ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ
و ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ،ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻃﺮح »ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ و ﺑﻔﺮوش« در
دﻧﯿﺎی رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دادﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﮏ آﻓﯽ و ﻣﺸﺎور اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺟﯿﻤﯽ ﮔﯿﻞ واﺗﺴﻮن ﺟﻮﻧﯿﻮر« ﻣﻨﺘﺸﺮ و در آن ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی ﺧﻮد

در ﺗﻮﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در رﻣﺰارزﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوج ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،داراﯾﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از دادﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »آدری اﺳﺘﺮاوس« ،ﻣﮏ آﻓﯽ و واﺗﺴﻮن ﺑﺎ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ:

»ﻣﮏ آﻓﯽ و واﺗﺴﻮن ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺑﺎزار در
ﺣﺎل ﻇﻬﻮر رﻣﺰارزﻫﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮا از ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی ﻣﮏ آﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻓﺎﻟﻮر
ﺗﻮﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی واﻗﻌﯽ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۷ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۸اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﮏ آﻓﯽ از
ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی ﺗﺎﺪ ﺷﺪهاش ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮر دارد ،ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ در اﯾﻦ آﻟﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،در واﻗﻌﯿﺖ

اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ رﻣﺰارزﻫﺎ را
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﮏ آﻓﯽ و واﺗﺴﻮن ﺑﺎ  ۷اﺗﻬﺎم روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۵ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ اﺗﻬﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺟﻨﺎس و اوراق ﺑﻬﺎدار و

ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻼم ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎن ﻣﮏ آﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۰ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (SECﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮﯾﻦ ) (ICOاز وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

