ـﺎﻫﯽ
ـﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕـ
ـﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـ
اﯾﺠـ
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑﻼکﭼﯿـﻦ در
اﯾﺮان
][ad_1

ﻧﺎﺻﺮ ﺣﮑﯿﻤﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ اﺛﺮات آن در ﺣﺎل ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﻮزه

اﯾﺠﺎد

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

در

راﺳﺘﺎی

ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک ،اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی وارد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﻼکﭼﯿﻦ اﺑﺰار و ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﻧﺤﻮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ دو اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه دارد ،اول اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوری ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻗﯿﺐ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه ،در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در اﯾﺮان دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ دﻓﺘﺮداری
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد
دﻓﺘﺮداری ﺗﻮزﯾﻊ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و
ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
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