ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم Coinbase ،و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﻣﺘﻀﺮر ﮐﺮد

ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ از اوجﮔﯿﺮی دو واﺣﺪ ارز ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم ) (Ethereumﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺧﻮد
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ رﮐﻮرد  3000دﻻر و اﺗﺮﯾﻮم رﮐﻮرد  400دﻻر را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ارزش اﯾﻦ دو ارز ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  25درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻘﻮط در ﺣﺎﻟﯽ رخ داد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ارزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 Coinbaseﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی )ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( ﺑﺰرگ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
 9:35دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻓﻼﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞﺗﺮ و درﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺸﮑﻼت را ﻋﻨﻮان
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آورده ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮان
 ۷اﺷﺘﺒﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮگﺑﺎر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم روی ﺳﺎﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪاوم ﺗﺪاوم داﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ رخ داده ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ  Coinbaseدر ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دﭼﺎر ﯾﮏ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ارزﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ارزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ رﻗﻢ  2079دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از  30درﺻﺪ ﺳﻘﻮط را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  3000دﻻر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  19درﺻﺪ ﺳﻘﻮط را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ارز ﻣﺠﺎزی اﺗﺮﯾﻮم ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﺗﺮﯾﻮم ارز رﻗﯿﺐ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ارز ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﻘﻮط  25درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی ﭘﺲ از
آنﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﻢ  400دﻻر رﺳﯿﺪ ،درﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ روز ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ رﻗﻢ
 274دﻻر ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺮاﻓﯽ  Coinbaseرخ داد ﻧﺸﺎن داد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ارزﻫﺎی ﺗﺠﺎری و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺳﻨﺘﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Coinbaseاﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺎ واﺳﻂ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  5ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺎرک ﮐﻮﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﯾﮏ ﺣﺒﺎب ﻗﺮار داﺷﺘﻢ «.ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دو ارز ﻣﺠﺎزی و ﻫﻤﭽﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ دﻗﯿﻖﺗﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر
ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ :زﻧﺠﯿﺮه رﻫﺎ" )؟ (Blockchain: Unchainedﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

1396  ﺧﺮداد29

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/news/world/8254/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%
DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%DA%A9%D8%B1%D8%AF

