اﻧﺘﻘﺎل  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ :دﺳﺖ
»ﺳﯿﻠﮏرود« در ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ]ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
»ﺳﯿﻠﮏورد« )راه اﺑﺮﯾﺸﻢ( ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ در دﻧﯿﺎی دﯾﭗ وب ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روح آن ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 FBIدر ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻃﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﯾﺖ را ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ارزش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ

ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ  FBIﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻨﻮز روح ﺳﯿﻠﮏرود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ردﯾﺎب » «Ellipticو ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ارزش  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺳﯿﻠﮏرود در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۹,۳۶۹ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﮐﯿﻒ

ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم » ،«BitInfoChartsاﯾﻦ ﮐﯿﻒ
ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آدرس ﺑﺎارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ اﻓﺮادی در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل  ۶۹ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم
ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار » ،Ellipticﺗﺎم راﺑﯿﻨﺴﻮن« دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﯿﻨﺴﻮن اﻣﺮوز در ﺗﻮﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺷﺪن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺴﻮرد را
ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ
ﮐﯿﻒ ﭘﻮل در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
راﺑﯿﻨﺴﻮن ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﯿﻠﮏرود ﯾﻌﻨﯽ
»راس اوﻟﺒﺮﯾﺨﺖ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻌﻤﺮ ﺧﻮد را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

]ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﺻﻠﯽ ۱۴ :آﺑﺎن [۱۳۹۹
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ارﮔﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارﯾﺰ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﮑﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ وی اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪه و
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «Individual Xاز وی ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

