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 چکیده 

فافیت در عدم ش و از اهمیت بااليي برخوردار است؛بانکي  هاي حکمراني و به طور خاص در حوزه حکمرانيشفافیت در نظام

د العات دارنفافیت اطشظرفیت بااليي در ارتقاء ها چینبالکهاي منفي به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر نظام بانکي پیامد

 چینبالکقش ررسي نبتوان شاخص شفافیت بانک مرکزي را تا حد زيادي باال برد. هدف اين مقاله و به وسیله اين فناوري مي

جود آوردن وبا به  بانکياختصاصي در نظام  چینبالکباشد. ده در ارتقاء شفافیت اطالعات بانکي ميو دفاتر توزيع ش خصوصي

ها انکبي مشتريان ار سنجشفافیت در اطالعات مشتريان نهايي )کاربر نهايي(، ايجاد داشبورد اطالعاتي براي بانک مرکزي، اعتب

 چینبالکار ر ساختدر شفافیت فعالیت نظام بانکي داشته باشد. د تواند سهم به سزاييدر راستاي اعطاي تسهیالت و... مي

نک مرکزي نظر با زيرهاي گذار شناخته مي شود و بانکمقرراتبانک مرکزي به عنوان خالق و  خصوصي پیشنهادي اين مقاله،

کزي مي انک مرعهده ب نیز بهشوند. درنهايت وظیفه ذخیره و پردازش اطالعات چین شناخته ميبه عنوان متصدي اين بالک

قرار نخواهد ها نکدر اختیار ديگر باها در بانک تولید شدهها، اطالعات براي رعايت اصول حاکمیت شرکتي در بانک باشد.

 د.گیرتوسط بانک مرکزي مورد استفاده قرار مي براي پردازش گرفت و صرفا  
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Functions of private Blockchain for Transparency of Banking Information 

 

Abstract 

 

Nowadays Transparency for any governance system, specially banking Banking System is 

crucial and the lack of transparency in any banking system will have negative consequences. 

Currently, the blockchain have a high capacity to improve transparency of information. with 

this technology, the Central Bank transparency indicator can be greatly increase. The purpose 

of this paper is to investigate the role of private blockchain and distributed ledger in 

enhancing the transparency of banking information. The private blockchain in the banking 

system create transparency to the information of the end user (customer of bank), Creating a 

dashboard for the central bank, validating banks' customers in line with the granting of 

facilities and … . so it can make a great share to the transparency of the banking system's 

activities. In the blockchain structure, central bank is the creator and regulator of blockchain 

and the banks are the operator of blockchain. Finally, the central bank is responsible for 

storing and processing information and in order to comply with corporate governance 

principles in banks, the information obtained in banks will not be shared with other banks, 

and the data is only for the sole purpose of processing the central bank. 
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 مقدمه-1

هاي ملیاتعمي باشد، اين مشکل در ها هاي مشتريان بانکباي بانکداري، شناسايي حسادر دنیموجود يکي از مشکالت 

در  و فتدرياا یالتي رتسهزير مجموعه بانک مرکزي هاي بانکداري به شدت ظهور و بروز دارد. براي مثال فردي در يکي از بانک

عه بانک زير مجموي هاپرداخت اقساط وام خود نکول مي کند، اين در شرايطي هست که همین فرد در بانک ديگري از بانک

پرداختي و هاي ميکي از مشکالت ديگر در نظا .دارد اقساط تسهیالت که مبلغ مورد نظر براي پرداخت داردمرکزي حسابي 

جود و توانند با بهمشخص نمي باشد و افراد ميافراد به صورت زنجیره هاي حسابموجود در  پول اين است که جابه جايي

بر اين  عالوه هند.دانجام  کثیف را از بین ببرند و به عبارتي عملیات پولشوييهاي ت منشا اصلي پولآوردن زنجیره اي از معامال

هاي اصلي غدقهسازي اطالعات از جمله ديکپارچه است و يکپارچهمسئله اعتبارسنجي مشتريان به شدت نیازمند اطالعات 

 مسئوالن نظام بانکي بوده است. 

 رت يکپارچهند به صوبانک مرکزي بتوا اما در صورتي که براي تبیین اين مشکالت وجود داردنه متعددي در اين زمیهاي مثال

بسزايي  تواند سهم اشد ميداشته بدسترسي ها هاي افراد در تمامي بانکبه حساب، و کردهافراد را شناسايي  تماميهاي حساب

ولشويي، پائل سدر راستاي مبارزه با م تواندمي ر آنرا احیا کند و عالوه ب يالوصول و معوق بانکاز مطالبات مشکوک

 انجام دهد. عملیاتي کمتر و به صورت منسجم ترهاي با هزينه... و در راستاي اعطاي تسهیالت اعتبارسنجي مشتريان

در  م.باشی تشکالمل اين حدر اين مقاله سعي بر اين است که با استفاده از تکنولوژي زنجیره بلوکي به دنبال يک راهکار براي 

الي مداري و امور کاربردي بانکهاي ترين بستر براي برخي از برنامهترين و آزموده شدهرا به عنوان امن چینبالکامروز  دنیاي

 [2]به شمار مي آورند.

اصلي  گرانمولفه و کنش چین، کارکردها،اي ابتدا اشاره مبسوطي به بالکنهدر اين مقاله با استفاده از روش اسنادي و کتابخا

در  کنند بررسي شده وهايي که به ارتقاي شفايت کمک ميآن خواهیم داشت سپس وضعیت بانک مرکزي در حوزه سامانه

هايي نبندي دو گام جمع اي اين الگو و ارائهشود. ارزيابي مقايسهادامه الگوي استفاده از بالک چین در بانک مرکزي مطرح مي

 اين پژوهش است. 

 وضوعادبیات م -2

 چین مفهوم بالم 2-1

زيادي دارد. هاي برد، کار(زنجیره بلوکيبالک چین )يک فناوري جديد در زمینه رايانش ايمن مي باشد. فناوري  چینبالک

اساسي بیت هاي هاي ارزهاي رمز پايه است و فناوري زنجیره بلوکي يکي از زير ساختآن ايجاد زير ساختهاي ديکي از کاربر

و فناوري مرتبط به آن )سیستم زنجیره بلوکي( به سرعت در حال فراگیر شدن هاي در حال حاضر رمز ارزينه کوين است.

کنند. در مي استفادهمتعددي از جمله توزيع برق، شبکه توزيع محصوالت و... هاي در حوزه چینبالکاز ساختار [4] .هستند

توان بارگذاري کرد، به را ميها اموال، راي گیريهاي اي، موافقتنامههرگونه اطالعاتي از جمله اطالعات رسانهها چینبالک

خالف  ي که برداده نسبت به تغییراتهاي اطالعات پايگاه قابل استفاده مي باشد. صنايعهمین دلیل است که در بسیاري از 
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ثبت شده و قابل  چینبالکي عضو شده در مقاوم خواهند بود و عالوه بر آن سابقه اقدامات تمام اعضا باشند توافقات و يا قانون

 [5] .مراجعه و بازبیني و بازخواست خواهد بود

 چینبالکهاي به تمامي گرهها شود و تمامي تراکنشحفاظت مي1از طريق يک امضاي ديجیتال  چینبالکهر تراکنش در 

رآيند اين عملیات در شکل زير بیا شده ف ثبت خواهند شد. دفاتر توزيع شدهارسال مي شود و بعد از شناسايي شدن توسط 

 است.

 

 

 چینبالکدر  تالیجید یامضا -1تصویر 

 

د. اجزاء ايفا مي کنن چینبالکاز چند اجزاء تشکیل شده اند که هر کدام از اين اجزا نقش مختلفي در عملیات  چینبالک

 به شرح ذيل مي باشد. چینبالکمختلف 

ذير، و ناپ غییرتاطالعات داخل دفتر  به صورت توزيع شده، دفاتر توزيع شده: اطالعات در داخل توزیع شدهترادف -

  تاريخي مي باشد.ها داده

ا به ماشد، که توزيع شده و غیر قابل تغییر از اطالعات تاريخي مي بهاي بوجود آوردن دادهها چینبالکهدف در

 نيبزرگتر ل حاضرو درحا نياولین، معروفتر نيبیتکو جیتاليشبکه ارز د اصطالح به آن دفتر توزيع شده مي گويیم.

فاتر کل د يناورتصور عموم از ف کهیبه صورت رود،يشمار م به يشده از لحاظ ارزش اقتصاد عيزشبکه دفاتر کل تو

دفاتر کل  ه سازيبهترين و تنها نوع پیاد نيشکل گرفته است، اما شبکه بیتکو نيشده بیشتر براساس بیتکو عيتوز

 [7] توزيع شده نیست.

 فاتر کل: ذخیره سازي، به روز رساني ها، نگهداري دشبکه همسان -

دفاتر توزيع شده توسط شبکه همسان، ذخیره و به روز رساني مي شوند. هر گره در اين شبکه کپي از صفحه اصلي 

دفاتر در ها توافق عمومي بین اجزاء براي به روز رساني شبکه اين است که به عنوان يک کل، در خود دارد. کار اصلي

                                                 
1 Digital signature 
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به  ازیبدون ن کساني يۀال کيهاي ياز کپ کيکه هر وجود مي آورد  ي بهنیتضم مسئله نيابه وجود آورد.  توزيع شده

 باشد. کساني ،ياصل يمتمرکز از دفترچه  يرسم يکپ کي

 : تائید هويت کاربر ها، مجوز ها، مديريت هويت ها خدمات اعضا -

 تدار برابرو اق رتها، هرکسي مي تواند به شبکه همسان بپیوندد و همه اعضاي شبکه داراي قد چینبالکدر برخي از 

 اريد.داربران نیاز به تايید سرويس تايید هويت، مجوز و مديريت هويت ک چینبالکمي باشند. براي پیوستن به 

 .اجرا مي شودها چینبالک: برنامه اي که داخل قرارداد هوشمند -

انجام اين  دهند. ت را ميدر اصل به گونه اي طراحي شده اند که به سادگي به شما اجازه انجام معامالها چینبالک

ه به کاي هستند هوشمند در اصل برنامه يارانههاي هوشمند طراحي مي شوند. قراردادهاي معامالت توسط قرارداد

 ز پیش تعیین شده را اجرا مي کنند.شکل خودکار، تمامي مفاد قرارداد ا

 : اعتبار کاربران در آن ذخیره مي شود کیف پول -

 ديجیتال را درهاي يکاربري آن فرد از جمله اعتبار نامه، رد پاي دارايهاي هر کاربر، حساب، کیف پول چینبالکدر 

اربر کحساب  خود ذخیره مي کند. کیف پول در اصل رديابي اعتبار کاربر و هرگونه اطالعاتي که ممکن است با

 مرتبط باشد را شناسايي مي کند.

 چینبالکدر ها و عملیاتها : اطالع رساني در خصوص به روز رسانيرویداد ها -

راي مثال ساني مي شود. ببه روز رها همسان توسط رويدادهاي و وضعیت شبکه دفاتر توزيع شده چینبالکدر 

ه مربوط بهاي خلق يک ترکنش جديد در شبکه همسان يا اضافه کردن يک بلوک جديد و يا اعالنانتشار و يا 

 هوشمند.هاي قرارداد

 ، اصالح و نظارت بر اجزاءچینبالکجاد اجزاء : ايمدیریت سیستم -

. کامل هستمستمرا در حال تها سیستمي هستند که براي مدت طوالني طراحي شده اند و اين سیستمها چینبالک

 کند.جاد ميجهت کمک به کاربران را اي در چینبالکمديريت سیستم قابلیت ايجاد، اصالح و نظارت بر اجزاي 

 بیرونيهاي با سیستمها چینبالکدغام : اادغام سیستم ها -
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  چینبالک یاجزا - 2تصویر 

 

 چینبالکهای کاراکتر 2-2

دهد؛ ه ميد ادامشود، رهويت يافته و به فعالیت خوگران که به آن ها کاراکتر گفته مياي کنشچین توسط مجموعههر بالک

 باشند:اين کاراکترها در يک نگاه کلي شامل موارد زير مي

را اجرا  چینکبالمربوط به هاي به وجود بیايد، نیاز به افراد يا گروهي دارد که کد چینبالکبراي اين که هر : معمار -

حاضر  در حال چینبالکمعروف ترين معمار در دنیاي  ، معمار مي گويند.چینبالککند، به اين افراد در ادبیات 

 باشد.ساتوشي ناکامورا مي

ن ه البته ايکمي باشد  آن و به روز رساني دفاتر توزيع شدهاز هاي اپراتور ها، ذخیره سازي کپيوظیفه اصلي : اپراتور -

 را در خود نگه داري مي کند.ها ها به صورت توزيع شده تراکنشدفتر

مي شود.  هوشمند اجراءهاي دادترش يابد که اين گسترش توسط قراربايد گس چینبالکعملکرد : توسعه دهنده -

 هوشمند را بر عهده دارند.هاي وظیفه طراحي، نوشتن و بارگذاري قرار دادها دهتوسعه دهن

العات و خیره اطهر اپراتوري بايد تحت نظارت يک قانون گذار قرار گیرد تا در مورد چه گونگي ذ: گذار مقررات -

یشتر و رسي بدست پردازش آن را وضع کند و بر اجراي آن نظارت کند. در دستور العمل بالک چنین، قانون گذار

 دارد. دفاتر توزيع شدهشفاف تري نسبت به 

درت ناربران به کاستفاده مي کند.  چینبالکمشتري است که در نهايت از خدمات  ، هماننهايي کابر: نهایی کاربر -

 تعامل داشته باشند. چینبالکبه صورت مستقیم مي توانند با 

با استفاده از  رییقابل تغ ریشده و غ عيتوز به صورتها داده يساز رهیذخقابلیت  چینبالک: ذخیره سازی داده -

مي بلوک  درجهبر اساس اندازه بلوک استاندارد و  تیحال، حداکثر ظرف نيکند. با ا يرا فراهم م هکپارچي يورود

و  دیکن رهیذخ رهیرا خارج از زنجها داده، معمول است که داده ياديز ريمقاد يبرا يکپارچگي ديیتأ ي. براباشد
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که حفاظت  ياصالح نشده اند، در حالها کند که داده يم نیتضم ني. ادیکن رهیذخ رهیزنج ياطالعات هش را از رو

 .کند ينم رییخ شدن تغسدر برابر ن چینبالکاز 

 ،ردیگ ير ممورد استفاده قرا شتریپردازش ب يکه برا يخارج ستمیس کيتوسط ها پردازش داده:  پردازش داده -

بکه عضو ش است که هر يمعن نيبه ا اين شوند، ياجرا م چینبالکهوشمند در  يشود. قراردادها يم نشان داده

 ازیور معمول نطد به هوشمن يابماند. اگر قرارداده يشبکه همگام باق يفعل تیکد را اجرا کند تا در وضع ديهمکار با

 اده شود.شبکه همکار استف يخارجاي هدستگاهممکن است از  ل،یتکم ياز پردازش قدرت برا ياديبه مقدار ز

 

 ها چینبالکانواع  2-3

 باز و بسته چینبالک 2-3-1

وانند در د و مي ت، نیاز به معرفي شدن اولیه ندارنچینبالکباز  اين است که افراد براي عضويت در  چینبالکمنظور از 

تواند در يهر فرد م .باز مي باشندهاي چینبالکاي از ديحیتال مثل بیت کوين نمونه هاي عضو شوند. براي مثال ارز چینبالک

 [6] را انجام دهد. چینبالکاين ساختار عضو شود و عملیات تعريف شده در 

ي د اجازهضويت بايد و هر کس براي عهايي در آن تعريف شده انبسته اين است که افراد با محدوديتهاي چینبالکمقصود از 

 .بهره ببرد چینبالکید هويت توسط بخش خدمات اعضا مي تواند از خدمات ز تايکسب کند و بعد ااولیه را 

 

 

 باز و بسته چینبالک -3تصویر 

 

 عمومی و خصوصی چینبالک 2-3-2

وين و... که همه اين نوع عمومي مي توان ذکر کرد، براي مثال بیت کوين، اتريوم، اليت ک چینبالکبسیاري براي هاي نمونه

 چینبالکها همه افراد عضو در چینبالکدر اين نوع از  عمومي بارگذاري شده اند. چینبالکبر روي ساختار ، رمز ارزها

و يا اينکه به عنوان يک قانون گذار بلوک جديدي را به وجود  نهايي عمل کنند ه، اپراتور و کابرتوانند در نقش توسعه دهندمي
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عمومي میتوان به اين مسائل اشاره  چینبالکاز مزاياي  براي همه افراد شفاف باشد.آورند. در اين ساختار زنجیره اطالعات بايد 

 [1] مي باشد. ل اين دفاتر غیر قابل تغییر و ايمنتوزيع شده مي باشد و اطالعات داخها چینبالککرد که دفاتر اين 
 

 ت ها، افزايشخود، شناسايي کامل عملیاهاي اين ساختار براي کاهش هزينهاز خصوصي هاي و سازمانها شرکتبسیاري از 

بکه شع گوشت در ي توزيسرعت در خدمات و... از اين ساختار استفاده مي کنند. براي مثال شرکت وال مارت از اين ساختار برا

 .[1]شعب خود و شرکت تراست جین براي توزيع جواهرات از اين ساختار استفاده مي کند

عب شراتور نیز مي باشد، توسعه دهند و اپ چینبالکگذار خود شرکت سازنده مقرراتو خصوصي، خالق  چینبالکدر ساختار 

 ي کنند.تفاده منهايي نیز همان افرادي هستند که از کاال و يا خدمات شرکت اس زير نظر شرکت اصلي مي باشند. کاربر

 ر زير ذکر شده است.باز و بسته در تصويهاي خصوصي و عمومي با رويکردهاي چینبالکنمونه هايي از 

 

 

 ها چینبالکانواع استفاده از  -4تصویر

 

 عبارت است از: خصوصي چینبالکمزاياي به طور کلي  

 ن آن رو به را کنترل مي کند، از اي چینبالکمنابع و دسترسي به  چینبالک: معمار صدور اجازه نامه خصوصي

 [1] خصوصي مي گويند.

 کمتري در هاي به صورت محلي توزيع مي کنید، اما باز هم گرهها ود که که گره: با اين وجسريع ترهاي تراکنش

 وجود خواهد داشت که باعث عملکرد سريع مي شود. دفاتر توزيع شده

 چینکبالاحب ص: توانايي اضافه کردن گره و خدمات متناسب با تقاضا، مزيت بزرگي را براي مقیاس پذيري بهتر 

   به وجود مي آورد.خصوصي 

 و کنترل  ديا داربه آن ر وستنیپ يشما احتماال الزامات انطباق براشرکت،  صاحب پشتیباني از انطباق: به عنوان

 کند. يم کپارچهيرا  ازین نيا تانرساختيز

 موال يک کمتر هستند و معهاي سازماني يا خصوصي داراي گرههاي چینبالک)گره کمتر(:  هماهنگي کارآمدتر

 اوت دارند.الگوريتم توافق متف
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  در  عمومي که قوانین و مقررات مشخص نمي باشد،هاي چینبالکوجود قوانین و مقررات مشخص: بر خالف

 آيد.مي ت و قوانین يکسان و مشخص مي باشد و اين قوانین توسط معمار به وجودمقررا خصوصيهاي چینبالک

 هوشمند هاي دادجديد همچون قرارهاي کنولوژيبا وجود ت خصوصي چینبالکهزينه عملیاتي  هزينه عملیاتي پايین

 خصوصي بسیار سريع تر مي باشد. چینبالکدر ها بسیار پايین مي باشد و سرعت عمل انجام فرآيند

ر نیز درب يخطرات هاچینبالکنوع  نياهايي نیز دارد. به طور کلي معايب و ضعف هاچینبالکو نقاط قوت،  در مقابل اين مزايا

 استفاده ،ييبه خطر پولشو توانيخطرات م نيبگیرند. ازجمله ا يدر قبال آن مواضع متناقضها اعث شده است دولتدارد که ب

 نيا شده ياررمزنگ تیدلیل ماه به نهاياشاره کرد که همه ا يمالیات يبازانه و فرارها سفتههاي حباب ،يستيدر عملیات ترور

 و اين مسئله  ي باشدخصوصي اين مورد بسیار نادر م چینبالکلبته در سامانه ا[3]  است. ، بسیار محتملمي باشدنوع ارزها 

و  رستندههويت ف چین اختصاصي، در بالکعمومي چینبالکزيرا بر خالف  چین عمومي مي باشد؛يک مزيت نسبت به بالک

 خصوصي به نسبت چینکبال در بروز مشکالت امنیتي ذکر اين نکته نیز حائز اهمیت هست کهگیرنده مشخص مي باشد. 

امنیتي مانند هاي چالشها چینبالکعمومي بیشتر مي باشد. به صورت کلي میتوان گفت که الکترونیکي بودن هاي چینبالک

 خواهد داشت.هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه 

 

 وضعیت شفافیت در مقام پولی ایران 3_ 

ي پولي و مال نظامت و تسويه و پرداخهاي الکترونیکي با دو محوريت سامانههاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران از سامانه

ا کاوک و ساتندهد. دو سامانه چبانک مرکزي انجام ميهاي خدمات مختلفي در راستاي رفع نیازها کند. اين سامانهاستفاده مي

نظام پولي هاي انهنهاب، کاشف و نماد جزو سام از جمله سپام،ها باشد و ديگر سامانهمربوط به نظام تسويه و پرداخت مي

 پردازيم.باشند که در ادامه به معرفي مختصر آنها ميمي

 سامانه چکاوک 3-1

ح است به توضی ز. النا(تسويه و پرداخت دو سامانه اصلي مرتبط با موضوع مقاله وجود دارد )چکاوک و ساتهاي در حوزه سامانه

قي و خاص حقیخواه، سهولت حمل و نقل و ضمانتي براي پرداخت در آينده به اعتبار اشامکان صدور چک به مبلغ دل که

ش و پردازش اي را براي پذيرسامانه بانک مرکزيت. االجرا شده اسحقوقي باعث استقبال فعاالن اقتصادي از اين سند الزم

ه زي کرد که باندااهصورت کامال  الکترونیکي رهاي مبتني بر آنها به بانکي و انجام تراکنشهاي کاغذي بینالکترونیکي چک

ه کترونیکي بورت الجاي فیزيک چک، تصوير آن براي پردازش نهايي محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتیجه پردازش به ص

اي کامال  هراي چکچک خواهد بود تا زمینه بشود. فاز دوم اين طرح صدور يکپارچه دستهميزگردانده شعبه پذيرنده چک با

به افزايش  هاي الکترونیکي به جاي فرآيند هاي سنتي صدور چک منجرجايگزين شدن فرآيندد.فراهم شو الکترونیکي

 باشد.امنیت و شفافیت در صدور و وصول چک مي

 ساتنا 3-2

توانند نسبت به باشند، ميدار( ميانداز و مدتسامانه مشترياني که در بانک داراي يکي از انواع حساب )جاري، پس در اين

ها در همان روز اقدام کنند. انتقال وجه )مبالغ بیش از يکصد و پنجاه میلیون ريال( به حساب خود يا ساير افراد در ساير بانک
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صورت آني، قطعي، بانکي در اين سامانه بهتسويه مبادالت بین بانکي استرمزدار بینهاي ساتنا جايگزين کاملي براي چک

گیرد، مشروط بر اينکه حساب تسويه بانک داراي مانده کافي براي انجام تسويه باشد، در غیر ناپذير انجام مينهايي و برگشت

هاي رار گرفته و در صورت عدم تأمین نقدينگي، درخواستصورت مبادالت تا تأمین نقدينگي و تا پايان روز در صف انتظار قاين

بانکي و انجام ها، شامل تسويه بینشوند. بنابراين اين سامانه براي دو کاربرد اساسي بانکمربوطه ابطال و برگشت داده مي

کي و ذخیره اطالعات آن، اين سامانه با استفاده از چک هاي رمز دارد بین بان  هاي کالن و تجاري ايجاد شده استپرداخت

 باعث به وجود آمدن شفافیت نسبت به بانکداري سنتي در نظام بانکي شده است.

 سامانه سپام 3-3

منظور الکترونیکي کردن مراودات بانکي و ايجاد زيرساخت يکپارچه خدمت رساني به 2رساني مالي الکترونیکي سپامسامانه پیام

هاي استاندارد تحت پروتکل هاي بانکي را توسط آنتوان تمامي سیستمي کامل اين سامانه، مياندازبا راه است. اندازي شدهراه

ها و بانک مرکزي را به صورت کامال  الکترونیکي و مبادالت مالي به يکديگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک

همچنین با استفاده از سپام  سازي استبر روي آن قابل پیاده امن میسر کرد و ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي بر اين مراودات

ها از قبیل رساني واحد ماليِ ملي در کشور براي تمام مراودات مالي عمده بانکنه تنها براي اولین بار، يک زيرساخت پیام

و مذاکرات از طريق يک ها عالمهاي ارزي و ريالي، حوالجات ارزي، مکاتبات، استنامهاعتبارات اسنادي ارزي و ريالي، ضمانت

اي برقرار توان به گونههاي خارجي در خارج از کشور را ميرساني قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانکشبکه واحد پیام

آخرين هاي مربوط به آن، با زباني مشترک و آشنا، تعامالت مالي با کارگیري امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانيکرد که بدون به

  هاي موجود صورت گیرد.فناوري

 سامانه نهاب 3-4

افراد  يک از اي يکپارچه حاوي اطالعات هويتي مشتريان است که تخصیص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هرسامانه

ه جهت کاست  سازد. شهاب يا شناسه هويت الکترونیک بانکي، شناسه منحصر به فرديجامعه را در شبکه بانکي میسر مي

راهم کردن فاز اهداف کالن اين پروژه  يابدشناسايي مشتريان بانکي به هريک از اشخاص حقیقي و حقوقي اختصاص مي

هاي دور توکنجهت ص بستري امن براي انتقال امن اطالعات هويتي و بانکي مشتريان نظام بانکي به مرکز ريشه گواهي بانکي

ترين دستاوردهايي که با از جمله مهم يان بانکي مورد استفاده قرار خواهد گرفتعنوان پروفايل مشتربوده و به« نماد»

ت ها، سیستم مديريهاي سیستم مديريت سپردهآيد تحت پوشش قرار گرفتن سامانهاندازي اين پروژه به دست ميراه

 ها و مشتريانناللفن بانک و کاهاي بانکداري اينترنتي، سیستم بانکداري همراه، سیستم تتسهیالت، سیستم ارزي، سیستم

  .باشدمي

 سامانه کاشف 3-5

 يک ايجاد اما اندسر جهان به مقوله امنیت اطالعات پرداختهسرا در بسیاري هايهاي جديد، نهادها و سازمانبا ظهور فناوري

 بر متکي و حساس هايوريتمأم و اهداف با هاييسازمان در اطالعات امنیت ارتقاي و حفظ براي شدهدهيسازمان ساختار

اختاري بازوهاي س چنین در. است بوده ضروري همواره اعتباري، مؤسسات و هابانک همانند حیاتي، اطالعاتي هايزيرساخت

 و تولید براي امن هايزيرساخت ايجاد و امنیتي الزامات و هاحاکمیتي و اجرايي وجود دارند که با ايجاد و اجراي چهارچوب

                                                 
2  
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 هايگروه از ايمجموعه وجود به نیاز مهم، موارد جمله از. کنندمي فراهم را هدف اين تحقق امکان حیاتي، اتاطالع تبادل

ماموريت کاشف مديريت يکپارچه امنیت اطالعات در نظام   اي در فضاي سايبري استهاي امنیتي رايانهرويداد به پاسخگو

ک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي مديريت جامع رخدادهاي امنیتي، بانکي از طريق ايجاد پنجره واحد تحت نظارت بان

 و امنیتي مخاطرات سطح کاهش و رسانيآگاهي ممیزي، و نظارت اطالعات، امنیت الزامات تدوين امن، هايطراحي زيرساخت

 بازار و اعتباري و اليم مؤسسات و هابانک حوزه نهادهاي تمامي الکترونیکي بانکداري هايسامانه در سايبري تهديدات

ظامي، امنیتي و قضايي کشور و نیز همکاري با بخش دولتي و خصوصي و مراکز امداد انت نهادهاي با تعامل پولي، غیرمتشکل

 .باشدمي الملليبین و ايمنطقه ملي، ايرايانه

 سامانه نماد 3-6

د باعث ايجا ي است وها در نظام بانککارناپذيري دادهمنظور تضمین امنیت، محرمانگي، صحت و دقت و اناي بهسامانه« نماد»

ي امضاي سازي بستر گواهمنظور پیادهشود و بههويت ديجیتالي امن براي اشخاص در استفاده از خدمات بانکي مجازي مي

، «کاشف»، «سپام»، «سنا»، «پرتال ارزي»هاي مهم و حاکمیتي همچون کارگیري آن در سامانهديجیتال در نظام بانکي و به

  تدوين شده است.« پايا»و « چکاوک»، «ساتنا»

 امن را در ین حالعاندازي اين سامانه با همت و تالش متخصصان کشور، يک زيرساخت يکپارچه، متمرکز و در استقرار و راه

توانند از يک ت، ميخدما هنظر از بانک ارايه دهندها و مشتريان قرار داده و از اين پس مشتريان شبکه بانکي، صرفاختیار بانک

گواهي امضاي ديجیتال براي دريافت خدمات استفاده کنند

 قیقي وان حمشتري به منظور صدور گواهي امضاي ديجیتال براي مشتريان شبکه بانکي و ايجاد پايگاه جامع اطالعات هويتي

ش از اندازي شده است. پیمجازي کشور راهبه عنوان زيربناي بانکداري اينترنتي و بانکداري يحقوقي، زيرساخت کلید عموم

شد و پشتیباني اده ميهاي امنیتي پراکنده و پرمخاطره در فضاي سايبر براي شناسايي مشتريان استفکار نماد از روشآغاز به

  ها وجود داشت.زلزلي براي تراکنشحقوقي ضمني و مت

 خصوصی بانک مرکزی چینبالکالگوی پیشنهادی  -4

خصوصي و با  چینبالکپولي و مالي، هاي فعلي نظام تسويه و زيرساختها نهادي ما براي جاگزين شدن سامانهسیستم پیش

خصوصي را هاي که توانايي صدور اجازه نامه باشدگذار بانک مرکزي مي مقرراترويکرد بسته مي باشد. در اين ساختار معمار و 

زير مجموعه بانک مرکزي در دو نقش هاي بانک مرکزي انجام مي گیرد. بانکنیز توسط ها سازي دادهو پردازش و ذخیره دارد

بانک مرکزي، عضو کنند،  چینبالکموظف اند مشتريان خود را در ها توسعه دهنده و اپراتور عمل میکنند که هرکدام از بانک

که اطالعات مشتري که در چند بانک  اين است چینبالکبانکداري در اين هاي عضو کردن و انجام عملیات کارکردهاييکي از 

فرد، مطالبات بانک از فرد، هاي حساب دارد به صورت يکسان با يک کد معرف مشخص باشد و بانک مرکزي بتواند تمام حساب

 اطالعاتبانکداري فرد را در يک داشبورد شناسايي کند. در اين سامانه هاي برگشتي و يا به عبارتي تمامي عملیاتهاي چک

براي مثال هر يک افراد توسط يک نام کاربري توسط تابع هش  شود.افشا مي بانک مرکزي به طور کامل برايفراد ا حساب

شوند و هر تراکنشي شوند و تمامي حساب هاي که مربوط به اين کد باشند در يک داشبورد اطالعاتي ذخیره ميشناسايي مي

شود. کوچکترين فعالیت در نطام بانکي براي هر فرد در اب نمايان ميکه با اين اسم در هر بانکي انجام گیرد در اين حس

عالوه بر موارد ذکر شد هرگونه ارتباط با حساب هاي ديگر نیز در  شود.داشبورد اطالعاتي مربوط به خود فرد ذخیره مي
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ابل تغییر و ايمن مي باشد. داشبورد اطالعات افرادي که در اين زنجیره حضور دارند ذخیره خواهد شد و اين اطالعات غیر ق

 .باشدمرکزي به شرح ذيل ميوظیفه هاي هر يک از کاراکتر ها در ساختار بالک چین خصوصي براي بانک 

 

 توضیحات معرف خصوصی چینبالککاراکتر 

 بانک مرکزی معمار
شناخته  چینبالکبانک مرکزي به عنوان خالق اولیه اين 

 شود.مي

 موعه بانک مرکزیهای زیر مجبانک اپراتور
 انيذخیره سازي کپي هايي از دفاتر توزيع شده و به روز رس

 آن مي باشد.

 های زیر مجموعه بانک مرکزیبانک توسعه دهنده
هده هوشمند را بر عهاي طراحي، نوشتن و بارگذاري قرار داد

 دارند

 بانک مرکزی مقررات گذار

 ش آن راگونگي ذخیره اطالعات و پردازبانک مرکزي بايد چ

ک وضع کند و بر اجراي آن نظارت کند. در دستور العمل بال

دسترسي بیشتر و شفاف تري نسبت به  گذارمقرراتچنین، 

 دفاتر توزيع شده دارد.

 مشتریان بانک کاربرنهایی
 استفاده مي کند.  چینبالکدر نهايت از خدمات 

 پردازش داده
 بانک مرکزی

 یهای زیر مجموعه بانک مرکزبانک

 ياجرا م چینبالکاين کاراکتر هوشمند در  يقراردادها

. اين کاراکتر از بالک چین خصوصي توسط يک شوند

گیرد. فرآيند هاي مختلف پردازش گر خارجي انجام مي

متناسب با نیاز هاي بانک مرکزي در اين بخش انجام 

 گیرد.مي

 بانک مرکزی ذخیرسازی داده
شده  عيتوز به صورتها هي دادساز رهیذخقابلیت  چینبالک

 يمهم را فرا هکپارچي يبا استفاده از ورود رییقابل تغ ریو غ

 .ذخیره شودها بايد از روي زنجیرهاطالعات هش و اين  کند

 خصوصی بانک مرکزی چینبالککاراکترهای  – 1جدول 

 در يک داشبوردها عات مشتريان به صورت يکپارچه در تمامي بانکخصوصي، از آنجايي که همه اطال چینبالکبا استفاده از 

شود محاسبه مي تي قابلسنجي مشتريان يا به عبارتي ريسک اعتباري افراد به راحاعتبارهاي اطالعاتي موجود مي باشد، فرآيند

براي اعطاي هاي شود بانکميرتبه بندي کند. اين رتبه بندي باعث را و بانک مرکزي مي تواند تمام کاربران نظام بانکي 

امانه به ينکه اين سو يا ا به افراد تسهیالت اعطا کنند بر مبناي آنتسهیالت در ابتدا از رتبه بانک مرکزي، استعالم گرفته و 

ه، اي مطرح شدن مزايعالوه بر اي د.نککه ريسک اعتباري بااليي دارند خودداري  ياز اعطاي تسهیالت به افراد کارصورت خود

ه صورت تواند بالک چین خصوصي در راستاي جلوگیري از فرآيند هاي پولشويي با مشخص شدن فرآيند جابه جايي پول ميب

 زنجیره اي مي تواند منشاء اصلي پول را شناسايي کند.

 خصوصي در بانک مرکزي وظايف مشخصي به شرح زيل انجام خواهند داد. چینبالکهر يک از اجراي 

 

 خصوصی چینبالکسیستم  وظایف در نام جزء
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 دفاتر توزیع شده

ي زير مجموعه بانک مرکزهاي بانکهاي تاريخي تمام تراکنشهاي داده

شود. باشد در اين سامانه ذخیره ميکه مربوط به مشتريان بانک مي

ه ع شداطالعات مشتريان در اين سامانه غیرقابل تغییر و به صورت توزي

 مي باشد.

 شبکه همسان
از  ر يکاطالعات، نگهداري دفاتر توزيع شده و به روز رساني ه ذخیرسازي

 گیرد.همسان انجام ميهاي توسط شبکه نظام بانکيدر ها رويداد

 خدمات اعضاء
م انجاها که توسط بانکها تائید هويت کاربر ها، مجوز ها، مديريت هويت

 باشد.شود مربوط به اين بخش ميمي

 قرارداد هوشمند

 ودکارخمتشکل از تمامي قراردادهاي بانک مرکزي که به صورت برنامه اي 

 قابل و معامالت طراحي شده اند و خارج از آن عملیاتيها براي عملیات

خصوصي  چینبالکباشد. اين جزء توسط بانک مرکزي در تعريف نمي

 بارگذاري مي شود.

 رویدادها
بر روي ها بانکي باشد توسط بانکهاي و عملیاتها تمامي رويداد

 بر روي دفاترها شود و پس از آن اين تراکنشبارگذاري مي چینبالک

 گیرد.توزيع شده قرار مي

 مدیریت سیستم ها
 ئولیتوظیفه اين جزء مي باشد که مس چینبالکاصالح و نظارت بر اجزاء 

 باشد. اين جزء با بانک مرکزي مي

 ته، کاربردي ندارد.خصوصي بس چینبالکاين جزء در   ادغام سیستم ها

 معرفی اجزاء بالک جین خصوصی در بانک مرکزی – 2جدول 

 

 فعلی های با سامانه چینبالکمقایسه  -5

 مي باشد. فعلي بانک مرکزي به شرح ذيلهاي خصوصي بسته نسبت به سامانه چینبالکاين سامانه مبتني بر هاي مزيت

 

 چینبالکمزیت  سامانه ردیف

1 

 چکاوک

 چکهاي در سامانه چکاوک، چک هايي که صادر و وصول مي شود، روند جابه جايي

رد ک جا وجود دا، چک و حساب فرد به صورت يچینبالکمشخص نمیشود ولي در ساختار 

صدور  ابلیتعالوه بر آن ق از زمان صدور تا زمان وصول مشخص مي باشد.و روند جابه جايي 

 نیکي با استفاده از قراردادهاي هوشمند وجود دارد.الکتروهاي چک

2 

 ساتنا
 اده ازمربوط به اين سامانه را با استفهاي تواند، تمامي عملیاتمي چینبالکسامانه 

سويه ت –هوشمند به صورت خودکار انجام دهد و هر دو وظیفه اين سامانه هاي قرارداد

 را به صورت متمرکز انجام دهد. – هاي کالن و تجاريبانکي و انجام پرداختبین
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3 

 سپام
 بر آن قابل تعريف مي باشد و عالوه خصوصي چینبالکاين سامانه در هاي تمامي قابلیت

 عالوه بر آن نسبت به سامانه سپام بیشتر هست. خصوصي چینبالکشفافیت و امنیت 

 ست.ارادکي را قابلیت رتبه بندي اعتباري )ريسک اعتباري( هر يک افراد داخل نظام بان

4 
 نهاب

نسبت به سامانه خصوصي  چینبالکدر khowledge-Zero 3استفاده از از تکنولوژي 

 نهاب، مزيت بیشتري دارد و امنیت اطالعات هويتي فرد نیز بیشتر مي باشد.

5 
 کاشف

سرعت  وکمتر تمامي خدمات ناظر به سامانه کاشف را با هزينه  خصوصي چینبالکسامانه 

 به صورت خودکار انجام مي دهد.بیشتر و 

6 

 نماد
 وگانه،رود د، و دفاتر توزيع شدهديگر همچون هاي عالوه بر فناوري امضاي ديجیتال، فناوري

 بکه شبه امنیت اين خصوصي وجود دارد  چینبالککه در ساختار رکوردهاي ضمانت نامه 

 مي افزايد.نسبت به سامانه نماد 

  بانک مرکزی فعلیهای با سامانه صوصیخ چینبالکمقایسه  - 3جدول 

 

 جمع بندی -6

در ها ن پیشرفتايهدف اصلي بسیاري از بسیاري در زمینه خدمات مالي به وجود آمده است، هاي در دنیاي امروز، پیشرفت

 از ضر، در حال حاها چینبالکباشد. راستاي ارتقاء امنیت خدمات مالي، افزايش کارآمدي، کم هزينه بودن، سرعت باال و...  مي

 ولوژي قابلين تکندر زمینه امنیت و سرعت باال و از طرفي کم هزينه بودن مي باشند و از آنجايي که ا ان اصليپرچمدار

نک له براي باين مقاپیشنهادي ا الگويطراحي به صورت شخصي و بسته را دارد براي نظام بانکي بسیار قابل توصیه مي باشد. 

هاي قرارداد خصوصي با استفاده از چینبالکباشد. فعلي ميهاي خصوصي و جانشیني آن با سامانه چینبالکاستفاده از 

 طريق موجب از اين ربوط به بانک مرکزي را مرتفع کند ومهاي هوشمند و تکنولوژي دفاتر توزيع شده مي تواند تمامي نیاز

  ي گردد.افزايش توان نظارت و پايش بانک مرکزها و به تبع آن افزايش تقارن اطالعات بین بانک مرکزي و بانک

 يق شناسايياز طر (بانکي با به وجود آوردن شفافیت در اطالعات مشتريان نهايي )کاربر نهايياختصاصي در نظام  چینبالک

تريان جي مشبار سناعتو  ناظر به تمامي مشتريان بانک ، ايجاد داشبورد اطالعاتي براي بانک مرکزيحساب کاربر در نظام بانکي

 مي تواند سهم بسزايي در شفافیت نظام بانکي داشته باشد. و... در راستاي اعطاي تسهیالتها بانک

يع شده فاتر توزبانکي قابل تعريف شدن مي باشد و زنجیره معامالت در دهاي خصوصي، تمامي عملیات چینبالکدر ساختار 

انکي به بر نظام پولشويي دهاي اختصاصي عملیات چینبالکستفاده از به صورت غیرقابل تغییر و ايمن باقي مي ماند. با ا

 راحتي قابل شناسايي مي باشد.

                                                 
دهید، و سپس رنگ ماژيک را عوض : فرض کنید به فردي که کور رنگي دارد، يک ماژيک با رنگ آبي را نشان مي khowledge-Zero تکنولوژي 3

ورد مد که وسیله مي فهم کنید و سپس به فرد نشان مي دهید. در اين فرآيند فرد نمي تواند بین ماژيک فعلي و قبلي تمايزي درک کند ولي صرفامي

ش قل شود و بخعات منتباشد. از اين تکنولوژي در بالک جین در شرايطي استفاده مي شود که میخواهند صرفا بخش محدودي از اطال ئظر ماژيک مي

کنولوژي تاند از اين ند میتوديگري نامشخص باقي بماند. بانک مرکزي از آنجايي که نمي تواند تمامي اطالعات مشتريان خود را بین بانک ها منتشر ک

 کند. استفاده
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