اﺳﮑﻮﺋﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
»ﺟﮏ دورﺳﯽ« ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮﺘﺮ در رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﮑﻮﺋﺮ ) (Squareﻏﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﺷﺎره ﮐﺮد.
دورﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و رﻣﺰارزﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮق ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ  Cash Appﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﮑﻮﻧﺮ اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺮوﯾﺲ  Twitter Blueرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺘﺮ آﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺖ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮض ﺷﺪن رﻧﮓ آﯾﮑﻦﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی
ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ ﻧﯿﺰ درون ﺳﺮوﯾﺲ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ارزش
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک را ﻧﺪارد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ اﺑﺰار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزار
ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺟﮏ دورﺳﯽ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪی ﺗﻮﺘﺮ آﺑﯽ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﺳﺖ و در ﺗﻮﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ،ﺧﺒﺮ از
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﮑﻮﺋﺮ داده اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دورﺳﯽ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺪارد .وی اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد از ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﮑﻮﺋﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ روی ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ دورﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ  ۲۰۲۱ﻣﯿﺎﻣﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺗﻮﺘﺮ و اﺳﮑﻮﺋﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد.

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اﺳﮑﻮﺋﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ
اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ از ﺟﻨﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .دورﺳﯽ وﻋﺪه داده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺘﺮ و ﮔﯿﺖ
ﻫﺎب ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ روﻧﺪ
آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

