ﺑﻼکﭼﯿـﻦ راﻫﮑـﺎری ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎدﻻت
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی
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ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺰﯾﺰی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻼکﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداﻣﻪ داد :از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک در
ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺷﺎره
داﺷﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه
ﺑﻠﻮک ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و ﺗﺒﺎدل ﺗﻮﮐﻦ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده
اﻧﺘﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛
ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :روﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻗﺮار دارد ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ از آﯾﻨﺪه آن در ﮐﺸﻮر
داﺷﺖ.
اﯾﺮان در ﺣﻮزه
اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻓﺰود:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در ﺣﻮزه ﺑﻼکﭼﯿﻦ و رﻣﺰ ارزﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺷﻮد.
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