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در دنیای فناوری امروز کالهبرداری با عنوان توکن 
و رمزارز در کشــورهای مختلف از جمله ایران باب 
شده است. اکنون اما با آشفته شــدن بازار رمزارز، 
پرونده قدیمی یک ســرمایه گذار بیت کوین که با 
نام ملکه گمشده رمرارز شــناخته می شود، دوباره 
به جریان افتاده است. به گزارش بی بی سی،  روخا 
ایگناتوا، سال ها خود را ملکه رمزارز می دانست. او 
در یک همایش روی صحنه رفت و به حاضران گفت 
که برای رقابت با بیت کوین یک ارز دیجیتال اختراع 
کرده است و آنها را متقاعد کرد که میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری کنند. آن زمان ارز دیجیتال او با نام 
وان کوین در اوج خود قرار داشت و میلیاردها دالر از 
سرمایه گذاران را جذب کرد. او بعد از به جیب زدن 
پول مردم از ســال2017 ناپدید شده است .  حاال 
اتهامات کالهبرداری و پولشــویی در آمریکا منجر 
 FBI شــده او به یکی از 10فرد مهم  تحت تعقیب
تبدیل شود. پلیس آمریکا برای دستگیری این زن 
کالهبردار دنیای فناوری جایزه ای 100هزار دالری 

تعیین کرده است. 
این تحصیلکرده دانشگاه آکسفورد به سرمایه گذاران 
گفته بود که یــک رمزارز قاتل بیــت کوین ایجاد 
کرده است، اما پرونده ها نشان می دهد که او قبل 
از ناپدید شــدن، مخفیانه میلیاردها دالر از طریق 
رمزارز خود به دست آورده است. این جزئیات برای 
اولین بار سال2021 در اسنادی از دادگاه های دبی 

توسط وکیلی که روخا را  مخوف ترین  مجرم آنالین 
می نامد، منتشر شد.  گفته می شود این به اصطالح 
ملکه رمزارز حداقل ۴میلیارد دالر بابت رمزارزی که 

هیچ ارزشی نداشته کالهبرداري کرده است. 

پرونده های فاش شده
افشای این اطالعات نشان می دهد که دبی مسیر 
مالی مهمی برای روخا بوده است و FBI از امارات به 
عنوان یکی از 5 کشوری که او با آنها ارتباط دارد، نام 
برده اســت. جاناتان لوی، وکیلی که برای اولین بار 
این پرونده ها را به صورت آنالین منتشــر کرد و در 
ادعای خود درباره غرامت قربانیان وان کوین به این 
اطالعات متکی است، گفت: در حال حاضر صدها 

میلیون دالر در خطر است. 
وسوسه انگیزترین ادعای مطرح شــده در پرونده 
حقوقی لوی این اســت که یک معامله کالن بیت 
کوین با شیخ ســعود بن فیصل القاسمی، پسر یک 
ســرمایه دار ثروتمند اماراتی  انجام شــده است. 
ایــن پرونده ها همچنین نشــان می دهــد که در 
سال2015، شــیخ ســعود به روخا ۴کیف پول یا 
ولت فیزیکی  حاوی 230000بیت کوین به ارزش 

۴8.5میلیون یورو در آن زمان داده است. در مقابل، 
روخا 3 چک از بانک مشرق به شیخ سعود داده است 
که مجموعا حدود 210میلیون درهم امارات معادل 

50میلیون یورو بود. 
در سال2020، مقامات دبی باوجود اینکه بیش از 
یک سال قبل وزارت دادگســتری آمریکا با انتشار 
یک کیفرخواســت وان کوین را یک رمزارز  جعلی 
خوانده بود، وجوه روخــا را آزاد کردند. ماه  ها قبل 
از ایــن تصمیم، مارک اســکات، مدیــر صندوق 
سرمایه  گذاری سابق روخا نیز در نیویورک به جرم 
پولشــویی ۴00میلیون دالری از درآمدهای وان 

کوین مجرم شناخته شده بود. 

کالهبردارهای رمزارز در کمین هستند
این روزها اصطالح اسکم )scam( بیشتر از گذشته 
شــنیده و خوانده می شــود. درواقع، اســکم وجه 
جهنمی تکنولوژی رمزارزها محسوب می شود؛ نوعی 
کالهبرداری در پوشش رمزارزهایی که وجود ندارند. 
در کشور ما هم نام بعضی از افراد و شرکت ها به گوش 
می رسد که افراد ناآگاه را با وعده و وعید و اصطالحا 
رویافروشــی به دام انداخته اند. هر نوع تکنولوژی 

با وجود مزایای متنوع مــی تواند مخاطراتی هم به 
همراه داشته باشــد. تکنولوژی رمزارزها هم از این 
موضوع مستثنا نیســت و در عین حال که می تواند 
به تولید ثروت برای افراد و کشــور منتهی شود، اما 
امکان نابودی سرمایه مردم هم دور از ذهن نیست. 
درواقع، اکنون یک فرد می تواند به راحتی یک توکن 
را تولید و آن را با روش های مختلف به مردم بفروشد. 
ســایت هایی هم برای کالهبرداری راه اندازی می 
شوند. حتی بعضی از این ســایت ها کیف پول های 
جعلی طراحی و مردم را قانــع می کنند که دارایی 
خود را در آنها نگهداری کنند؛ این در حالی است که 

اطالعات کیف پول در اختیار طراح قرار دارد.
امید علوی،رئیس هیات مدیره انجمن بالکچین در 
گفت و گو با همشهری، شــکل دیگر کالهبرداری 
در حوزه رمزارزهــا را توکن های بدون پشــتوانه 
می داند که به خاطر نبود قوانین شفاف و نظارت های 
درست در کشور، بازار داغی دارند. علوی با اشاره به 
اینکه یک نفر می تواند در عرض نیم ساعت، توکنی 
به تعداد یــک میلیارد تولید کنــد و آن را به مردم 
بفروشــد، الزمه این کار را یک سیستم مارکتینگ 
خوب می داند که به مردم القــا کند این توکن قرار 
است رشــد کند. او در توضیح شکل گیری چنین 
کالهبرداری هایی مــی گوید: »تولیدکننده چنین 
توکنی به عنوان خریدار و بــا اکانت های مختلف، 
در یک مدت زمان مشــخص قیمت های باال برای 
توکن در نظر می گیــرد و خرید می کنــد. به این 
ترتیب قیمت توکن باال می رود و مردم شــروع به 
خرید آن می کنند. در نتیجه یــک گردش کاذب 

ایجاد می شود.«

ملکه رمزارزها تحت تعقیب پلیس
روخا ایگناتوا با ایجاد رمزارزی به نام وان کوین حداقل ۴میلیارد دالر از کشورهای مختلف کالهبرداری کرده و اکنون برای پیدا 

کردن او جایزه ای 100هزار دالری تعیین شده است 

ردیابی نشت گاز متان با ماهواره

 بزرگ ترین شرکت گاز طبیعی 

فضا
5ســال،  کالیفرنیــا طــی 
هشدارهای انگشت شمار و در 
عین حــال مهمی در مــورد نشــت متان از 

زیرساخت های خود دریافت کرد.
این هشدارها به شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی 
از ســوی قانونگذاران ایالتی صادر شد که بین 
سال های 2016 تا 2021 با ناسا برای شناسایی 
توده های بزرگ متان در صنایــع نفت و گاز، 
کشاورزی و زباله با اســتفاده از هواپیماهای 
حامل حســگرهای از راه دور بــا وضوح باال، 
همکاری کردند. به گزارش ســی ام بی ســی، 
این در حالی اســت که تا پایان ســال آینده، 
حســگرهای از راه دور با 2ماهــواره به عنوان 
بخشــی از برنامــه جدید مســئولیت پذیری 
جهانی در مورد آب و هوا به فضا خواهند رفت. 
ماهواره ها اکنون می توانند نشت متان را تقریباً 
در هر نقطه مشــخص و کمیــت آن را تعیین 
کنند. همچنین کامپیوترهای ویژه در عرض 

چند روز می تواننــد میزان انتشــار گازهای 
گلخانه ای را با هوش مصنوعی محاسبه کنند.

به این ترتیب شــرکت ها می توانند نشتی ها را 
ســریع تر برطرف کنند. این قابلیت همچنین 
آن دسته از شرکت ها و کشورهایی که به گمان 
دانشمندان، میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
خود را کمتر گزارش می کننــد را در معرض 
پایش قرار می دهد. کشف متان بسیار چالش 
برانگیزتر از کشــف دی اکســید کربن است. 
نشــتی های متان غیرقابل پیش بینی هستند 
و یافتن آنها معموالً مستلزم مطالعات میدانی 
پرهزینه با هواپیما و دوربین های مادون قرمز 
دستی است که این گاز بی رنگ را قابل مشاهده 
می کنند. همچنین در دهه گذشته، ماهواره ها 
عمدتاً بــرای تعیین کمیت انتشــار گازهای 
گلخانه ای در مقیاس بزرگ استفاده شده اند. 
عالوه بر این، داده های بموقع بسیار مهم است 
تا متخصصان بتوانند نشــتی ها را پیدا و رفع 

کنند.

زهرا خلجیرمزارز
روزنامه نگار

شکست آمریکا در پرتاب موشک 
مافوق صوت 

وزارت دفاع آمریکا از شکســت پرتاب آزمایشــی یک سامانه 
موشکی مافوق صوت در هاوایی خبر داد.

به گزارش بلومبرگ، این ناکامی به دلیل بروز یک مشکل پس 
از احتراق رخ داد و ضربه تازه ای به برنامه ای وارد کرد که دچار 

مشکالت بسیاری است.
وزارت دفاع آمریکا جزئیات بیشتری از آنچه در این آزمایش 
اتفاق افتاده ارائه نکرد، اما در بیانیــه ای اعالم کرده که »این 
وزارتخانه همچنان مطمئن است که در مسیر خلق قابلیت های 
ســامانه های مافوق صوت تهاجمی و دفاعــی در تاریخ های 
پیش بینی شده که از اوایل دهه2020 شروع شده، قرار دارد.«

همچنین در این بیانیه آمده است که مسئوالن برنامه در حال 
ارزیابی سیستم هستند تا علت این مشکل را برای آزمایش های 

آتی مشخص کنند.
تیم گورمن، ســخنگوی پنتاگون، گفــت: »به دنبال احتراق 
تجهیزات آزمایشی، این اتفاق رخ داد. اگرچه وزارت دفاع قادر 
به جمع آوری همه اطالعات در مورد این پــرواز برنامه ریزی 
شده نیست، اما اطالعات جمع آوری شده از این رویداد بسیار 

مهم خواهد بود.«
این کارآزمایی دومین پرواز آزمایشــی ناموفــق نمونه اولیه 
سالح معروف به Conventional Prompt Strike محسوب 
می شود. در نخستین پرواز آزمایشی در ماه اکتبر، یک نقص در 
تقویت کننده رخ داد که مانع از خروج موشک از سکوی پرتاب 
 Conventional Prompt شد. پیش بینی می شود که اسلحه
Strike روی ناوشــکن های زوموالت و زیردریایی های کالس 

ویرجینیا نصب شود.
ارتش در حال توسعه یک نســخه زمینی هم است و شرکت 
الکهید مارتین و شرکت نورتروپ گرومن پیمانکاران برگزیده 

آن هستند.

پنتاگــون برای اســتقرار ســامانه های مافــوق صوت تحت 
فشار بسیاری اســت؛ زیرا رقبای آن، ازجمله روسیه، چین و 
کره شمالی در حال پیشرفت در سامانه هایی هستند که برای 
فرار از رهگیری با ســرعت های بیش از 5برابر سرعت صوت و 

حمل کالهک های هسته ای طراحی شده اند.
به گفته فرمانده ارشد هســته ای آمریکا، چین سرمایه گذاری 
زیادی در تســلیحات مافوق صوت انجام می دهد و در ژوئیه 
سال گذشته، سالحی را در مدار قرار داده که ۴0هزار کیلومتر 
را در بیش از 100دقیقه طی کرد. در ماه ژانویه، کره شمالی هم 
2پرتاب جداگانه از سیستم های موشکی مافوق صوت انجام داد 

که چند صدکیلومتر را طی کردند.

افزایش زمان حذف پیام و مخفی 
ماندن آنالین در واتساپ

واتساپ در حال توسعه 2قابلیت جدید در پیام رسان خود است 
تا رقابت خود با تلگرام را بیش از گذشته ادامه دهد.

یکی از بزرگ ترین مشــکالت واتساپ، امکان حذف پیام های 
ارسال شده در گروه ها برای دیگران اســت که اکنون فقط تا 
یک ساعت پس از ارســال پیام می توان این کار را انجام داد. 
اما به نظر می رســد این پیام رســان محدودیت زمانی قابلیت 
حذف پیام های ارسال شده را تا بیشتر از 2روز برای کاربران در 

جدیدترین نسخه بتا افزایش داده است.
به گزارش سایت WABetaInfo واتساپ در نسخه 2.22.15.8 
بتا محدودیت زمانی حذف پیام های ارسال شده در گروه ها را 

برای برخی کاربران به 2روز و 12ساعت افزایش داده است.
البته این قابلیت فعال برای دسته ای از آزمایش کنندگان نسخه 
بتا فعال شده است. همچنین در نسخه بتای اپلیکیشن هیچ 
 WABetaInfo عالمت یا نشانه ای از این قابلیت وجود ندارد و
اعالم کرده که با تالش برای حذف کردن پیامی که در گذشته 

ارسال شده، متوجه این تغییر شده است.
واتساپ نخستین بار در سال2017 این قابلیت را معرفی کرد 
تا کاربران بتوانند پیام های خود را برای تمام افراد گروه حذف 
کنند. البته، ابتدا محدودیت زمانــی عجیب 8دقیقه ای برای 
انجام این کار وجود داشــت که این میزان بعدا تا حدود یک 

ساعت افزایش پیدا کرد.
پــس از اینکه اعالم شــد واتســاپ در حال توســعه برخی 
ویژگی های مهم مانند امکان ویرایش پیام هاست، این شرکت 
اکنون در حال کار روی قابلیت مخفی کردن وضعیت آنالین 

کاربران در به رورسانی های آینده برنامه خود است.
همچنین واتساپ در حال توسعه قابلیتی برای کاربران خود 
اســت تا بتوانند وضعیت آنالین بودن خــود را فقط به برخی 
کاربران نشان دهند. طبق تصویر به اشــتراک گذاشته شده 
از این قابلیت در حال توســعه، کاربران می توانند با ایجاد یک 
فهرست دلخواه، تعیین کنند که چه کسانی قادر خواهند بود 

تا از آنالین بودن آنها مطلع شوند.
در تصویری که در ســایت واتســاپ منتشر شــده، با وجود 
2گزینه جدید: »همه« و »هماننــد آخرین بازدید«، کاربران 
می توانند تنظیمات حریم خصوصــی خود را به نحوی تنظیم 
کنند که فقط برخی افراد آنالین بودن آنها را مشــاهده کنند. 
به عنوان مثال، اگر در بخش Last Seen گزینه »مخاطبان 
من« را انتخاب کرده باشید و ســپس در بخش پایین، گزینه 
»همانند آخرین بازدید« انتخاب شده باشد، آنالین بودن شما 
به کاربرانی که در لیست مخاطبان شما نیستند، نمایش داده 

نمی شود.

 آغاز تولید دانش بنیان
 از دانشگاه ها 

معاون علمــی و فناوری ریاســت جمهوری با بیــان اینکه 
تولید دانش بنیان را دانشــگاه ها آغاز می کنند، گفت: باید 

جهت گیری تازه ای را در حوزه پژوهش آغاز کنیم.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا 
ســتاری از ســاختمان رویش پارک علم و فناوری تربیت 
مدرس و دستاوردهای ایران ساخت شرکت های دانش بنیان 

و خالق آن رونمایی کرد.
ســتاری در این مراسم با اشــاره به رویکرد تحول آفرین و 
تازه ای که در پژوهش و دانشگاه ایجاد شده است، گفت: باید 
جهت گیری تازه ای را در حوزه پژوهش آغاز کنیم و روندی 
که مبتنی بر ســرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش 

است را توسعه دهیم.
او گفت: پارک های علم و فناوری بســتر مناســبی برای 
توسعه ســرمایه گذاری در پژوهش هستند. شرکت های 
دانش بنیان با ایجاد واحدهای تحقیق و توســعه، ایجاد 
آزمایشگاه ها، اتاق های تمیز و بخش های تولیدی در این 
پارک های علم و فناوری، زمینه ساز ارتباط میان صنعت 
و دانشگاه می شــوند. مهم این اســت که بستر الزم برای 
فعالیت این مجموعه ها و فضای الزم برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی ایجاد شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه دانشگاه 
می تواند از ارزش افزوده و ســهام شــرکت های مستقر در 
پارک های علم و فناوری منتفع شــود، گفــت: این ارزش 
افزوده از طریق فروش پتنت، مشارکت در تولید محصوالت 
دانش بنیان و توســعه شــرکت های دانش بنیان و خالق 

محقق می شود.

مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
بــا تعریــف 3برنامــه حمایتــی بــه توســعه 
محصوالت دانش بنیان رونق داد.طراحی 
صنعتی محصوالت دانش بنیان، مشاوره 
توســعه فنــی محصــوالت و حمایــت از 
طراحــی و ســاخت نمونــه نمایشــی از 
توســعه  بــه  کــه  اســت  خدمت هایــی 
محصــوالت دانش بنیــان کمک شــایانی 

می کند.

   ۳
خدمت

 بنیانگذاران غول های فنــاوری به عنوان 
ثروتمندتریــن افــراد جهــان در نیمــه 
اول ســال 2022بــا افــت قابــل توجهــی 
در دارایی هــای خــود روبــه رو شــدند. 
ایــان ماســک 62میلیــارد، جــف بزوس 
63میلیــارد و مــارک زاکربــرگ نیمــی از 
ثــروت خــود را از دســت داد. در واقــع 
500فــرد ثروتمنــد دنیــا در مجمــوع 
1.4تریلیــون دالر ضــرر کردنــد. ایــن 
ریزش از شدیدترین افت 6 ماهه دارایی 
ثروتمندان در طول تاریخ حکایت دارد.
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تریلیون دالر

رئیس جمهــور  بوکیلــه«،  »نجیــب 
الســالوادور بــا وجــود ریزشــی بــودن بــازار 
رمزارزهــا و ضــرر 60میلیــون دالری ایــن 
کشور، دوباره با صرف هزینه 1.5میلیون 
دالری، 80بیت کوین 19هزار دالری خریده 
اســت. او پس از انجام خرید تــازه خود در 
توییتــی اعــام کــرد: »بیت کویــن آینــده 

است، بابت ارزان فروشی ممنونم.«
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میلیون دالر

نقل قول خبر

عدد خبر

دانش بنیان

 بزرگ ترین دارنده بیت کوین جهان؟
دیوید برچ، متخصص رمزارز، معتقد است شهرت بیت کوین به عنوان یک رمزارز غیر قابل 
رصد نادرست است، چراکه سازمان های مجری قانون به طور فزاینده ای از الگوریتم های 
هوشمندانه ای برای ردیابی رمزارزها استفاده می کنند. او گفت: خالص شدن از شر چند 

میلیارد دالر بسیار سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید. 
اگر دکتر روخا هنوز 230000بیت کوین را داشته باشــد، یکی از بزرگ ترین دارندگان  

بیت کوین خواهد بود. 

مکث

کالهبرداری


