ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر رﻣﺰارز

را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻞ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﻔﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ و اﻟﺒﺘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از

دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻠﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را
ﻣﯽﻓﺸﺎرد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﯽ اﻧﺪوﻫﻨﺎک ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻ و

ﭘﺎﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار  Chainalysisﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وبﺳﺎﯾﺖ  WRSﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل رﻣﺰارز را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روزاﻧﻪ ۷۰
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺳﭙﺮی
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﭼﻨﯿﻦ ارزﺷﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ً
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﯽ
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺟﻤﻠﻪ  Jimmy Nguyenرﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه  Nguyenاﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

