ﻫﮑﺮ ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  ۱۸وﺛﯿﻘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ارز ﻣﺠﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
دادﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ اﺟﺎزه داده از ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮای آزادی
ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ »ژاﮐﻠﯿﻦ ﮐﻮرﻟﯽ« ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻫﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
آرﺗﺰ«  EAدر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﺟﺎزه داده  ۷۵۰ﻫﺰار دﻻر وﺛﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ارز ﻣﺠﺎزی از
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻫﮑﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۵۰ﻫﺰار دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد
اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎج اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﻧﺎﮐﺮای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﻣﯽ

ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﯽ »آﺑﺮاﻫﺎم ﺳﺎﯾﻤﻮﻧﺰ« ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از
درﯾﺎﻓﺖ وﺛﯿﻘﻪ وادار ﮐﺮدن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

وﺛﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺮب ﮐﻪ »ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﺎرﺳﯿﭻ« ﻧﺎم دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران وﯾﮋه ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﮔﯿﮕﺰ« ﺑﻪ ﻫﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی داﺧﻠﯽ  EAﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ
ﻫﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزی  FIFA 2018و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس و داده ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﯿﺎه رواج ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در دارک وب ﺑﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﮑﺮﻫﺎ از
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش داده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺣﺪود  ۳۲۴ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ
ﺧﺴﺎرت زده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺎرﺳﯿﭻ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان و
ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۵۰ﻫﺰار دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﯿﻔﺎ  18ﯾﺎ PES 2018؛ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

