ﺗﻮﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ارزش رﻣﺰارز دوج ﮐﻮﯾﻦ را
 ۵۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ارزش دوج ﮐﻮﯾﻦ ) (Dogecoinﭘﺲ از ﺗﻮﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪه  ۵۹درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﻮاﻧﻪوار رﻣﺰارزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
دوجﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  Ðرﻣﺰارزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎﺑﻪﻫﻤﺘﺎ ) (P2Pرا از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻣﺰارز ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ از

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ارزش دوجﮐﻮﯾﻦ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰۰درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺧﯿﺮا
ﻫﻢ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﻫﺮ واﺣﺪ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۹درﺻﺪی ﺗﻨﻬﺎ در ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۰.۰۵۹دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ارزش آن ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۱دﻻر ﻧﺮﺳﺪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ دﯾﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺮی وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺒﻮب »ﺷﯿﺮ
ﺷﺎه« را ﭘﺴﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ وی را در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻢ دوج ﮐﻮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وی در ﺗﻮﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺖ» :دوح ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮی ﻣﺮدم اﺳﺖ« و »ﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻪ ﭘﺎﻦ ،ﻓﻘﻂ دوج ﮐﻮﯾﻦ«.

ﺗﻮﺖﻫﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وی از ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ارزش ﺳﻬﺎم آن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم دﺳﺖﺳﺎز » «Etsﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺳﮏ از آن روی داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺴﯿﺎری روی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮات وی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم
ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

