعــه معــاون رئیس جمهــور، جــو بایــدن در مصاحبــه بــا شــبکه 

خــری NBC گفتــه اســت ایاالت متحــده دربــاره ایــن نفوذ هــا بــا والدمیــر 

ــه  ــی را ب ــا پیام ــرد. »م ــد ک ــت خواه ــیه صحب ــور روس ــن، رئیس جمه پوتی

پوتیــن خواهیــم رســاند، امــا ارســال ایــن پیــام در زمــان مقتضــی و بــر اســاس 

رشایطــی خواهــد بــود کــه بیشــرین تأثیــر را داشــته باشــد.«

ــه ســایری  ــرای حمل ــه NBC ســازمان ســیا در حــال آماده ســازی ب ــه گفت ب

ــی  ــن طراح ــایری کرملی ــالت س ــرل حم ــرای کن ــه ب ــت ک ــه اس تالفی جویان

می شــود.

جــو بایــدن در ادامــه می افزایــد: »دولــت اوبامــا در حــال بررســی عملیــات 

ــع از اختــالالت بیشــر در بســر  ــا مان ســایری نهــان علیــه روســیه اســت ت

انتخابــات رســایت جمهــوری شــود.«

ــا  ــر آژانــس بین املللــی انــرژی امتــی، یوکی ــه گــزارش رویــرز، مدی ــا توجــه ب ب

ــال  ــه س ــا س ــز دو ت ــایری موفقیت آمی ــه س ــک حمل ــامل ی ــت احت ــو گف آمان

ــر نشــده وجــود دارد. ــه نامــش ذک ــروگاه هســته ای ک ــک نی ــش در ی پی

مدیــر آژانــس ســازمان ملــل متحــد گفــت ایــن حملــه ی ســایر باعــث برخــی 

ــه  ــن حمل ــن ای ــت. همچنی ــده اس ــته ای ش ــروگاه هس ــن نی ــکالت در ای مش

ــه اجــرای یــک رسی اقدامــات احتیاطــی و امنیتــی شــده اســت. در  منجــر ب

ایــن گــزارش آمــده اســت، او همچنیــن از حملــه ی نظامــی علیــه نیروگاه هــای 

هســته ای هشــدار داد.

ــوم  ــی اورانی ــدار کم ــاق مق ــرای قاچ ــاله ب ــالش چهارس ــک ت ــت ی ــو گف آمان

غنی سازی شــده وجــود دارد کــه می توانــد بــرای ســاخت مبــب کثیــف مــورد 

ــک  ــد، ی ــن تهدی ــه آملــان گفــت ای ــرد. او در طــول ســفر ب ــرار گی اســتفاده ق

ــی نیســت. ــد واهــی و خیال تهدی

نگرانــی زیــادی از مــاه آوریــل وجــود دارد کــه 44 درصــد از مدیــران بخــش 

انــرژی، آب و بــرق و گاز و نفــت افزایــش 50 تــا 100 درصــدی را در حمــالت 

ــد. ــن بخش هــا گــزارش داده ان ــه ای ــز ســایری علی موفقیت آمی
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یــک مرکــز تحقیقــات هســته ای ژاپــن مــورد نفــوذ واقــع شــد و در نتیجــه ی 

آن 59 هــزار پرونــده بــه رسقــت رفــت. دانشــگاه مرکــزی تحقیقــات 

ایزوتــوپ هیــدروژن تویامــا، یکــی از ســازمان های مهــم دنیــا در تحقیقــات 

تریتیــوم اســت. تریتیــوم، کــه بــا عنــوان هیــدروژن 3 نیــز شــناخته می شــود، 

یــک ایزوتــوپ رادیواکتیــو هیــدروژن اســت کــه یــک ســوخت مهــم بــرای 

همجوشــی کنرل شــده ی هســته ای و یــک جــزء کلیــدی در مبب  هــای 

ــن مــاده یکــی از آالینده هــا در ســاختامن  ــن ای ــی اســت. همچنی هیدروژن

ــروگاه هســته ای فوکوشــیام شــامره 1 اســت. آب در نی

بــا توجــه بــه گــزارش رســانه های ژاپنــی در ایــن نفــوذ تحقیقــات تریتیــوم 

آزمایشــگاه بــه همــراه اطالعــات شــخصی 1493 محقــق بــه رسقــت رفتــه 

اســت. مهاجــامن 3 دســته داده در بازه هــای زمانــی مختلــف را بــه رسقــت 

ــن 2016. ــارس 2016 و ژوئ ــد: دســامر 2015، م برده ان

ــق حمــالت فیشــینگ  ــِت داده، از طری ــن رسق ــزاِر استفاده شــده در ای بداف

نیــزه ای در نوامــر 2015 تحویــل داده شــده اســت، زمانی کــه یــک نفوذگــر 

به عنــوان یــک دانشــجوی دانشــگاه توکیــو بــر روی پروژه هــای تحقیقاتــی 

کار می کــرد.

بدافــزاری  منونــه ی  بررســی  و  تحلیــل  در  می گویــد  بررســی کنندگان 

ــود و  ــده ب ــی ش ــل برنامه نویس ــزار از قب ــن بداف ــه ای ــد ک ــاهده کردن مش

بــر روی رایانــه قربانــی بــه دنبــال کلمــه ی IAEA می گشــت کــه مخفــف 

ــت. ــد اس ــل متح ــازمان مل ــی س ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل آژان

ویشــال گوپتــا، مدیــر عامــل رشکــت Seclore، در رایانامــه ای گفــت: »نقــض 

ــک  ــا ی ــگاه تویام ــدروژن دانش ــوپ هی ــات ایزوت ــز تحقیق رخ داده در مرک

مثــال رســاله ای از نــوع تهدیــدات ســایری پیــش ِ روی دانشــگاه ها اســت. 

محققــان بــرای نهادهــای دولتــی اهــداف بســیار ســودمندی هســتند چــرا 

کــه رسمایه گــذاری روی رسقــت داده هــا و بررســی آن هــا نســبت بــه انجــام 

پــروژه  و تحقیقــات ارزان تــر اســت. در نتیجــه دانشــگاه ها بایــد گام هایــی 

را انجــام دهنــد تــا مطمــن شــوند کــه کار آن هــا تحــت حفاظــت کامــل اجرا 

می شــود مخصوصــاً زمانی کــه آن هــا تحقیقــات هســته ای انجــام می دهنــد 

) ایــن تحقیقــات در متامــی کشــورها به جــز چنــد کشــور، ممنــوع اســت(. 

کنرل هــای امنیتــی حــارض کــه در ســطح داده بــه  کار می رونــد، نیــاز اســت 

ــان  ــه محقق ــود ک ــل ش ــان حاص ــه اطمین ــوند ک ــی ش ــه ای عملیات ــا به گون ت

ــد.« ــار منی کنن هســته ای را در دام بدافزارهــا گرفت

در طــول 2 مــاه گذشــته، ســومین بــازار بیت کویــن جهــان، Bitfinex طــی یــک 

نفــوذ بــزرگ، بیت کویــن بــه ارزش 7.2 میلیــون دالر را از دســت داده اســت. 

مــدت کوتاهــی پــس از اینکــه ایــن رشکــت بــا رسقــت بیت کویــن معــادل 72 

میلیــون دالر مواجــه شــد، یــک کاربــر Bitfinex از کمریــج، ماساچوســت کــه 

نــام او ذکــر نشــده، بــه پلیــس شــکایت کــرد کــه 1.3 میلیــون دالر از بودجــه ی 

حســاب او بــه رسقــت رفتــه اســت.

پــس از ایــن اتفــاق، پلیــس کمریــج پیگیــری ایــن ماجــرا را بــه FBI واگــذار 

کــرد کــه در کنــار مقامــات اروپایــی بــا بازارهــای بیت کویــن رس و کار دارد تــا 

بــه شــکایات کاربــران در ادمــه ی نفــوذ بــه Bitfinex رســیدگی کنــد.

ایــن فــرد ادعــا می کنــد کــه بیت کوین هایــی معــادل بــا 3.4 میلیــون دالر در 

کیــف پــول بیت کویــن خــود کــه توســط Bitfinex میزبانــی می شــد، داشــت. 

بــه دنبــال نقــض بــزرگ بیت کوینــی کــه در مــاه آگوســت بــه وقــع پیوســت، 

در حســاب او 2.1 میلیــون باقــی مانــده اســت.

ــه ارزش 1.3  ــن ب ــه بیت کوی ــالع داد ک ــرد اط ــن ف ــه ای ــه ب Bitfinex در ادام

میلیــون دالر از حســاب اولیــه ی او بــه رسقــت رفتــه اســت ولــی بعــد از اینکــه 

رشکــت توکن هــای IOU را صــادر کــرد کــه اقدامــی رضوری بــرای عملیاتــی 

نگــه داشــنت ایــن بــازار بیت کوینــی اســت، رسقتــی کــه از حســاب ایــن فــرد 

صــورت گرفتــه بــه 720 هــزار دالر کاهــش یافــت.

توکن هــای IOU یــا BFX، قالبــی از غرامــت هســتند کــه بــرای کاهــش 

زیان هــای قربانــی بــا فاکتــور قابل توجهــی ارائــه شــده اســت.

ــان  ــران Bitfinex زی ــت، کارب ــخص اس ــوز نامش ــل هن ــات کام ــه جزئی اگرچ

وارده بــر بودجه هایشــان در کنــار توکن هــای IOU را تاییــد کردنــد کــه بــرای 

متامــی کاربــران قربانــی ایــن نقــض صــادر شــده اســت.

هنــوز قابــل اســتفاده بــودن ایــن توکن هــا مشــخص نیســت. نــه توضیحــی در 

خصــوص توکن هــای ارائه شــده توســط Bitfinex هنــوز مشــخص اســت و نــه 

هنــوز مســائل حقوقــی آن تعییــن شــده اســت.

بــرای گــزارش وقــوع رخــداد بــه عنــوان کاربــر Bitfinex، می توانیــد بــه ایــن 

پیونــد مراجعــه کنیــد. ایــن لحظــه جزئیــات بیشــری از ماجــرا هنــوز مشــخص 

. نیست

پــس از وقــوع ایــن نقــض بیت کویــن معــادل 72 میلیــون دالر، بــازار 

بیت کویــن هنگ کنــگ، جایــزه ی 3.5 میلیــون دالری بــرای کســی کــه 

ــه  ــه رسقت رفت ــای ب ــی بیت کوین ه ــه موجــب بازیاب ــد ک ــه کن ــی ارائ اطالعات

ــت. ــرده اس ــن ک ــود، تعیی ش

سازمان FBI به سرقت بیت کوین معادل 1.3 
میلیون دالر از حساب یک مرد  ماساچوستی 

رسیدگی می کند

نفوذگران وابسته به دولت، تأسیسات هسته ای 
ژاپن را هدف قرار دادند
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