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 اهدا تندیس طالیی 
جشنواره تبلیغات به روابط 

عمومی بانک سپه
پای��گاه اطاع رس��انی 
بانک س��په، در سومین 
دوره جش��نواره تبلیغات 
ای��ران که در اس��فندماه 
سال جاری با حضور دکتر نوبخت معاونت 
ریاست جمهوری، دکتر سلطانی فر معاونت 
وزی��ر ارش��اد و جمعی از مدیران و اس��اتید 
دانش��گاه برگ��زار ش��د، تندی��س طایی 
جش��نواره در بخ��ش فعالیت های ترویجی 
روابط عمومی به روابط عمومی بانک سپه 
اه��دا ش��د. براس��اس این گ��زارش روابط 
عموم��ی بانک س��په ب��ا انج��ام اقدامات 
منس��جم و هدفمن��د در بخ��ش کمپی��ن 
تبلیغاتی قرعه کشی حساب های پس انداز 
قرض الحس��نه موفق ش��د در بین بیش از 
۱۰۰ ش��رکت و س��ازمان فع��ال در ح��وزه 
تبلیغ��ات و رواب��ط عمومی ای��ن عنوان را 
کس��ب کند. گفتنی اس��ت، در این جشنواره 
روابط عمومی بانک س��په با کسب تندیس 
ش��اهین طای��ی، رتب��ه اول را در بخ��ش 
فعالیت های ترویجی روابط عمومی بدست 

آورد.

بخشش وجه التزام تسهیالت 
در بانک رفاه تا پایان سال

باق��ی مانده وج��ه التزام 
تس���ه�یات  متعلق��ه 
بدهکارانی که نسبت به 
تس��ویه تس��هیات و به 
روز رس��انی اقس��اط سررس��ید ش��ده و 
غیرج��اری خود به بان��ک اقدام کنند، مورد 
بخش��ش قرار می گیرد. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه؛ بدهکارانی که از تاریخ 
۹۶/۱۲/۱۹ لغای��ت پای��ان وق��ت اداری 
۹۶/۱۲/۲8 نس��بت به تس��ویه تسهیات و 
بروزرس��انی اقس��اط سررس��ید ش��ده و 
غیرجاری خود اقدام کنند، باقی مانده وجه 
التزام متعلقه بخشوده می شود. این بخشش 
وج��ه الت��زام ش��امل تمام��ی بخش های 
اقتصادی، مسکن و قرض الحسنه و تمامی 
تس��هیات و به تفکیک هر قرارداد امکان 

پذیر است. 

افتتاح باجه خدمات بانکی 
بانک دی در نیشابور

باج��ه خدم��ات بانک��ی 
بان��ک دی، جه��ت رفاه 
حال مش��تریان و ایجاد 
دسترس��ی آس��ان ب��ه 
خدمات بانکی در نیش��ابور افتتاح ش��د. به 
گ��زارش اداره رواب��ط عموم��ی بانک دی، 
باج��ه خدم��ات بانکی بان��ک دی با حضور 
احم��د دهنوی، مدیرکل پش��تیبانی، بهرام 
فّرهی، سرپرست اداره امور شعب، امان اهلل 
افخمی، رئیس شعبه مرکزی مشهد، سعید 
ش��یبانی و محمدرض��ا س��توده، فرماندار و 
مدی��رکل بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
شهرستان نیشابور، افتتاح شد. براساس این 
گزارش، باجه خدمات بانکی بانک دی که 
قابلی��ت ارائ��ه تمامی خدم��ات بانکی ارائه 
شده در شعب را دارد با هدف تکریم و رفاه 
ح��ال ارب��اب رجوع و صرفه جوئي در وقت و 
هزینه مش��تریان از طریق ایجاد دسترسی 
آسان به خدمات بانکی و ارتقا سطح کیفي 

خدمات بانکی، راه اندازی شده است.

انتصاب سرپرست مدیریت 
خزانه موسسه اعتباري ثامن

به گزارش روابط عمومي 
موسس��ه اعتب��اري ب��ا 
صدور حکمي از س��وي 
مدیرعام��ل موسس��ه، 
غامرض��ا خی��ری ب��ه عنوان سرپرس��ت 
مدیری��ت خزانه معرفي ش��د. خیری داراي 
مدرک کارشناس��ی ارشد مدیریت بازرگانی 
می باش��د و پیش از این مس��ئولیت معاون 
مدیریت بودجه، مسئول پروژه MIS، رئیس 
ات��اق فکر و عضو کمیته س��ایت و نماینده 
هیئت مدیره در کمیته مبارزه با پولش��ویی 
ب��وده و از اعضاء انجمن حس��ابداران خبره 

ایران می باشد.

اخبار
سفیر برزیل در دیدار با مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
از برنامه آن کش��ور جهت اختصاص خط اعتباری فاینانس به 
ارزش ۱.۲ میلی��ارد ی��ورو ب��ه ایران خبر داد. این خط اعتباری در 
راستای افزایش حجم تجاری فیمابین دو کشور تا مبلغ 5 میلیارد 
دالر که در کمیس��یون اخیر مش��ترک اقتصادی دو کشور هدف 
گذاری شده بود   به منظور کمک به صادرکنندگان کشور برزیل 

به ایران و تأمین مالی پروژه های اقتصادی ذیربط تنظیم شده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران، 
دکت��ر عل��ی صال��ح آبادی در این نشس��ت پیرامون پروژه های 
مهم بانک توس��عه صادرات در عس��لویه و بندر چابهار س��خن 
گف��ت و آمادگ��ی این بانک را ب��رای برقراری روابط کارگزاری 
ب��ا بانک های برزیلی و اس��تفاده از خ��ط اعتباری مذکور اعام 

کرد. آقای رودریگو دی آزردو س��انتوس س��فیر برزیل در این 
نشس��ت اظهار داش��ت: در صورت استقبال و استفاده از خط یاد 
ش��ده می توان مبلغ را در آینده افزایش داد. س��فیر برزیل نسبت 
به تأس��یس ش��عب بانک های ایرانی در برزیل ابراز آمادگی کرد 
و گفت: بانک های خصوصی که مذاکره داش��ته ایم تمایل خود 

را به این کار اعام نموده اند.

آمادگی برزیل برای اعطای خط اعتباری به ایران

کورش شرفشاهی ���

فناوری دائم در حال تغییر اس�ت و ارزهای 
رمز گذاری ش�ده یکی از این موارد و »بیت 
کوی�ن« ش�ناخته ترین آنهاس�ت. در ای�ن 
رابطه س�ؤاالت بس�یاری مطرح اس�ت که 
برای پاسخ به آنها با دکتر محمد محمدپور 
به گفتگو نشس�تیم. محمدپور معتقد اس�ت 
ک�ه بی�ت کوی�ن و پول های مج�ازی دارای 
مزیت هایی هم هس�ت و به مرور زمان این 
پول ه�ا قدرتمندتر و با ارزش تر هم خواهند 
شد. به اعتقاد این کارشناس حوزه بانکداری 
بی�ت کوین ه�ا همچنین از مواردی هس�تند 
ک�ه ممکن اس�ت ب�رای دور زدن تحریم ها 
به کمک اقتصاد بیایند. آنچه در ادامه آمده، 
بخش دوم از گفتگو با محمدپور درخصوص 

ارزهای رمزنگاری شده است.

آی�ا بی�ت کوین یا پول ه�ای مجازی قابل  ���
مقایسه با دالر هستند؟

ب��ی ش��ک بیت کوین و ی��ا پول های مجازی 
مزیت های��ی دارند ک��ه احتمال فراوانی برای 
قدرتمند شدن دارند. این پول به مردم آزادی 
می دهد که هرجا می توانید با هر کس معامله 
کنید و پش��توانه بیت کوین تمامی کس��انی 
خواهند بود که به دنبال تجارت آزاد هس��تند. 
پول های معمولی برای کس��انی که به دنیای 
دموکراتی��ک عاقمند هس��تند و یا نیس��تند 
هیچ تفاوتی نمی کند. اما کسانی که به دنبال 
پول ه��ای رمز گذاری ش��ده هس��تند، معتقد 
هستند که این پول ها به دنبال خودش آزادی 
و دموکراسی می آورد بنابر این به مرور و فهم 
توانمندی ه��ای آن توس��ط مردم، پیش بینی 
می ش��ود از پول های رمزنگاری شده حمایت 
گسترده تری به عمل آید. این پول ها به مرور 
زمان ارزشمندتر و قدرتمند خواهند بود. برخی 
از کارشناس��ان حوزه تکنول��وژی و اقتصاد از 
لحظ��ه خلق بیت کوین ب��ه عنوان »انقاب 
صلح آمیز«، یاد می کنند. از نظر آنها کاری که 
ساتوش��ی ناکاموتو با نرم افزار متن بازی خود 
انجام داد منجر به مقوله ای ش��د که از آن به 
عنوان »پول مردم« و یا »پول خصوصی« یاد 
می کنن��د. از دید آنها، بیت کوین ها در جهانی 
بدون مرز و حکومت به صورت همتا به همتا 
به صورت ایمن و مصون از دستکاری و تورم 
منتقل می شوند. از نگاه این کارشناسان »بیت 
کوین ها« به سیاس��تمداران قدرتمند خدمت 
رسانی نمی کنند، بلکه در خدمت مردم بوده و 
آنها را قدرتمندتر می سازد. به عبارت بهتر؛ »در 
یک لحظه، جهان برای همیشه تغییر کرد.«

این مسئله ای است بسیار در خور توجه! هرچند 
این دیدگاه خالی از هیجانات زودگذر نیست، 
ام��ا ب��ه واقعیت ه��ای بی بدیلی اش��اره دارد. 
می ت��وان گف��ت؛ »عدم وجود یک نظام مالی 
دولتی و وابس��ته به بانک، بدین معناس��ت که 
آزادی بر قدرت پیروز شده است.« دلیل دیگر 
آن توجه دولت ها به این ارزهاست. دولت هایی 
که از سوی نظام سلطه در فشار هستند )مانند 
ونزوئا( و یا وضعیت مناسب اقتصادی ندارند 
)مانند کشورهای آفریقایی( و یا به فکر قدرت 
جدیدی برای خود هستند )مانند روسیه(، هر 
یک از این دالیل اهرمی برای افزایش قدرت 
ارزهای دیجیتال در مقابل دالر خواهند بود.

ای�ران هم می تواند ارز رمزگذاری ش�ده  ���
راه بیندازد؟

به طور حتم این امکان وجود دارد. در روسیه 
پوتی��ن دس��تور راه ان��دازی آن را داده و در 
ونزوئ��ا می خواهند چنین پولی را راه اندازی 
کنند که حدود ۶۰ دالر قیمت دارد و با هدف 
تضعیف دالر صورت گرفته اس��ت. در کانادا 
وزارت دارای��ی در ح��ال تدوین قوانین مربوط 
ب��ه بیت کوین اس��ت. در اوکراین بانک های 

مهم��ی درگاه ه��ای مربوط به خرید و فروش 
ارز دیجیت��ال را ب��رای مش��تریان خود فراهم 
س��اخته اند و چندی پیش دولت عربس��تان با 
ارز رمزن��گاری ش��ده Ripple تفاهم نامه ای 
را به امضا رس��انده اس��ت. کش��ور ما با داشتن 
متخصص��ان متبحر در ح��وزه IT می تواند از 
پیش��تازان این مقوله باش��د. نکته ظریفی در 
اینج��ا نهفت��ه و آن تعامل این پول دیجیتالی 
مل��ی ب��ا دیگر پول های مج��ازی بین المللی 
اس��ت. به عبارت روش��ن تر پول ایجاد ش��ده 
بای��د از پش��توانه های مقب��ول پول های این 
ح��وزه برخوردار باش��د. به همین دلیل عاوه 
ب��ر نحوه عرضه اولیه )ICO(، نحوه تبادل آن 
ب��ا ارزهای مقبول )مانن��د بیت کوین، اتریم، 
ریپل و...( می تواند کمک فراوانی به ارزشمند 

شدن آن نماید.

بیت کوین از مبلغی ناچیز شروع شد و به  ���
18 هزار دالر رس�ید و دوباره س�قوط کرد و 
به 8 هزار دالر رس�ید. چنین پولی می تواند 
اعتم�اد م�ردم را جلب کند؟ آیا این نوس�ان 

طبیعی است؟
باید توجه کنیم که در آینده، این قبیل پول ها 
چقدر اهمیت خواهند داشت. صرفًا ارزش نباید 
م��ورد توجه ق��رار گیرد، بلکه موضوع اهمیت 
باید مدنظر باشد. اگر آینده نگر نباشیم، شاید 
خس��ارت های جبران ناپذیری برایمان ایجاد 
شود. این پول ها ویژگی های خاص خودشان 
را دارند و به همین دلیل توجه ویژه می طلبند. 
ضمنًا تاکیدم بر این اس��ت که موضوع، بیت 
کوین نیس��ت! موضوع اصل��ی مقوله ای بنام 
باکچین و ارزهای رمزنگاری ش��ده ناش��ی 

از آن است.

چقدر احتمال می دهید که فردا بگویند بیت  ���
کوینی وجود ندارد؟

ش��ما چقدر احتمال می دهید که فردا بگویند 
دالری وجود ندارد؟

این امکان ندارد چون دولت آمریکا پشت  ���
آن است اما پشت بیت کوین چه کسی است 

که مردم به آن اعتماد کنند؟
پش��ت دالر، م��ردم آمریکا هس��تند نه دولت 
آمری��کا. این ن��ه فقط درخصوص دالر که در 
مورد س��ایر ارزها هم صدق می کند. البته که 
هماهنگ��ی دولت و مردم در ایجاد و توس��عه 
ارزش ه��ای مل��ی و فرامل��ی بحث��ی اس��ت 
انکارناپذیر، اما قدرت حاکمان از مردم است. 
ای��ن یعنی؛ قدرت از مردم جوش��ش می کند. 
در این مورد به خصوص کافیس��ت به دورانی 
که آمریکا پش��ت س��ر گذاش��ته توجه کنید تا 
متوجه داستان شوید. البته دولتمردان آمریکا 
نیز متوجه این مس��ئله هس��تند و س��عی دارند 
نمایندگان خوبی برای مردم خود باش��ند. هر 
چند در این راه متاسفانه نامرادی ها و جفاهای 
بس��یار نیز بر مردم دیگر کش��ورها کرده اند. به 
همین معنا پشت بیت کوین هم تمامی کسانی 
که این پول رمزگذاری ش��ده را اس��تخراج و یا 
خریداری کرده اند قرار دارند. بیت کوین روش 
استخراج و استخراج کننده دارد. همانطور که 
بان��ک مرکزی اس��کناس چاپ می کند، بیت 

کوین هم استخراج کننده دارد.
ام��روزه هرقدر پیش تر می رویم، فهم ماینرها 
و عملکردش��ان درخصوص پول های مجازی 
بهت��ر می ش��ود. ای��ن در خص��وص توس��عه 
دهن��دگان ه��م صدق می کن��د و بنابراین هر 
روز ارزش »بیت کوین« و ارزهای رمزنگاری 
ش��ده، بیش��تر می ش��ود. من به افت و خیزها 
نگاه نمی کنم من به روند نگاه می کنم. آمار و 
ارقامی که در همین مصاحبه به آنها پرداخته 
شد و یا اقبالی که دولت ها دارند به این ارزها 
نش��ان می دهن��د مس��ئله را جدی ت��ر از آنکه 
می پنداریم، نش��ان می دهد. اما پاس��خ سؤال 
شما این جاست که یک »ماینر« که میلیون ها 
دالر استخراج کرده و سرمایه اوست، چرا باید 
یک باره نس��بت به آن بی تفاوت ش��ود؟ اگر 
ش��ما بیت کوین بخرید و ده ها میلیون تومان 
ب��رای آن ص��رف کنید می ت��وان پذیرفت که 
یکباره از آن دس��ت بکش��ید و بگوئید دیگر 
ای��ن پول را نمی خواه��م؟ مگر چنین چیزی 
می ش��ود که شما بخواهید سرمایه خودتان را 
صف��ر کنید و ب��ه عبارت بهتر عنصر »توجه« 
را از آن برداری��د؟ ارزش ه��ای آفریده ش��ده، 
چنانچه مکانیزم و دینامیزم پیش��رونده داشته 
باش��ند از بین نمی روند بلکه در بدترین وضع 
تبدیل می ش��وند. آنچه درخصوص پول های 
مجازی به عنوان پلتفرم ها و مکانیزم ها در نظر 

گرفته شده به جهت تئوری و عملی پیشرونده 
هستند، بنابراین دلیلی برای از بین رفتن وجود 
ندارد. مگرعاملی بیرونی مانند دخالت دولت ها 

در این روند اختال ایجاد کند.
البته پیشتر توضیح دادم این مسئله برای هیچ 
دولتی بدون هزینه نخواهد بود. عاملی دیگر، 
می تواند ایجاد ارز قوی تر در درازمدت باش��د 
که البته این مورد موجب از بین رفتن ارزشها 
نخواهد بود بلکه عاملی برای تبدیل ارزش��ی 
ب��ه ارزش دیگر خواهد بود. مثًا همانطور که 
ما ریال را به دالر تبدیل می کنیم ممکن است 
در ادامه »بیت کوین« را به ارز مجازی دیگری 
تبدی��ل کنی��م. و اگرچه ممکن اس��ت این به 
معنای پایان بیت کوین باشد اما به معنای پایان 

ارزهای رمزنگاری شده نخواهد بود.

به هیچ عنوان امکان نابودی بیت کوین و  ���
یا ارزهای مجازی را نمی دهید؟

در همین کش��ور خودمان مؤسس��ات مالی و 
اعتب��اری بدون مجوز، هزاران میلیارد تومان 
پ��ول م��ردم را برداش��ته اند و هی��چ کس هم 
جوابگو نیس��ت در حالی که بر حس��ب ظاهر 
این پول ها پشتوانه داشته اند. سؤال اینجاست 
ک��ه این پش��توانه ها به چ��ه کار آمدند؟ جالب 
اینک��ه درخصوص ارزهای رمزنگاری ش��ده 
این مس��ئله به ش��دت کاهش می یابد. کسی 
نمی توان��د ب��دون در اختی��ار داش��تن کلی��د 
خصوص��ی دیگ��ری به پول او دس��ت درازی 
کند و حتی کسر ناچیزی از یک بیت کوین را 
بردارد و ببرد. شما که بیت کوین خریده اید و 
اکنون در قالب کد رمزگذاری ش��ده در اختیار 
شماس��ت و تنها راه دس��تیابی به آن از دس��ت 
دادن کلید خصوصی است، آیا حاضرید آن را 
با پولی که اتفاقًا در آماج انواع تهدیدهاس��ت 

معاوضه کنید؟ آیا حاضر می شوید آن را بیرون 
بریزید؟ بنابراین تصور جمع کردن و بردن بیت 
کوین و ارزهای رمزنگاری شده شوخی است! 
اما س��ناریوهای متعدد دیگری می توان برای 
از بین رفتن »بیت کوین« داشت. که در باال 
به یکی از آنها اش��اره کردم. یک س��ناریو هم 

می تواند تهدیدات جانی باشد!!

اکن�ون ک�ه بی�ت کوی�ن می توان�د برای  ���
جمه�وری اس�امی ابزاری ب�رای دورزدن 
تحریم ه�ا باش�د. آی�ا درس�ت اس�ت از آن 

استفاده کنیم؟
بی ش��ک پاس��خ به این س��ؤال مثبت است و 
می توانی��م از ای��ن فرصت اس��تفاده کنیم. اما 
حتم��ًا پی��ش ماحظات و پی��ش زمینه هایی 
دارد. بوی��ژه مس��ئله ب��رای دولت ه��ا به این 
س��ادگی نیست. وقتی می بینیم با وجودی که 
کش��ورما جزء خوش نام ترین کشورهای دنیا 
در معامات مالی بوده است، تحریم می شود. 
وعما نظام س��لطه راهی برای تعامات باز 
نمی گذارد اس��تفاده از ابزارهای دیگر عقانی 
اس��ت. کش��وری که با هر بهانه کوچک و با 
نس��بت های ناروا تحریم می شود باید بدنبال 
چاره جویی باش��د. بارها ما را به تروریس��ت 
متهم کرده اند در حالی که خودش��ان آش��کارا 
تروریس��م دولتی هس��تند. خیل��ی راحت به 
اس��م حمایت از کش��ورها در برابر تروریسم، 
ام��وال و دارای��ی آنها را م��ال خود می کنند و 
س��ال ها در آن کشورها جنگ و خونریزی راه 
می اندازند. بنظر ش��ما چرا همه تروریس��ت ها 
در منطقه نفت خیز خاورمیانه بوجود می آید؟ 
چرا تروریس��ت ها اولین کاری که در کشورها 
می کنند دست اندازی به اموال عمومی مردم 
و پاالیشگاه هاس��ت؟ خریداران این نفت چه 
کس��انی هس��تند؟ مگر چند پاالیشگاه در دنیا 
از نفت عراق و سوریه استفاده می کنند؟ مگر 
این ها قابل رصد نیستند؟ در این شرایط مبهم 
و دروغ پردازی ه��ای ب��ه ظاهر دموکراتیک، 
باید کش��ورمان از تمام ظرفیت ها، حتی بیت 
کوین نهایت اس��تفاده را ببرد. البته حتی اگر 
تصور کنیم که ماجرای انتقال پول حل ش��ده 
باش��د، باید راهی هم برای انتقال کاالیی که 
خریده ایم پیدا کنیم زیرا همه چیز انتقال مالی 

نیست.

چقدر امکان دارد با آمدن بیت کوین دست  ���
صرافی ها و بازی های مالی کوتاه شود؟

این دو، مقوله ای متفاوت هس��تند و هر کدام 
راه و مسیر خود را دارند. ممکن است در برخی 
موارد تاقی هم وجود داشته باشد ولی مسیر 
این دو مس��یرهای هم پوش��انی نیستند. مگر 
آنک��ه منظور ش��ما از صراف��ان، صرافی های 
ارزهای رمزنگاری شده باشد که در این صورت 
روشی برای تبادل ارز است که در این سیستم 

هم پذیرفته شده است.

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

پول های رمزگازی شده قدرتمندتر خواهند شد

پشــت دالر، مردم آمریکا هســتند 
نــه دولــت آمریــکا. ایــن نــه فقط 
درخصوص دالر که در مورد ســایر 
ارزهــا هم صــدق می کند. البته که 
هماهنگــی دولــت و مردم در ایجاد 
و توســعه ارزش های ملی و فراملی 
بحثی اســت انکارناپذیر، اما قدرت 
حاکمان از مردم اســت. این یعنی؛ 

قدرت از مردم جوشش می کند

بایــد توجــه کنیــم کــه در آینــده، 
ایــن قبیــل پول ها چقــدر اهمیت 
خواهند داشت. صرفاً ارزش نباید 
مورد توجه قرار گیرد، بلکه موضوع 
اهمیت باید مدنظر باشد. اگر آینده 
نگر نباشــیم، شــاید خســارت های 
جبــران ناپذیــری برایمــان ایجــاد 
شود. این پول ها ویژگی های خاص 
خودشان را دارند و به همین دلیل 

توجه ویژه می طلبند

بارهــا مــا را بــه تروریســت متهم 
کرده انــد در حالــی کــه خودشــان 
آشــکارا تروریسم دولتی هستند. 
خیلــی راحــت بــه اســم حمایت از 
کشورها در برابر تروریسم، اموال 
و دارایــی آنهــا را مال خود می کنند 
و ســال ها در آن کشــورها جنــگ و 
خونریــزی راه می اندازنــد. بنظــر 
شــما چــرا همــه تروریســت ها در 
منطقه نفت خیــز خاورمیانه بوجود 
می آیــد؟ چرا تروریســت ها اولین 
کاری که در کشورها می کنند دست 
انــدازی به امــوال عمومی مردم و 

پاالیشگاه هاست؟


