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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺷﮑﺎری اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ارز رﻣﺰﻫﺎ در ﮐﺸﻮر از
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺘﺎد ﺧﺒﺮی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﯿﻤﺎ اﻣﯿﺮ
ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺗﻀﺎد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه،

وﺑﺤﺚ ارز
ﻣﯽ ﺷﻮد ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ
رﻣﺰﻫﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺮاﺧﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻼک
ﭼﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی) (DLTﯾﺎ ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻋﺎم در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ دﯾﺘﺎ ﺑﯿﺲ و ﭘﺨﺶ در ﻧﻮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﺮم ﻓﻨﺎوری ) (DLTوﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ،ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
) (DLTدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ ﻫﺮم ﻗﺮار دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
دردﯾﺘﺎ ﺑﯿﺲﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ﮐﻪ از  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺰو ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و
آﮐﺎدﻣﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﺪود ﺗﺮی دارد ،ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از) (DLTﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎری اداﻣﻪ داد :ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ از ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮ ﮐﻞ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ) (DLTﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل رﮐﻮردﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ رد ﮔﯿﺮی و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺛﺒﺖ رﮐﻮردﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوری و ﭘﺮداﺧﺖ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در رای ﮔﯿﺮی ،اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ) (KYCو ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن در ﺣﻮزه رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ
رو ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ارزی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ده ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ارز رﻣﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏ و
ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﻣﻮرد ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ارز رﻣﺰ ،ﻗﺎﺑﻞ رد ﯾﺎﺑﯽ
ارزش آن وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﺒﻮدن و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎد
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮ ﮐﻞ
ﺗﻮزﯾﻊ ) (DLTو ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺼﺎرف ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻧﻘﻼب ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﺗﻤﺎﻣﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ از
ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۵اﻟﯽ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ار رﻣﺰارز
و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺼﺪ دارد در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻼک ﭼﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ
ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری از اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺿﺮوری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی
اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ،ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ازاﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن،
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ارز رﻣﺰﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ﺑﻼک
ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ

ﮔﺮوه
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ﺑﺎﻧﮑﯽ

ارﺗﻘﺎی

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری را ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﺑﻼک ﭼﯿﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
در ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رد ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم  KYCواﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری وﺟﻮد دارد.ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻼک ﭼﯿﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه آن ،ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺟﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮیﺗﺮ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻋﮑﺲ ﮐﺎرت
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،ﺻﺪا ،ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ،اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اداﻣﻪ
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ـﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
ـﺎی ﺑﯿـ
ـﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫـ
ـﺎه داده ای از ﺗﻤـ
ـﻦ ﭘﺎﯾﮕـ
داد :در ﺑﻼک ﭼﯿـ
وﺟﻮدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ درآن اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رﮐﻮرد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﻓﺮاد در اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ رﮐﻮردﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺛﺒﺖ ﻫﺮ رﮐﻮرد در ﺑﻼک
ﭼﯿﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ آن از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻼک ﭼﯿﻨﯽ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت درک و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
اﺣﺴﻦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻼک ﭼﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻔﺎوت
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ارز رﻣﺰﻫﺎ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎری ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و اﺳﺘﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻼک ﭼﯿﻦ اﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺣﻮزه ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ وداﺧﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و اﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﻼک ﭼﯿﻦ در روزﻫﺎی  ۹و  ۱۰ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۹۷در
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
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