دﺳﺘﺒﺮد ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﻫﮏ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺻﺮاﻓﯽ ﮐﺮه ای  Coinrailﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارزش رﻣﺰﭘﻮل ﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺤﺒﻮب ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه و در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺮاﻓﯽ  Bithumbﻣﺪﻋﯽ از دﺳﺖ دادن  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﯾﮏ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ.
 Bithumbﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم ﺟﺰو ده ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﻣﺰﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ  EOSدر ﺻﺪر
ﺟﺪول ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﻮﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف ﺷﺪ از ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻮﮐﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺣﺪود ۳۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون ،ﻣﻌﺎدل  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ .ﺻﺮاﻓﯽ  Bithumbﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻘﺒﻞ
ﮐﺮده اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ،ذﺧﯿﺮه و ﺗﺠﺎرت ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺮوع
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ادﻋﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ
ﺷﺪه ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ارز ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎری آن را
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ووﻧﯽ  Bithumbﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﺣﻤﻠﻪ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮاﻓﯽ  Bithumbاز ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در
ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )وﻟﺖ( ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
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