
بیل گیتس و ارزهای دیجیتال: اظهارات جدید، انتقادات، پرونده های گذشته شرکت مایکروسافت!

اظهارات جدید بیل گیتس

بیل گیتس بنیانگذار اصلی شرکت مایکروسافت، باعث نا امیدی در میان کاربران Reddit شده است و اعالم کرده است که در ماه
فوریه در یک جلسه “سوال و جواب به همه” را تحت عنوان یک “تکنولوژی نادر که موجب مرگ و میر در راه نسبتا مستقیم” شده

است را برگزار می کند.

گیتس نوشت:

ویژگی اصلی ارزهای رمزنگاری ناشناس بودن آنها است. فکر نمی کنم این چیز خوبی باشد و این فقط برای پول شویی و فرار از
مالیات و تامین مالی تروریست ها خوب است. در حال حاضر پول های رمزنگاری برای خرید مواد مخدر شیمیایی و داروهای دیگر

استفاده می شود، بنابراین این یک تکنولوژی نادر است که باعث مرگ و میر در راه نسبتا مستقیم شده است. من فکر می کنم
موج پیچیدگی در اطراف ICOs و ارزهای رمزنگاری فوق العاده خطرناک است.

آمار خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب

درحالی که خرید آنالین مواد مخدر افزایش یافته است، اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان مواد مخدر هنوز از مواد “مواد
سنتی” استفاده می کنند. بر اساس یک بررسی جهانی مواد مخدر ۲۰۱۷، صرف نظر از کشور، کمتر از نیمی از مصرف کنندگان مواد

مخدر از طریق دارک وب (Dark web) در هر کشوری مواد را خریداری می کنند. متوسط جهانی برای درصد مصرف کنندگان مواد
مخدر که از دارک وب استفاده می کنند ۱۰.۱ درصد است.

Reddit و وایت پیپر

White) شد. در حالی که برخی به گیتس هشدا داند که مقاله سفید Reddit سخنان گیتس منجر به انتقاد شدید از او در
Paper) بیت کوین را دوباره بخواند و دیگران او را به خاطر تالش برای تاثیر در بازار سرزنش کردند.

هنگامی که یکی از کاربران اشاره کرد که ارزهای فیات نیز می تواند برای فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی، فرار از مالیات،
تامین مالی تروریستی و خرید مواد مخدر استفاده شود، گیتس گفت که ضرورت حضور فیزیکی، فعالیت های غیرقانونی و انتقال

را دشوارتر می کند:

“بله – پول نقد ناشناس برای این نوع از چیزها استفاده می شود، اما شما باید از لحاظ جسمی برای انتقال آن حضور داشته
باشید، که باعث می شود پرداخت ها مشکل تر باشد”.

تغ�ر موضع در سال ۲۰۱۵

Erik در سال ۲۰۱۵، موقعیت موسس مایکروسافت در رابطه با رمزنگاری ارزها بسیار خوش بینانه بود. در مصاحبه ای با
Schatzker در نمایشگاه خیابان هوشمند خیابان بلومبرگ، گیتس به وضوح گفت که “بیتکوین بهتر از ارز است …”.
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عالوه بر این، بنیاد بیل و ملیندا گیتس به عنوان بخشی از ابتکارات خود در «خدمات مالی برای فقرا»، توسعه زیرساخت های بالک
چین برای بازرگانان در کنیا را برای پذیرش رمزنگاری حمایت کرده است.

مایکروسافت و بالک چین

در حالی که گیتس همچنان در معرض انتقادات قرار دارد، تکنولوژی آن زیربنای شرکت مایکروسافت است. در طول سال گذشته،
مایکروسافت در چندین طرح تجاری در ارتباط با فن آوری بالک چین مانند مایکروسافت الورو یا کوکو شرکت کرده است. این

Microsoft شرکت اخیرا اعالم کرده است که به دنبال ادغام شناسه های غیر متمرکز مبتنی بر بالک چین در برنامه
Authenticator است. مایکروسافت تصمیم گرفته که فناوری و پروتکل های Blockchain را برای هویت دیجیتال استفاده کند.

حاال باید ببینیم که این رفتارهای متناقص به کجا می رسد ولی آن چه که مسلم است، حرف های چنین افرادی بر بازار ارزهای
دیجیتال تاثیرات زیادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید 
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