ﺳﺮﻗﺖ  ۱۳۰ﻫﺰار دﻻر ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮ
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ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺳﺮﻗﺖ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل  Monacoinﺑﻪ ارزش  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 ۱۳۴ﻫﺰار دﻻر( ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ  Japan Timesاﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﻗﺖ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﯿﻦ  ۱۴اوت و اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻓﺮد
ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را از وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Monappyاﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ارز
ﻣﺠﺎزی  Monacoinاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﮑﺮ  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ آدرس  IPﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده اش ،از ﻧﺮم اﻓﺰار رﻣﺰﮔﺬاری ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎی ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ردﭘﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم داده ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ژاﭘﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻮگ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﮑﺮ ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روی
ﺳﺮورﻫﺎی  Monappyﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ژاﭘﻦ ،ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺳﺎﯾﺖ Monappy
ﮐﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ .او در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ اﯾﻨﻄﻮر آورده:

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد و
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻄﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺮده
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﭘﻮل ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﮑﺮ
ﺟﻮان ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺎف اﻣﻨﯿﺘﯽ را در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن اﮔﺮ ﻓﺮدی در
ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺮﺗﺒﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﻣﺰارزﻫﺎ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل رﻣﺰارز ﺑﻪ
اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﯾﺖ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر او

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮدش اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺣﺪودا
 ۷۷۰۰ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﺎﯾﺖ  Monappyرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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