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پرداخت تسهيالت باید 
متناسب با توان متقاضی باشد

عموم��ی  همای��ش 
کارکن��ان اداره ام��ور 
ش��عب بان��ک مه��ر 
اقتصاد استان مرکزی 
ب��ا حض��ور معاون ام��ور مناطق بانک در 
اراک برگ��زار ش��د. ب��ه گ��زارش روابط 
عمومی بانک مهر اقتصاد استان مرکزی، 
ج��واد حاج��ی مزداران��ی- مع��اون امور 
مناط��ق بان��ک - در ای��ن همایش بیان 
داشت: بانک مهر اقتصاد علی رغم همه 
محدودیت های موجود، جایگاه مناسبی 
در شبکه بانکی کشور دارد به طوری که 
توانس��ته اس��ت با اتخاذ یک سیاس��ت و 
ساختار مناسب و برخورداری از کارکنان 
ارزش��ی و متعه��د، در می��ان 4۲ بانک و 
موسس��ه مالی و اعتباری رتبه هش��تم را 
کسب نماید. معاون امور مناطق بانک در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خود، اظهار 
داشت: بانک به عنوان یک واسطه، باید 
منابع را به مصرف کننده واقعی برس��اند 
ل��ذا می ت��وان ب��ا تخصیص اعتب��ار به 
بخشهای مهم تولید و طرح های اشتغال 
زا در رش��د و رونق اقتصاد کش��ور سهیم 
باشیم. وی بخش عمده ای از مطالبات را 
ناش��ی از ضع��ف اعتبار س��نجی اولیه و 
تخصیص نادرس��ت منابع دانست و بیان 
داش��ت: ه��ر ش��عبه با توجه به ش��رایط 
اس��تقرار، اس��تعداد و باف��ت فرهنگی و 
اقتصادی نیاز به نس��خه ای خاص دارد و 
ب��رای ای��ن کار باید ضمن افزایش دانش 
تخصص��ی خود، ش��ناخت کافی از حوزه 
فعالیت افراد و محیط داش��ته باش��یم و 
تس��هیالت متناس��ب با ت��وان متقاضی 
پرداخت شود. در ادامه یوسف حجت پور 
–رئیس اداره امور ش��عب استان مرکزی 
– ب��ا ارائه گزارش��ی از وضعیت عملکرد 
شعب استان در طرح ارتقای سود آوری، 
وص��ول مطالبات را موثرترین محور این 

طرح دانست.

بانک پارسيان؛ رتبه چهارم صد 
شرکت برتر را از آن خود کرد

ب����ی���ستمین  در 
رتبه بندی صد شرکت 
برت��ر، موس��وم ب��ه 
بان��ک   ،IMI۱۰۰
پارس��یان در عملکرد ش��اخص فروش 
س��ال ۹۵، مق��ام دوم در می��ان تمام��ی 
بانک ه��ا و مق��ام چه��ارم در بی��ن صد 
ش��رکت برت��ر را از آن خ��ود ک��رد. ب��ه 
گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان؛ 
در همایش��ی که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، مس��ئوالن کش��وری، 
مدی��ران ش��رکت های برت��ر و ب��زرگ 
کش��ور، اصح��اب رس��انه و مدی��ران 
کارآفرین برگزار ش��د، از ش��رکت های 
پی��ش رو و برتر کش��ور تقدی��ر به عمل 
براس��اس  ای��ن همای��ش،  آم��د. در 
ارزیابی ه��ای ب��ه عم��ل آم��ده جهت 
رتبه بندی ۵۰۰ ش��رکت بزرگ کش��ور، 
بان��ک پارس��یان ب��ه پش��توانه اعتماد 
مش��تریان و تالش کارکنان خود عالوه 
 ۱۰۰ IMI ب��ر کس��ب رتبه های برت��ر از
توانس��ت همچون چند س��ال گذشته در 
میان ۱۰ ش��رکت برتر کشور قرار گیرد. 
س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی ه��دف از 
رتبه بن��دی ش��رکت های برت��ر ایران را 
»شفاف س��ازی فضای کس��ب و کار و 
جایگاه اقتصادی ش��رکت های ایرانی و 
رتبه بندی آنها از نظر میزان تأثیرگذاری 
در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت 
در فض��ای کس��ب و کار بنگاه ه��ای 
اقتص��ادی« عن��وان کرده اس��ت. این 
رتبه بندی براساس اطالعات موجود در 
صورت ه��ای مالی حسابرس��ی ش��ده 
ش��رکت ها و با هدف شناس��ایی جایگاه 
بنگاه های اقتصادی و گس��ترش رقابت 
می��ان آنها و کمک به سیاس��ت گذاران  
اقتصادی کشور انجام می شود. شاخص 
 ف��روش س��ال ۹۵ و صورت ه��ای مالی 
حسابرسی شده در این سال معیار اصلی 

این رتبه بندی است.

اخبار

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

»بیت کوین ها« به دنــــبال تسخیر جهان
ع�ده ای اعتق�اد دارند که پ�ول رمزگذاری  ���
شده دولت ها را کنار می زند و مردم جایگزین 

می شود. این درست است؟
ای��ن بخش��ی از واقعیت اس��ت ام��ا همه آنها 
نیس��ت. وقت��ی صحبت از معام��الت همتا به 
همتا می کنیم، دولت ها را نیز ش��امل می شود. 
یعنی دولت ایران با دولت کش��ورهای دیگری 
می توان��د معامل��ه کند و ب��رای انتقال پول نیز 
از اب��زاری ب��ه ن��ام پول های رمزنگاری ش��ده 
اس��تفاده کند. البته دولت ها حذف می شوند اما 
حداقل برای صدها س��ال امکان ناپذیر اس��ت. 
باید پارادایم های بسیاری تغییر کند تا در عالم 
واقعی��ت ای��ن امر تحق��ق پیدا کند. اما به یقین 
دولت ها در بستر بالک چین شفاف تر خواهند 
ش��د. تکنولوژی Block Chain اگر واس��طه 
گری را حذف نکند، حداقل آنرا ش��فاف کرده 
و سواس��تفاده دیگران، منجمله قدرتمردان را 
از بین خواهد برد. معنای این س��خن پاسخگو 
بودن دولت ها به طور سیس��تماتیک به مردم 

خواهد بود.

استفاده از پول رمزگذاری شده باعث فرار  ���
مالیاتی نمی شود؟

ما هنوز در اول راه هس��تیم و مس��ائل بسیاری 
هست که در این رویکرد باید حل وفصل شوند. 
حتماً موارد و مش��کالت تازه تری نیز در ادامه 
زای��ش خواهن��د کرد که فرارمالیاتی در بدو امر 
می تواند یکی از آنها باشد. میدانم که بسیاری 
از کارشناس��ان ب��ر من خ��ورده خواهند گرفت 
که اساس��اً این تکنولوژیها برای حذف واسطه 
گری ایجاد ش��ده اند و بنابراین فرار مالیاتی در 
چنین سیس��تمی اصاًل معنا ندارد. اما مالیات و 
درآمده��اِی دولتها بر مبنای مفهوم و فلس��فه 
Utopia در بس��تر تاری��خ و با فرگش��ت های 
متع��دد، برای توس��عه عادالنه جامعه، طراحی 
شده است. چنانچه در نحوه استفاده از درآمدها 
اش��کال داش��ته و یا فسادی در آن بخش وجود 
دارد، نباید صورت مس��ئله پاک ش��ود. البته اگر 
پول های مجازی به دس��تاوردهای دیگر بشر 
احت��رام نگذارند، جایی در میان مردم نداش��ته 
و ب��ه م��رور حذف و با مفاهیم تطبیق پذیرتری 
جایگزین خواهند شد. در مورد مالیات بر حسب 
اتف��اق، تکنولوژی زنجی��ره بلوک می تواند به 
شفاف سازی نحوه هزینه و فسادهای موجود 
در مالی��ات کم��ک کند و مردم کاماًل در جریان 
چگونگ��ی هزینه ه��ا قرار گیرن��د. بنابراین در 
درازمدت چنین مش��کالتی وج��ود نخواهند 
داش��ت. البت��ه من به فراره��ای مالیاتی فعلی 
نپرداختم که خود مثنوی هفتاد من اس��ت. در 
هر حال اس��تفاده از پول های رمزگذاری ش��ده 
عین دموکراسی است و اگر مانع از آن بشویم، 
فضای دموکراسی را برهم زده ایم. دادن مالیات 

نیز از نشانه های دموکراسی است.

آی�ا ای�ن امكان وجود دارد که مانند تلگرام  ���
بخواهیم با وضع قانون، مانع فعالیت پول های 

رمزگذاری شده بشویم؟
البت��ه که می ت��وان و روش های متعددی هم 
وجود دارد اما این امر هرگز ساده نخواهد بود. 
در میدان عمل این شیوه مدیریت، کشمکش 
دائمی میان دولت و مردم ایجاد خواهد کرد و 
منابع کشور را به هدر خواهد داد. فرض بگیرید 
که چنین قانونی وضع کردیم، چه ابزاری برای 
اجرای این قانون داریم؟ جلوی کدام س��رور را 
باید بگیریم در حالیکه از نظام توزیع ش��ده در 
ش��بکه صحبت می کنیم؟ چه باید کرد وقتی 
می توان معامالت را در هر س��ایتی انجام داد؟ 
وقتی فردی در قالب یک کد ۲۰ رقمی تعریف 
ش��ده، چگونه می توانیم مانع فعالیت او بشویم 
وقتی حتی در ش��ناختن او نیز مش��کل داریم؟ 
نکته مهمتر اینکه تعداد این افراد روز به روز در 
حال گسترش است و تعداد آنان محدود نیست 

که بتوانیم بسادگی مانع آنان بشویم! بنابراین 
اگرچه غیرممکن نیست، اما بسیار پر ریسک و 
هزینه بر خواهد بود. پول های رمزگذاری شده 
با خودش آزادی عمل برای شهروندان می آورد 
و فضای کسب و کار را رونق می دهد. بدین معنا 
که یک تاجر یا کارآفرین می تواند با همتای خود 
در کش��ور دیگر تجارت کند بدون آنکه روابط 
بین کش��ورها در این معامالت تاثیرات منفی 
بگذارد. به زبان س��اده تر پول رمزگذاری ش��ده 
تجارت و اقتصاد را از سیاست جدا می کند و به 
اقتصاد، استقالل می دهد. قانون گذاری برای 
حمایت از ارزهای دیجیتال برای هر دو طرف 

موثرتر و عقالنی تر خواهد بود.

هیچ چیز بدون اش�كال نیس�ت. پول های  ���
رمزگذاری شده هیچ اشكالی ندارند؟

البت��ه ک��ه پول های رمزنگاری ش��ده خالی از 
اشکال نیستند به ویژه آنکه، توسعه آن توسط 
نرم افزارهای باز اتفاق می افتد و احتمال وجود 
ب��اگ )Bug( در آن وج��ود دارد. این مش��کل 
می تواند در کیف پول نیز بوجود آید. از س��وی 
دیگ��ر به کارگیری پول مجازی کار س��اده ای 
نیس��ت و نی��از به حداقل دان��ش کاربری دارد، 
این مس��ئله بخص��وص در انتقال پول موجب 
از دس��ت دادن آن برای دارنده کیف پول ش��ده 
اس��ت. ب��ه همین روی بای��د با دانش و نگاهی 
همه جانبه به سمت آن حرکت کرد. اما چشم 
انداز بسیار مناسبتری نسبت به پول های فیات 

)Fiat( دارند.

پ�س از ای�ن همه مقدمه، پول مجازی بیت  ���
کوین چیست؟

Crypto Currency ها هنوز در سیستم های 
اقتصادی به عنوان پول شناخته نمی شوند. من 
نیز چون بسیاری هنوز آنرا چون کاالی ارزشمند 
می پندارم. هرچند برخی اقتصاددانان معتقدند 
ک��ه انه��ا ویژگی پول را دارند. برای نمونه وین 
مک کری مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری 
Ashburton، اعتقاد دارد بیت کوین نس��خه 
دیجیتالی طال اس��ت. از نظر او هم طال و هم 
بی��ت کوی��ن از حیث قابلیت ذخیره س��ازی به 
عنوان ثروت، افزایش قیمت با گذش��ت زمان، 
محدودیت منابع و در نهایت نیاز به اس��تخراج 
ش��بیه یکدیگرب��وده و از آنه��ا ب��رای تجارت 
اس��تفاده می شود. البته می توان گفت هر دوی 
آنها ارزهای مس��تقلی هستند )یکی مجازی و 
دیگری فیزیکی( که هیچ دولتی نمی تواند آنها 
را کنت��رل کن��د، همه می توانند با همه زمینه ها 
و با همه کش��ورها تج��ارت کنند. اما می توان 
گفت که بیت کوین پولی اس��ت که بر مبنای 
فناوری بالک چین شکل گرفته است. در اصل 
تقریباً پایه تمامی پول های رمزگذاری شده در 
جهان همین بالک چین اس��ت. بنابراین پولی 
اس��ت مبتنی بر کده��ای Open Source و 

سامانه های رمزنگاری.

بیت کوین چطور کار می کند؟ ���

تم��ام تراکنش ه��ای دیجیتالی، نی��از به تأیید 
دارند. زمانی که ش��خصی قصد ارس��ال مبلغی 
را از ی��ک بان��ک دارد، مطاب��ق فرایندی، ابتدا 
س��امانه موجودی حساب بانکی فرد را کنترل 
می کن��د و در صورت موجودی مناس��ب برای 
انجام تراکنش در مرحله بعد، موجودی حساب 
فرس��تنده را کس��ر نموده و به موجودی حساب 
دیگ��ری )دریافت کنن��ده( واریز می کند. بیت 
کوین به دلیل زیرساخت بالک چینی به صورت 
غیرمتمرکز فعالیت می کند و واسطه هایی مانند 
بان��ک در این ش��بکه وج��ود ندارند. به همین 
دلی��ل مس��ئولیت تأیید تراکنش ه��ا برعهده 
کامپیوترهای سراسر شبکه است. بیت کوینها 
در یک فضای مجازی به اسم Wallet ذخیره 
می شوند. کیف پول درعمل نقش حساب بانکی 
را ب��ازی می کن��د با این تف��اوت که تحت نظر 
هیچ واس��طه ای نبوده و به خود ش��خص تعلق 
دارد. در صورتیکه فردی بخواهد بیت کوین را 
انتقال دهد. می بایس��ت آدرس کیف پول فرد 
گیرن��ده را دریافت نم��وده و تراکنش را انجام 
دهد. مقدار بیت کوین ارسالی وارد شبکه شده 
و سیستم های کامپیوتری، محاسبات تراکنش 
را انجام می دهند. بد نیست بدانید که مدل ورود 
به شبکه نیز در پروتکل بیت کوین چگونه کار 
می کند؛ هر کاربر متصل به شبکه بیت کوین، 
یک گره )node( محسوب می شود. در شبکه 
بیت کوین هر گره به چند گره دیگر متصل است. 
برای انتقال وجه، گره فرستنده بیت کوین یک 
درخواس��ت انتقال وجه تولید می کند و با کلید 
ش��خصی خود آن را امضاء می کند. سپس این 
درخواس��ت را برای تمام گره هایی که به آنها 
متصل است می فرستد. این گره ها نیز درصورت 
دریافت این درخواست آن را برای تمام گره های 
مرتبط خود می فرستند و با این روش درخواست 

مزبور برای تمام شبکه ارسال می شود.
در پروتکل بیت کوین، افراد مختلفی در سرتاسر 
جهان کامپیوترهای خود را برای تأیید و انجام 
تراکنش در اختیار شبکه قرار می دهند که ماینر 
)Miner( یا اس��تخراج کننده نامیده می شوند. 
ب��ه ازای محاس��بات و تأیی��د تراکنش ها، بیت 
کوین ه��ای جدی��دی تولید می ش��وند که به 
اس��تخراج کنندگان پاداش داده می ش��ود. این 
همان چیزی که به اس��تخراج معروف اس��ت. 
در واق��ع اس��تخراج چی��زی جز پ��اداش تأیید 
تراکنش نیس��ت. این پاداش هر 4 س��ال یکبار 
نصف می ش��ود. بدلیل همین کاهش از یکسو 
و افزایش هزینه استخراج از سوی دیگر و نیز 
جای��زه اولی��ه برای هر اس��تخراج که ۵۰ بیت 
کوین بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بوده است، 
محاسبه شده است که حداکثر بیت کوین تولید 

شده از ۲۱ میلیون عدد بیشتر نخواهد بود.

خالق بیت کوین کیست و کجاست؟ ���
این موردی اس��ت که همچنان مبهم اس��ت 
وکس��ی واقعاً نمی دان��د بنیان گذار بیت کوین 
کیس��ت! در مقال��ه ای ک��ه ب��رای اولی��ن بار 
درخصوص بیت کوین نوشته شد، مخترع آن 
خود را ساتوشی معرفی کرده است. اما نمی دانیم 
این نام یک فرد یا گروه یا کشور یا چیز دیگری 
است. هویت این نام مشخص نیست و البته مهم 
هم نیست زیرا این موضوع رخ داده و فناوری 
 Open( به وجود آمده کاماًل واضح و ش��فاف

Source( است.

وقتی مشخص نیست بیت کوین چیست  ���
و پش�توانه اش کجاس�ت، چقدر امكان دارد 
یک باره بیت کوین نابود بش�ود؟ اصالً اولین 
بیت کوین از کجا آمد و پولش به حساب چه 

کسی واریز شد؟
وضعیت بیت کوین کاماًل مش��خص و شفاف 
است. آنچه مجهول است پدید آورنده آن است. 
به عبارتی خالق ناشناخته است نه مخلوق! برای 
روش��نتر شدن مس��ئله اجازه دهید برگردیم به 
روزی که اولین سکه ضرب شد. در ابتدا معامله 
به صورت کاال به کاال انجام می شد. اما به دالیل 
متعدد و البته بسیار منطقی یک باره قرار شد که 
من کاالیم را بدهم و در مقابل آن مثاًل یک سکه 
بگیرم. اولین سؤال این بود که فرض کنیم من 
سیبی به شما فروختم و شما سیب را خوردید. 
ح��اال دیگر کاالی من وجود خارجی ندارد من 
با این سکه چه کنم؟ آن روزها هم این ابهامات 
به وجود آمد. اما راه حل از دل حاکمیت بیرون 
آمد، ابهام را حاکمان از بین بردند که می گفتند 
کاالیتان را بدهید و در برابر آن س��که بگیرید. 
بنابراین حاکمیت ارزش سکه را تضمین کرد. 
در م��ورد پول ه��ای مج��ازی تضمین کننده 
سامانه و شبکه است. به همین سادگی! بجای 
حاکمان مردم پشتوانه اش هستند. یادمان باشد 

که قدرت حاکم، قدرتی است که مردم به وی 
اعط��ا کرده ان��د و قدرت پول را حاکمیت به آن 
داده است. سؤال اینجاست که چرا مردم نتوانند 

این قدرت را مستقیماً به پول بدهند؟

خالق بیت کوین از خلق این پول رمزگذاری  ���
شده چه سودی برد؟

خالق بیت کوین یک میلیون بیت کوین برای 
خودش برداشت. بر مبنای پروتوکل های ایجاد 
ش��ده در سیس��تم خلق بیت کوین که بر مبنای 
سیس��تم POW )اثبات کار( انجام می پذیرد، 
در نهایت ۲۱ میلیون بیت کوین ایجاد خواهد 
ش��د. پیش بینی ش��ده ارزش هر بیت کوین تا 
آن زمان حتی به یک میلیون دالر برس��د که 
برای خالق آن ثروتی افس��انه ای در پی خواهد 
داشت. حتی ده درصد این مبلغ ثروتی به غایت 

زیاد است.

چرا نباید بدانیم خالق بیت کوین کیس�ت  ���
یا چیست؟

مگر امروزه کسی می داند خالق پول کیست و یا 
اگر بداند مگر اهمیتی به این موضوع می دهد؟ 
چرا به نظام بانکداری ش��ک نمی کنیم وقتی 
خال��ق آن را نمی شناس��یم. آی��ا در زمان خلق 
بانک، اطمینانی به نظام بانکی وجود داش��ته 
اس��ت؟ ف��رض کنید خالق پ��ول و نظام بانکی 
فرد تبهکار و فاس��دی بوده! مگر در رویکرد ما 
برای استفاده از پول تاثیری دارد؟ پارادایم پول 
رمزنگاری ش��ده چون پول فیات در بین مردم 
عادی خواهد شد و به مرور جایگزین پول های 
امروزی خواهد شد. من پول رمزنگاری شده را 
آینده پول ها می دانم. ما از یک پارادیم شیفت 
صحبت می کنیم و به همین دلیل سختی فهم 
آن را بوی��ژه ب��رای عموم درک می کنم. اما آنرا 

گریز ناپذیر میدانم.

ب�ه ه�ر حال یک فردی بوده که بانک را راه  ���
اندازی کرده و مردم می دیدند اما بیت کوین 

صاحب ندارد؟
از دریچ��ه دیگ��ری به این مقول��ه نگاه کنیم. 
اص��واًل در اقتص��اد پیچی��ده ام��روز ارزش هر 
کاالی��ی و خدمت��ی از توجه می آید. در حالی که 
در اقتصاد کالس��یک ارزش از عنصر کمیابی 
می آمد. یعنی وقتی تقاضا هست و کاال کمیاب 
اس��ت، آن کاال ارزش پی��دا می کند. در اقتصاد 
دیجیتال و ش��بکه ای عکس این قضیه صادق 
اس��ت و عنصر ارزش��مند، عنصر فراوانی است. 
برای مثال یک گوشی و سیم کارت موبایل به 
تنهایی چه ارزش��ی دارد؟ ش��ما که نمی خواهید 
و حت��ی نمی توانید با خودتان صحبت کنید. اما 
وقتی تعداد دستگاه ها زیاد شد و افراد توانستند 
با هم مکالمه کنند و داده های مختلف را با هم 
به اشتراک بگذارند، ارزش موبایل بیشتر می شود 
چراکه عنصر فراوانی به یاری موبایل رس��یده 
اس��ت. در شرایطی که اقتصاد، ترکیبی است از 
اقتصاد کالسیک و شبکه ای، )و البته مفاهیم و 
مکاتب اقتصادی دیگر( ما نیاز به مفهومی بنام 
توجه داریم. به عبارت دیگر ترجمان کمیابی و 
فراوانی در اقتصاد مختلط توجه است. بنابراین 
اگر مردم به عنوان بازیگر اصلی این عرصه به 
بی��ت کوین و ارزه��ای دیجیتالی توجه کردند، 
ارزش��مند می شود و بالعکس. آنچیزی که بیت 
کوین را ارزشمند خواهد کرد، این است که چقدر 
مردم در معامالت از آن بهره ببرند. در مورد بیت 
کوین تعداد استفاده کنندگان از آن، فقط در سال 
۲۰۱۳ از سه هزار نفر به یک میلیون نفر رسید 
و در حال حاضر نیز تعداد این افراد به بیش از 6 
میلیون نفر رسیده است. بنابراین بنظر می رسد 
عنص��ر توج��ه در این ارز مرتباً باال می رود که به 
نوعی تضمین بقای آن و یا ارزش آن است. البته 

به این داستان اقبال دولت ها را نیز بیافزایید.
ادامه دارد...

مشاور فناوری های نوین وزیر ارتباطات گفت: مشکالت استفاده 
از ارز رمزپایه برای مردم، با صدور هویت دیجیتالی حل می شود. 
امیرحس��ین دوای��ی گف��ت: رمز ارزها بای��د دارای مدل تجاری 
بوده و مش��خص کند چه هدفی را دنبال می کند تا بتوان آن را 
نسبت به کپی های سطحی خود متمایز کرد. وی با بیان اینکه 
تالطم قیمتی، نقدپذیری و مصرف انرژی ۳ مش��کل اساس��ی 

بازار رمزارزها محس��وب می ش��ود، خاطرنشان کرد: بسیاری از 
مشکالت در حوزه رمزارز ها برای ورود مردم، با صدور هویت 
دیجیت��ال، یکب��ار برای همیش��ه قابل حل خواهد بود. مش��اور 
وزی��ر ارتباط��ات با تاکید براینکه بانک ه��ا باید دروازه ای برای 
وصل ارزهای رمز پایه و پول های دیجیتال باش��ند، ادامه داد: 
بالک چین و ارزهای رمزینه از اهمیت بس��یار مهمی در دنیای 

امروز برخوردارند و این بستر در اینترنت اشیا نیز اهمیت بسیار 
باالی��ی پی��دا می کند. دوایی اف��زود: در حال حاضر ۱4۰۰ پول 
دیجیتالی در دنیا وجود دارد و در حال فعالیت هس��تند، این در 
حالی است که هر روزه به تعداد این پول ها اضافه می شود. باید 
میان پول های دیجیتالی و پول های واقعی ارتباطات ایجاد شود 

تا در نتیجه پول های دیجیتالی پشتوانه داشته باشند.

مشکالت ارز رمز پایه با صدور هویت دیجیتال حل می شود

کســی واقعاً نمی دانــد بنیان گذار 
بیت کوین کیســت! در مقاله ای که 
بــرای اولیــن بار درخصــوص بیت 
کوین نوشــته شــد، مخترع آن خود 
را ساتوشی معرفی کرده است. اما 
نمی دانیــم این نام یک فرد یا گروه 
یا کشور یا چیز دیگری است. هویت 
این نام مشخص نیست و البته مهم 
هم نیست زیرا این موضوع رخ داده 
و فناوری به وجود آمده کامالً واضح و 

شفاف )Open Source( است


