ﭼﺮا اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه داج ﮐﻮﯾﻦ ﺷﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (memeﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮدارش ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ،ﻗﻠﻪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،2021ﺑﯿﺶ از  6ﻫﺰار درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ داجﮐﻮﯾﻦ دلﺧﻮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد را »ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه داج ﮐﻮﯾﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،دوﺑﺎره ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  100درﺻﺪی ،از  35ﺳﻨﺖ ﺑﻪ

 68ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ داج ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﯽرﺳﺪ.
)رﺷﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ داج ﮐﻮﯾﻦ(

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ،ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪن داج ﮐﻮﯾﻦ در دو ﺻﺮاﻓﯽ ﺟﻤﯿﻨﺎی ) (Geminiو اﯾﯽﺗﺎرو )(eToro
ﻧﯿﺰ در رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ داج ﮐﻮﯾﻦ
ﺑﻪزودی وارد ﺻﺮاﻓﯽ ﮐﻮﯾﻦ ) (Coinbaseﺑﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ
داج ﮐﻮﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ داج ﮐﻮﯾﻦ را دوﺳﺖ دارد؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ درﺑﺎره داجﮐﻮﯾﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رد و ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪاران داج ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻗﺮار
اﺳﺖ در  8ﻣﻪ ) 18اردﯾﺒﻬﺸﺖ( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ) (Saturday night liveﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .او در ﯾﮏ
ﺗﻮﺋﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻓﺮاد ،ﻗﺮار اﺳﺖ داج ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ داج ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪاوم اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ رﻣﺰ ارزﻫﺎ،
ﺑﻪ داج ﮐﻮﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺘﻮان از زﺑﺎن اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﻮﮔﺎرت ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻼک
ﭼﯿﻦ ﮐﭙﯿﺘﺎل ) (Blockchain Capitalﺷﻨﯿﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻓﺮد ﺷﻮخﻃﺒﻌﯽ اﺳﺖ و
ﺷﻮﺧﯽ را دوﺳﺖ دارد!« ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮخﻃﺒﻌﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ
را در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ داراﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل را از اﺑﺘﺪای  6 ،2021ﻫﺰار درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

رﺷﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺳﺴﺎت از داج ﮐﻮﯾﻦ
اﻣﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داج ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺎرک ﮐﯿﻮﺑﻦ ) ،(Mark Cubanﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﻌﺮوف درﺑﺎره داج ﮐﻮﯾﻦ ﮔﻔﺖ »:ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد داجﮐﻮﯾﻦ
) (Dogecoinاﯾﻦ رﻣﺰ ارز ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل داﻻس ﻣﻮرﯾﮑﺲ ) (Dallas Mavericksاز اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش داجﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
) ،(Neweggداجﮐﻮﯾﻦ را در ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻮﺗﻮدی )u.today)، ۱۰
درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺖﭘﯽ ) (BitPayﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داجﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ارزش ﺑﺎزار داج ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ  59ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﻣﺰ ارز ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﺳﺘﺨﺮاج داج ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﯿﻤﺘﯽ داج ﮐﻮﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎری ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران،
ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی )اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻫﻢ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ
ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در روز ﺑﺮﺳﺪ.
ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻗﯿﻤﺖ داج ﮐﻮﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻗﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ راﺑﯿﻦﻫﻮد
) (Robinhoodﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی داج ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای داج ﮐﻮﯾﻦ ﺳﻔﺎرش داد ،از  10ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ داج ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻤﺎد آن از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﮓ

ﻧﮋاد ﺷﯿﺒﺎ-اﯾﻨﻮ ) (Shiba Inuاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺠﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در آﺳﺘﯿﻦ دارد :ارزش
ﺑﺎزار داج ﮐﻮﯾﻦ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻮرد و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻗﯿﻤﺖ داج ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟ داج
ﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ

اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

