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 بانک شهر هميار اهالی فرهنگ 
در سطح کشور

نماین��ده م��ردم قم در 
مجل��س ب��ا تاکی��د بر 
اهمیت حضور بنگاه های 
اقتص��ادی و بانک ها در 
حمای��ت از بخش فرهنگی گفت: اقدامات 
بانک ش��هر در حمای��ت از اهالی فرهنگ 
بس��یار ارزش��مند اس��ت. به گزارش مرکز 
ارتباطات و روابط عمومی، احمد امیرآبادی 
ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور بان��ک ش��هر در 
نمایش��گاه های کتاب و نقش مؤثر آن در 
تس��هیل خدمات به بازدیدکنندگان اظهار 
ک��رد: نمایش��گاه کت��اب مح��ل عرضه 
محصوالتی است که نشان دهنده زحمات 
مؤلفی��ن و ناش��رین اس��ت و از جمل��ه 
هم��واره  ک��ه  اس��ت  نمایش��گاه هایی 
بازدیدکنندگان فراوانی دارد. امیر آبادی با 
اش��اره ب��ه اهمی��ت نقش بانک ش��هر در 
حمای��ت از موضوعات فرهنگی به عنوان 
ی��ک مس��ئولیت اجتماع��ی تصریح کرد: 
کت��ب و س��ایر بحث ه��ای فرهنگ��ی ب��ا 
کارهای اقتصادی بس��یار متفاوت است و 
نبای��د ب��ه کار فرهنگ��ی به عن��وان یک 
مبح��ث اقتص��ادی و در آم��د زا نگاه کرد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بنگاه های اقتصادی و 
بانک ه��ا می توانند برای حمایت از بخش 
فرهنگ��ی قدم به می��ان بگذارند، تصریح 
ک��رد: بان��ک ش��هر به عن��وان یک مرکز 
اقتص��ادی ک��ه قدمت طوالن��ی ندارد، در 
برگ��زاری نمایش��گاه های کت��اب، همیار 
بخ��ش فرهنگ ش��ده که ای��ن اقدام کار 
بس��یار ارزشمندی است و می تواند الگوی 
س��ایر بانک ه��ا و بنگاه ه��ای اقتص��ادی 

باشد.

بهره برداری از چند طرح در 
آذربایجان غربی با حمایت 

بانک ملی
تع��دادی از واحده��ای 
تولیدی و صنعتی استان 
آذربایج��ان غرب��ی ب��ا 
حمایت مالی بانک ملی 
ای��ران به بهره برداری رس��ید. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، ش��رکت 
آت��را ارتوپ��د )تولیدکنن��ده ایمپلنت های 
پزشکی و تجهیزات بیمارستانی( و شرکت 
س��رام نم��ای آذربایج��ان )تولیدکنن��ده 
از جمل��ه  پکیج ه��ای گازی دی��واری( 
واحدهایی هستند که با حمایت این بانک 
و ب��ا حض��ور محم��د مهدی ش��هریاری 
اس��تاندار آذربایجان غرب��ی، رییس اداره 
امور شعب و جمعی از مسئوالن ارشد این 

استان مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

برگزاری گردهمایی و هم 
اندیشی سهامداران گروه نصر 

معين پارسایان
جلس��ه  س��یزدهمین 
ه��م  و  گردهمای��ی 
اندیش��ی س��هامداران 
معی��ن  نص��ر  گ��روه 
پارس��ایان )جهادهای نصر اس��تانی( روز 
هفتم اس��فند با حضور روح اله خدارحمی 
ریی��س هیأت مدی��ره و مدیرعامل بانک 
کش��اورزی و مدیران عامل ش��رکت های 
جه��اد نصر در س��الن اجتماعات ش��رکت 
نص��ر معین برگزار ش��د. به گزارش روابط 
عمومی بانک کش��اورزی، در این همایش 
روح اله خدارحمی طی س��خنانی موقعیت 
فعلی بانک کش��اورزی در سیستم بانکی، 
تحق��ق اه��داف این بانک در حوزه تجهیز 
مناب��ع و پرداخ��ت تس��هیالت مرتب��ط با 
بخ��ش تا ای��ن مقط��ع را از موفقیت های 
بانک کشاورزی اعالم کرد. وی همچنین 
با تاکید بر ضرورت توسعه تعامالت بانک 
و ش��رکت های جه��اد نص��ر و س��ایر 
ش��رکت های ب��زرگ و فع��ال در کش��ور، 
ایجاد دپارتمان بانکداری ش��رکتی و نگاه 
متف��اوت بان��ک کش��اورزی ب��ه موضوع 
یکپارچه س��ازی سه فعالیت تجهیز منابع، 
اعط��ای تس��هیالت و گ��ردش خدم��ات 
توسط اداره کل موصوف را از نقاط قوت و 

مایه افتخار بانک کشاورزی دانست. 

اخبار
وزی��ر ارتباط��ات ب��ا بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در س��ال آینده 
بخش��ی از برنامه بودجه دولت خواهد بود گفت: در حال حاضر 
پیش نویس سند استراتژی اقتصاد دیجیتال با همکاری وزارت 
اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین و کارگروه هایی 
به منظور بررسی بیشتر موضوع تشکیل شده است. محمدجواد 
آذری جهرمی گفت: باید از زحماتی که فعاالن عرصه بانکداری 

برای ایجاد شبکه پایدار با توجه موضوع تحریم ها با استفاده از 
دانش بومی کشیده اند، تشکر کنیم. وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
ش��بکه نوین بانکداری زمانی در کش��ور ایجاد ش��ده که جامعه 
بین المللی دسترسی های ما را محدود کرده، گفت: دانشمندان 
و کارشناسان ایرانی با تکیه بر توان داخلی توانستند در عرصه 
نظام بانکی موفقیت های بسیاری را ایجاد کنند که نمونه آن در 

منطقه وجود ندارد. آذری جهرمی با اشاره به اینکه نظام بانکداری 
ما در س��الیانه نه چندان دور وضعیت مطلوبی نداش��ته، تصریح 
کرد: در گذشته، نظام بانکداری ما مبتنی بر چارچوب هایی بود 
که اطمینانی به آن نبوده و بس��یاری از فرایندها در درون آنها 
غیرممکن بوده است. توسعه شبکه بانکی در حال حاضر توانسته 

بسیاری از دغدغه ها در این زمینه را رفع کند.

اقتصاد دیجیتال بخشی از برنامه بودجه سال آینده خواهد بود

کورش شرفشاهی ���

فناوری دائم در حال تغییر اس�ت و ارزهای 
رمز گذاری ش�ده یكی از این موارد و »بیت 
کوین« شناخته ترین آنهاست. در این رابطه 
س�ؤاالت بس�یاری مطرح اس�ت ک�ه برای 
پاس�خ ب�ه آنها با دکتر محم�د محمدپورکه 
بیش از ۲4 سال در صنعت ICT و بانكداری 
فعال اس�ت به گفتگو نشس�تیم. تحصیالت 
وی ت�ا مقط�ع دکت�رای ه�وش مصنوع�ی، 
پیون�دی مت�وازن میان تجربه وعلم برای او 
به ارمغان آورده است. محمدپور از سال 85 
که وارد صنعت بانكی کشور شد، بانكداری 
اجتماعی و اخالق محور از دل مشغولی های 
او بوده است. وی اهمیت ویژه ای به اقتصاد 
ش�بكه ای می ده�د و دره�م تنیدگی آن را با 
اقتص�اد دان�ش محور و اقتص�اد تجربه، راه 
گریزی برای بازگش�ت به دوران شكوفایی 
ایرانیان دانسته و تنها بستر این یكپارچگی 
را فناوری دیجیتال می پندارد. شاید به همین 
جهت مأموریت خود را همگون سازی فلسفه 
ایرانیاِن هماره خردورز با تكنولوژی های روز 
می دان�د. پژوهش ه�ای علم�ی و تجربیات 
عملی او در حوزه ش�هر هوش�مند و همكاری 
ب�ا متخصص�ان کش�ورهای پیش�رو در این 
حوزه و نیز جستار در شیوه زیست ایرانیان 
باستان و مفاهیم جهان شمول انسانی آنان، 
بینش�ی نوی�ن و س�ازمند برای�ش به همراه 
داشته است. ره آورد این جستجو و تكاپوی 
۲4 س�اله، مفهومی است بنام خردشهر که 
محمدپور اصرار دارد باقی عمرش را در پای 
آن خواه�د نه�اد. آنچه در ادامه آمده، بخش 
اول از گفتگو با محمدپور درخصوص ارزهای 

رمزنگاری شده است.

با توجه به مباحث داغ درباره بیت کوین،  ���
معنای بیت کوین چیست؟

قبل از آنکه به بیت کوین و پول های مجازی 
)Crypto Currency( بپردازیم، الزم اس��ت 
تکنولوژیی که عماًل در پِس ساختار آن وجود 
دارد، بررس��ی ش��ود، چراکه بس��یار مهمتر از 
مس��ئله ارزهای رمزنگاری ش��ده اس��ت و به 
همین دلیل و به ناچار، باید از فلسفه وجودی 
آن در حوزه پرداخت سخن بگویم. زمانی که 
انسان از جامعه غارنشینی به جامعه کشاورزی 
کوچ کرد و توانس��ت محیط را در اختیار خود 
گیرد، تجارت و تبادل کاالِی تولید شده فراتر 
از نیاز )که مشخصه اصلی آن دوران بود( شکل 
گرفت. با توس��عه تجارت و گس��ترش آن در 
جغرافیای غیرمحلی و با گذار از مرحله تبادل 
کاال به کاال، مس��ئله چگونگی اعتماد کردن 
طرفین معامله به یکدیگر، یعنی بنیادی ترین 
و ریشه ای ترین مسئله در مبادالت، پدیدار شد. 
این نیاز در فرایند تاریخی خود به مواردی چون 
آفرینش مفهوم پول و سپس حسابداری یک 
طرفه، منجر شد. به دلیل مشکالت و سوتفاهم 
های بس��یار در این ش��کل از حس��ابداری، با 
تغییرات اساس��ی در مفاهیم و انگاره های آن، 
حسابداری دوطرفه جایگزین شیوه قبلی شد 
تا شاید مسئله اعتماد در تبادالت مالی حل و 
فصل شود. در این شیوه از حسابداری، تبادالت 
با دو س��نجه بستانکاری و بدهکاری، صورت 

می گیرد.
ای��ن ش��یوه جدی��د، علی رغم بهینه س��ازی 
س��ازوکارهای گذش��ته، ازمش��کل ام��کان 
دستکاری در اسناد و فساد که هنوز هم نظام 
تج��اری مبتال به آن اس��ت، رن��ج می برد و از 
همین رو در این ش��یوه نیز همواره اعتماد زیر 
س��ؤال بوده و هس��ت. برای حل این مشکل، 
روش های متعددی ارائه شد که یکی از آنها، 
پیش��نهاد پرفس��ور یوجی ایجیری در س��ال 
۱۹۸۹ مبنی بر ترکیب حسابداری و رمزنگاری 

پیشرفته بود. نتیجه ایده او زایش تئوری نوینی 
برای جلوگیری از دس��تکاری در اس��ناد است 
که حس��ابداری س��ه طرفه نام گرفت. برای 
اس��تفاده از این ش��یوه حسابداری نیاز به دفتر 
ثبتی است که خطاهای انسانی در آن تاثیرگذار 
نب��وده و ام��کان تغییر داده ه��ا را عماًل از بین 
بب��رد. این حس��ابداری ب��ا توجه به عدم وجود 
تکنولوژی مناس��ب در زمان یاد ش��ده، امکان 
ظه��ور و بروز نیافت تا آنکه تکنولوژی بالک 
چی��ن )Block Chain( در دنی��ای مجازی پا 
ب��ه عرصه وجود نهاد. تکنولوژی بالک چین 
یا زنجیره بلوک برای ایجاد اعتماد دس��ت به 
شفاف سازی سیستماتیک زد و برای دستیابی 
به این هدف، س��ه کار اساس��ی انجام داد؛ اول 
 Distributed( اینکه دفترکل توزیع ش��ده ای
Ledger( ایجاد کرد تا همه کسانی که درگیر 
تراکنش مالی هس��تند، از انجام معامله جدید 
آگاه ش��وند و دیگ��ر آنکه ای��ن تراکنش ها به 
صورت رمزنگاری خاصی انجام می شوند که 
 »Cryptographic Hash Function« ب��ه
معروف است. سوم و در نهایت، ایجاد مفهوم 
بل��وک و اس��تفاده از آن در زنجی��ره تراکنش 
ب��ه ط��وری ک��ه با اتصال هر بل��وک جدید به 
بلوک های گذشته تاریخچه ای از تراکنش ها 
را در خود ثبت و ضبط می نماید که از آن برای 
صحت س��نجی تراکنش های آینده نیز بهره 

برداری می نماید.

این رمزنگاری به چه درد می خورد؟ ���
تابع هش کریپتوگرافیک نوعی تبدیل ریاضی 
است که رشته ای طوالنی را به عنوان ورودی 
دریافت می کند و رشته ای با طول ثابت )مثاًل 
۲۰ رقمی( را به عنوان خروجی تولید می کند 
ک��ه الزام��ًا یکتا بوده و می توان از آن به عنوان 
»اثر انگشت دیجیتالی« برای متن ورودی، یاد 
کرد. کوچک ترین تغییری در این متن )حتی 
در حد ویرگول( موجب خروجِی کاماًل متفاوت 
و مش��هود خواهد ش��د. بنابراین در مبادالت 
مال��ی، هم��ه افراد با وجود چنی��ن کدی اواًل 
می توانن��د متوجه ش��وند که تراکنش صورت 
گرفته توسط چه کسی )با حفظ هویت پنهانی( 
صورت گرفته و دوم اینکه می توانند با مقایسه 
کدهای ثبت شده در دفاتر توزیع شده، سالمت 
معام��الت را اثب��ات کنند. بدی��ن معنا که اگر 
کد ایجاد ش��ده در تمامی دفاتر توزیع ش��ده، 
یکس��ان باش��د، یعنی تراکنش س��الم بوده و 

دس��ت کاری نش��ده است. از آنجا که در دفتر 
توزیع شده هم تاریخچه تمامی تراکنش ها و 
ه��م تراکنش نهایی، برای ایجاد کد جدید در 
نظر گرفته می شود عماًل حتی با هک کردن 
آخرین تراکنش هم نمی توان جعل سند کرد. 
به عبارتی برای تولید س��ند جعلی می بایست 
تمام��ی س��ندهای قبلی نی��ز در تمامی دفاتر 
بازس��ازی شوند که در عمل کاری غیرممکن 
اس��ت. بنابراین توابع هش کریپتوگرافیک در 
عمل امکان خالصه س��ازی اس��ناد در قالب 
کدهای چند رش��ته ای و رمزنگاری ش��ده را 
یکج��ا ب��رای ما به ارمغ��ان می آورند و امکان 
 Triple-entry”طرف��ه س��ه  حس��ابداری 
Accounting” فراه��م می ش��ود. س��اده تر 
بگویم مس��ئله همیش��گی اعتماد با این شیوه 

حل می شود.

عموماً گفته می شود با سامانه هایی چون  ���
ب�الک چی�ن، مفهوم نظارت از بین می رود و 
امكان سواس�تفاده افزایش می یابد. این با 
گفته شما در تضاد است! آیا این گفته فنی و 
دقیق است و آیا واقعاً تكنولوژی بالک چین 

قابل اعتماد است؟
ب��ی ش��ک با ب��الک چین مفه��وم نظارت از 
بین نمی رود. البته که با سیس��تم بالک چین 
واسطه ها حذف می شوند، اما نظارت دقیق تر 
ش��ده و ام��کان جع��ل و یا سواس��تفاده از بین 
م��ی رود. به دیگر س��خن، نظ��ارت از طریق 
واس��طه به نظارت همگانی تبدیل می ش��ود. 
به عنوان مثال در س��امانه های مالی متکی بر 

ب��الک چین )مانند بانکداری( می توان بدون 
نیاز به بانک )به عنوان عامل واسطه( پول را 
از حساب یک فرد به حساب فرد دیگری واریز 
کرد و البته همه ش��بکه در جریان این انتقال 
قرار گرفته و صحت تراکنش را تأیید می کنند 
و به همین جهت امنیت تراکنش به شدت باال 
می رود. فرض کنیم یک کارمند بانک بخواهد 
 Centralized =( از س��امانه متمرکز بانکی
جه��ت  در   )Core Banking System
منافع ش��خصی بهره ب��رداری کند و این فرد 
از حس��اب های متعدد مبلغ ناچیزی برداش��ت 
نموده و ارسال پیامک را برای دارنده حساب 
مسدود سازد. با توجه به اینکه سامانه به صورت 
متمرکز کار می کند و کلیه اجزای آن در اختیار 
افراد قرار دارد، این کار کاماًل ش��دنی اس��ت. 
بنابراین اطمینان به بانک، عالوه بر چگونگی 
ساماندهی و نظارت فرایندی )مانند ITIL(، به 
شدت به کارکنان و سالمت نفس آنها وابسته 
است. اما در سیستم بالک چین هر جابجایی 
پول��ی ه��ر چقدر هم خ��رد و کوچک، در قالب 
کدهای هش به همه شبکه اعالم می شود زیرا 
س��امانه در اختیار هیچ فرد واحدی نیس��ت که 

بتواند آن را کنترل و مدیریت کند.

آیا در سیستم بالک چین امكان دستكاری  ���
وجود ندارد؟

ب��ه لحاظ تئ��وری این امکان وج��ود دارد اما 
فردی می تواند این کار را انجام دهد که حداقل 
 Real( ۵۱ درصد ش��بکه را ب��ه طورهمزمان
Time( در اختی��ار گیرد. اما از منظراقتصادی 
و عملی، غیرممکن و ناش��دنی اس��ت، چرا که 
انجام چنین عملیاتی هزینه بس��یار زیادی را 
به هکر تحمیل می کند که عقالنی بودن آن 
را زیر سؤال می برد. بنابراین از آنجا که چنین 
کاری، عالوه بر مش��کالت فنی بس��یار زیاد و 
پیچی��ده، هیچ توجیه اقتصادی ندارد، کس��ی 
حاضر به انجام آن نخواهد شد. ضمنًا با توسعه 
ش��بکه و اعض��ای آن، انج��ام چنین عملیاتی 
مرتبًا سخت تر می شود و البته به همین دلیل 
است که در راه اندازی چنین شبکه هایی باید 
حداقلی از اعضا ش��کل گرفته باش��ند و این 
یکی از دالیلی اس��ت ک��ه پول های مجازی 
یک عرضه اولیه )ICO( دارند. نکته دیگر این 
ک��ه ب��ا انجام هر تراکنش و ایجاد بلوک جدید 
و اتصال آن به زنجیره، امکان دس��تکاری آن 

باز هم سختر می شود.

در ص�ورت رون�ق پول ه�ای رمزگ�ذاری  ���
ش�ده، نظ�ام بانك�ی بین المل�ل می تواند به 
راحتی فردی یا کشوری را تحریم کند؟ این 
تكنول�وژی در بح�ث تحریم ها تا چه اندازه 

می تواند مؤثر باشد؟
ای��ن م��ورد بارها و باره��ا و کاماًل اتفاق افتاده 
است. با قبول هر بینش سیاسی و یا مذهبی، 
نمی توان منکر اس��تفاده ابزاری جهان سلطه 
گ��ر از نظ��ام اقتص��ادی و بانک��ی بین الملل 
 برای تحت فش��ار قرار دادن کشورهای دیگر 

شد. 
در مورد کش��ور خودمان بارها ش��اهد بوده ایم 
که چون جمهوری اس��المی در لیس��ت سیاه 
و تحری��م ق��رار دارد )فارغ از دالیل ودرس��ت 
ی��ا غل��ط بودن آنه��ا(، معامله ای ب��ا ما انجام 
نمی ش��ود و بانک های کش��ورهای دیگر در 
عم��ل از انج��ام معامالت خودداری می کنند. 
در ای��ن صورت بای��د راهکارهای میانی پیدا 
کنی��م و ای��ن راهکارها به ان��دازه ای هزینه را 
باال می برد که معامله نه تنها سود ندارد، بلکه 
منجر به زیان هم می ش��ود. کما اینکه ش��اهد 
تبعات آن در کش��ور خودمان هس��تیم. اما در 
سیس��تم ب��الک چین معامله ب��ه صورت فرد 
ب��ه ف��رد صورت می گی��رد و می توان با حذف 

واسطه ها تراکنش را انجام داد.

اتف�اق  ش�ویی  پ�ول  م�وارد  ای�ن  در  ���
نمی افتد؟

پولش��ویی هم ام��کان دارد اتف��اق بیفتد. اما 
مگر در نظام بانکداری امروز پولش��ویی اتفاق 

نمی افتد؟

در بانك�داری ام�روز طرفی�ن پولش�ویی  ���
دس�تگیر می شوند اما در بالک چین طرفین 

شناسایی نمی شوند؟
این ادعا صحت ندارد. اگر اینطور بود که در این 
حجم انبوه اتفاقات تروریستی و پولشویی رخ 
نم��ی داد. اگر بانکداری امروز بدون عیب بود، 
چگونه داعش که یک گروه تروریس��تی بود، 
س��ال ها توانس��ت پول هایش را جا به جا کند؟ 
داعش چاه های نفت را در اختیار داشت و نفت 
را می فروخت و پولش را هم می گرفت. چگونه 
داعش این پول های با منشأ تروریستی را جابه 
جا کرد؟ در حالیکه معامالت کش��ور ما کاماًل 
روشن بوده و هست. ما حتی از خرید تجهیزات 
پزشکی و دارویی منع شدیم! باید بپذیریم که 
در نظام سلطه که عماًل واسطه گری معامالت 
را در اختی��ار دارد، زد و بنده��ای زی��ادی رخ 
می دهند اما در بالک چین همه چیز شفاف تر 
اس��ت. در سیس��تم بانکی به سادگی می توان 
منکر یک تراکنش ش��د زیرا پس از انتقال و 
جابجایی می توان آنرا از سیستم حذف کرد اما 
در سیستم بالک چین نمی توان منکر شد یا آن 
را حذف کرد. چرا که تاریخچه تراکنش جزیی 

الینفک از زنجیرهتراکنش است.

 ���Block چ�را م�ا باید از روش های�ی مانند
Chain ب�ه عن�وان روش ه�ای جایگزی�ن 

استفاده کنیم؟
ف��ارغ از مش��کالتی که به ط��ور خاص برای 
م��ا وج��ود دارد، چه بخواهی��م و چه نخواهیم 
»اقتصاد دیجیتال« دنیا را فتح خواهد کرد. در 
چنین وضعیتی دنیای دیجیتال تمام ابزارهای 
خ��ود منجمله »ارزهای رمزنگاری ش��ده« را 
ب��ه می��ان خواهد آورد. ممکن اس��ت در ادامه 
مس��یر حت��ی این ارزها تغیی��ر جدی کنند، اما 
این دگرگونی )Transformation( یک شبه 
نخواهد بود و در بس��تر زمان محقق خواهند 
ش��د. عدم توجه ما به این موارد ممکن اس��ت 
در آین��ده از م��ا یک عقب افتاده ذهنی تداعی 
کن��د. بنابراین آمادگ��ی برای چنین روزهایی 

شرط عقالنیت است.

یک کارشناس خبره بانکی در گفتگو بـــــــــا »اخبار بانک، بورس و بيمه« تشریح کرد؛

»بیت کوین ها« به دنــــبال تسخیر جهان

بــی شــک بــا بــالک چیــن مفهــوم 
نظــارت از بیــن نمی رود. البته که با 
سیستم بالک چین واسطه ها حذف 
می شــوند، اما نظارت دقیق تر شده 
و امــکان جعــل و یا سواســتفاده از 
بین می رود. به دیگر سخن، نظارت 
از طریق واســطه به نظارت همگانی 

تبدیل می شود


