ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه
ارز ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺮدی ﻧﭙﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ASKfmﯾﮏ ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﺎری ﺑﺎﻣﺰه اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از
 ۴ﻧﻔﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اورﺳﺖ وادار ﮐﺮده ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻫﺎرد دراﯾﻮی ﺣﺎوی  ۵۰ﻫﺰار دﻻر ارز ﻣﺠﺎزی را

ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺮگ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﭙﺎﻟﯽ اﯾﻦ  ۴ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪی ﺳﻔﺮ اﯾﻦ  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اورﺳﺖ ،ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﻫﻞ ﻧﭙﺎل ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از اﯾﻦ ﺻﻌﻮد ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻣﺮد ﻧﭙﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ۴ﻧﻔﺮه ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺻﻌﻮدﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻓﻮت
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻮﻫﻨﻮردی اﻫﻞ ﮐﻮﻟﻮرادو ﮐﻪ اﯾﻦ  ۴ﺷﺨﺺ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ را ﺣﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮگ وی در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ

اﯾﻦ  ۴ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ،Taras Pozdniiﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ  ۴ﻧﻔﺮه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﭙﺎل ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻮک ﻗﻠﻪ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وی را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﮐﻮﻫﻨﻮرد اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ،آﻧﻬﺎ در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺎن داده و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﺸﺎن
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ  ASKfmدر وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯿﺶ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ارز
ﻣﺠﺎزی را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪی ﮐﻮه اورﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺎرد
دراﯾﻮ ﻣﺨﻔﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮدی
ﻧﭙﺎﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺟﺮﺋﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﻫﺎرد دراﯾﻮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:دورﺑﯿﻦ راﯾﺪی ،راﻫﮑﺎری ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ راﻧﻨﺪه
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