اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر در ﭘﯽ
اﻣﺘﻨﺎع آن از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎج اﻓﺰار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺘﺮ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎن در ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر )از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮی ﮐﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﻇﺎﻫﺮا اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎس و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮏ

زن را در ﺑﺮ داﺷﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ

ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮی ﻫﮑﺮﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺳﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻬﺮﻧﺪان ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺎن آن اﻃﻼﻋﺎت را در دارک وب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد؟

ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎج اﻓﺰار در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﺸﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارزش ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ  ۷۶ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ
اﻣﺎ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻣﻼک اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺮدازش ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر روزﻣﺮه
را ﺑﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎن ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﺷﻬﺮدار ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﻣﺒﻠﻎ  ۷۶ﻫﺰار دﻻر ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و او
ﻣﺮﺗﺒﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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