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 مقدمه 1
های کارآفرینانه را  روژهگذاری خرد توانستند ریسک پ است، زیرا سرمایه  انقالب صنعتی خود مرهون انقالب مالی

به  بودند با فروش سهام خود، تأمین مالی را ل گذارند و افراد ریسک گریز هر زمان مایب اکبا دیگران به اشتر

سریع محیطی در خدمات مالی به ویژه در طراحی، تحویل و تأمین مالی، وجود تحوالت  سهامداران دیگر بسپارند. با

پرداخت، بسترهای مبادله، بیمه، ی هاکند، مانند گذشته است. ابزار نعت برآورد میهمچنان نیازهای محوری که این ص

معه هستند. )راب دهی، از جمله نیازهای مالی و اعتباری جا وام گذاری، تأمین سرمایه، جذب سپرده و سرمایه مدیریت

 .(2102گاالسکی 

و  مدیریت داده های عظیم از طریق هوش  در آستانه ورود به انقالب صنعتی چهارم، عصر انفجار اطالعاتجهان 

عصر دیجیتال،  "های دیجیتال خواهند شد. ها، شرکت شرکت تمامی"ست. به گفته گارتنر در این عصر ا عیمصنو

باشد. پیش نیاز تمامی این   در حال تحول  دائم بایست ست که یک سازمان میمستلزم توجه به این واقعیت مهم ا

کنند، دشوارتر  گیرانه فعالیت می ختس اما این تغییر در صنایعی که تحت رگوالتوری تحوالت، تغییرپذیری است.

 است.

اعتماد به  گری مالی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است، چرا که اعتبار و عمده خدمات مالی از جنس واسطه

مالی و عرفی برای نهادهای نوعی مشروعیت قانونی  های آنان، بانک و بیمه به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

ر منجر شده که این مؤسسات کمیت، دولت و نهاد ناظگیرانه از سوی حا همین رگوالتوری سخت ماا ایجاد نموده است.

گریزی به مرور به فرهنگ غالب این  نامه درگیر شوند و ریسک لعمل و آیینای از قوانین، مقررات، دستورا در چنبره

 ها تبدیل شود.  سازمان

های پر  الیتای است که افراد فع ها به گونه کانیسمم حیحالی است که در نظام مالی مدرن هدف طرا در این

به عبارتی توان یی باشند. های باال ریسک )کارآفرینانه( را دنبال کنند، بدون آنکه خودشان در معرض ریسک

ها و مؤسسات مالی، نوعی  های کارآفرینان توسط بانک ترغیب جامعه به نوآوری و پذیرش ریسک فعالیت

 کند: های زیر بروز میین بانکی در یک از حوزه به طور کلی فناوریهای نوات مالی است. دمخ پارادکس نوآوری در

 الکترونیکخدمات پرداخت و کیف پول  .0

 پول و ارزهای رمز نگاری شده مانند بیتکوین، اتریوم و.. .2

 ریگذا فناوریهای مربوط به بورس و سرمایه ،0تک ولث .3

 انوارخ رینرم افزارهای حسابدامدیریت مالی شخصی و  .4

 2قرض دادن یا تامین مالی جمعی .2
 3ها تقال بین المللی پول یا رمیتنسنا .6

                                                   

1 Wealth Tech 
2 Crowd Funding 
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 ری بدون شعبهعملیات بانکی روزانه یا بانکدا .7

  ، فناوریهای مربوط به خدمات بیمه4اینشورتک .8

 فناوریهای مربوط به رگوالتوری و کنترل بازارها ،2تک رگ .9

 فناوریهای نوین مالی دولت 2

سال قبل در  41از  شیبار ب نینخست شود،  یم   تک(، شناخته نی)ف یمال ینوان فناورع بانچه که امروزه آ

نوآورانه  یها یاستفاده از فناور»تک را  نی(، فBCGبوستون ) نیشروع به تکامل نمود. گروه مشاور هیسرما یبازارها

کرده  فیتعر «یمال ینهادها ریبا سا سهیقاها در م آن   یریپذ رقابت زانیم شیافزا ای یمال ینهادها یتوانمندساز یبرا

 (.BCG,2106ست )ا

از زمان رکود بزرگ دهه  یبحران مال نیاز اقتصاددانان به عنوان بدتر یاریتوسط بس 2118–2117 یحران مالب

ها توسط  نجات بانک با بود کهبزرگ  یموسسات مال یفروپاش یبرا یدیبحران تهد نی. اشود یشناخته م 0931

 کردند دایهش پسر جهان کادر سراسهام  یبازارها شد، اما یریاز آن جلوگ یمل یاه دولت

. پس از بود یمال یسنت یها  یفناور جامعه بهاعتماد  افولو  یدر بحران مال شهیتک ر نیو ظهور ف تولد

 یکنولوژت و تیاعتماد، شفافتوانستند تک  نیف یاه  تشرک ،از تلفن همراه با وفور استفاده  2118 یمال یها بحران

 یرابط کاربر قیتر، از طر شفاف یا   وهیبه ش تر  نییپا نهیرا با هز مالی خدماتهمان  توانند  یم   ها  شرکت نیا ایجاد کنند.

 (.Chishti & Barberies, 2106آسان ارائه دهند )

 عرضه طرف 2.1

نرم  ،یسخت افزار یها  هنیکاهش قابل توجه در هز زیفناورانه و ن یها تیدر قابل یدیو شد عیسر شی. افزا0

تری از نیازهای پنهان  ها، شناخت دقیق تک افزایش حجم اطالعات، باعث شد که فین رخ داده است. داده و انبار یافزار

 مالی مشتریان پیدا کنند.

 کیخدمات، احتماال از  ایچندگانه و  داتیلکه تو ییجا- «ینوآور چیمارپ»است که ما را به مفهوم  یا   دهی. پد2

به  ها یصورت گرفته در گوش یبود موفق شود. به واسطه نوآورن ممکن یینشأت گرفته باشند که به تنها ینوآور

 .ردیپذ  یم   ( انجامیگذار هیو سرما یبند ها، بودجه )پرداخت یمال یندهایفرا یراحت

ها  شرکت نید. اغلب اشوگ دیوارد و جد تازه یها شرکت یرها را برااز بازار د یسنت یها از شرکت ی. حذف برخ3

   به کارها استفاده دنیسرعت بخش یبرا دیجد یها  ی. از فناورشوند  یم   ارائه خدمات وارد بازار یبرا یدیجد یها  با راه

 .کنند  یم   ملع رینظ یب یا   هیسرما یازهایانطباق، ن یها  نهیهز ،یو اغلب در موارد نظارت کنند  یم

                                                                                                                                                               

3 Remittance is a transfer of money, often by a foreign worker to an individual in their home country. 
4  Insurtech refers to the use of technology innovations designed to squeeze out savings and efficiency. 
5  Regtech is the management of regulatory processes within the financial industry through technology. 
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 تقاضا طرف 2.2

به وجود آمد.  یسنت یها نسبت به شرکت انیمشتر در اعتماد یریکاهش چشم گ یمالز بحران ا عد. اعتماد: ب0

به بخش خدمات  دیجد یها ورود شرکت یها چالش نیاز بزرگتر یکیبحث اعتماد به عنوان  نیهم ه،یقض نیقبل از ا

که با  ییها شرکت یخدمات مال ازه نسبت به استفاد یشتریب لیعالقه و تما نای. اکنون مشتررفت  یم   به شمار یمال

 اند. کرده دایپ شوند  یم   وارد بازار نینو یها  وهیش

را با  انینقل و انتقاالت مشتر یزمان واقع تیو قابل نترنتیو سرعت ا یدسترس شی. باال رفتن انتظارات: افزا2

 نهیدر زم انیظارات مشترنتا ه باال رفتن سطحمتعاقبا منجر ب دیجد هیتجر نیآشنا کرده است. ا یدیجد هیتجر

 یانتخاب خدمات مال یها شاخص نیتر از مهم یکیه و به شد یو کاربرپسند بودن خدمات مال نهیهز ،یسرعت، راحت

 شده است.  لیتبد انیمشتر یبرا

 ،یاتیو مال یمال نیگسترش قوان: یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یبه امور مال یدگی. کمبود زمان جهت رس3

منجر  گریعوامل د یاریو بس یمعامالت تجار یها ش مرز، گسترمطمئن یو مال یبانک یها  ستمیاده از ستفاسبه  ازین

 به افزایش استفاده از فین تکها شدند.

 ( در جهانFinTechهای مالی ) روند پذیرش فناوری 3

 یازهاین یابیارز یع، براابمن گریو د یاجتماع یها  ها از رسانه  هادد یآور با جمع توانند  یم   تک نیف یها  شرکت

 قیکنند. از طر جادیرا ا داریمتفاوت و پا دگاهید ،یبانک ستمیس هیدر حاش رندگانیام گپا )جوان( و وکسب و کار نو

 گذاران هیاز سرما یدیدج نسل ،یمال یدر بازارها یگذار هیو سرما ازاربه ب یده وام قیثروت، از طر تیریپرداخت به مد

 .کنند  یم   رهوظ تک نیدر بخش ف

، در دسترس، شفاف، بدون اصطکاک و مقرون به یساز یشخصیژگیهای یکجا، وبه طور که  fintech خدمات

برای هم ها  یژگیو نی، اهشدند، اما امروز می یتلق 6فناوری برافکنو  دیجد 2102در سال با اینکه صرفه هستند، 

 27111از  شیکه ب ک پژوهش میدانیانگ در یی ندشرکت ارنست ا است. فرض شده ه مالی، پیشبازیگران عرص

 یابیدر سراسر جهان را ارز ها فینتک به کارگیری تیکرده است تا وضع یبررس یبازار جهان 27کننده را در  مصرف

استفاده از محصوالت و  وفور باعث تلفن همراه افزارهای نرمو  نیآنال خدمات بانکیظهور  نتایج نشان داده که، نمود

 .دشده انخدمات مالی  یلاص انیبه جر لیتبدها  فینتک وشده  fintechخدمات 

 ٪06است ، از  افتهیشدید  شیگذشته در سطح جهان افزا یدر سال ها fintechمصرف کننده خدمات  رشیپذ

 ٪011 حدود هر دو سال ی کهطوربه  ،یده استرس حاضر حال در ٪64 به ، 2107 سال در ٪33 و 2102 سال در

فینتکها دسته   نیتر جیراتوسط جامعه ( ٪72)بکارگیری  ابخدمات انتقال و پرداخت پول  است. داشته مسه شافزای

                                                   

6    disruptive 
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( ٪29) یمال یزیو برنامه ر یزری بودجه و( ٪34) یگذار هسرمای و انداز پس ،( ٪48) اینشورتک آن از پس بوده،

 :الی نشان میدهدم اتها را در ارایه خدم گاه فینتکر جهش جاینمودار زی .یافته استعمومیت 

 

اند، پس از آن  دهص دارا به خود اختصاها  فینتک رشیدرصد از نرخ پذ 87 بیهند به ترت و نیچهر دو بازار 

فراد را از البته این ارقام به معنای مبلغ تراکنش نیست، بلکه صرفا استفاده ا ا قرار دارند.یروسیه، کره جنوبی و کلمب

 د.ارد ها بیان می محصوالت فینتک
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 یالات ممفناوریهای نوین خد زیربنای 4

 دارای اثربر هم آنها هر یک از  البته ، کهرا تشکیل میدهند خدمات مالیریهای تمام نوآو زیربنای چهار تکنولوژی

های عظیم، محاسبات  داده نوعی وهوش مص تند از: رکنند. این چهار تکنولوژی عبا میتقویت یکدیگر را و  دوجانبه

 .است نتترینبه ا موبایلهای متصل رمزنگاری و نیز، ع شدهتوزی

یادگیری ماشین و  :شوند میمنجر  در خدمات مالیزیر  نوآوریهای به ای چهارگانه، به ترتیبتکنولوژیهاین  

 APIنرم افزارهای حلقه باز یک، متربیودهای هوشمند و دفتر کل توزیع شده )بالکچین(، قرارداهای پیشگویانه، تحلیل

 .تالول دیجیوکیف پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالی جدید در بخش هایورینوآ منظومه 5

نوآوری  33، تعداد خبره صنعت مالی 060نفر در مصاحبه با  43تیمی به رهبری  در 2102 ر اجالس داووسد

حوزه خدمات پرداخت، بازارسازی،  ششدر آینده  شناسایی شد. این نوآوریها نوآوریخوشه  00 برافکن مالی در

 ،تحقیقاین هدف از  کند. متحول میبیمه را  خدمات دهی و  و وام یذارگ سپردهمین سرمایه، گذاری، تا سرمایهمدیریت 

و ، دریافت مجوزها سازی، تصمیم به تغییر ، نمونهریزی برنامهپذیرش، جایگاه بانکهای ایران در شناخت،  بررسی

ویت اولو  رای آنها را شناساییانع موجود جهت اجکند که مو و تالش می والت جدید بانکی استسازی این محص جاری

 سنجی کند.

AI 
Big Data 

 
 

Distributed 
Computing 

 
 

Cryptography 
 
 

Mobile Access  
Internet 

Machine Learning 

Predictive Analytics 

Distributed Ledger 

(Blockchain) 

Smart Contracts 

Biometrics 

APIs 

Digital Wallets 

Pay Save Barrow Manage 
Risks 

Get 
Advices 

Investment Advice (robots) 

Credit Decisions 
 

Regtech, Fraud Detection  

 Asset Trading 

Settle Payment 

B2B 
 

Back-office and Recording 

 Digital Currencies 

Automatic Transaction 

Security 

Identity Protection 

Identity Protection 

Identity Protection 

Crowd Funding 

Foundations Innovations 

Technologies Financial Services 
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 می کنند به هم وصلو چندین خوشه نوآوری را حوزهای مالی عبور میکنند  بینکه   Themeاصلی شش مضمون

 از:ت عبارتس

  ارتباطزیرساخت ( مستقیمStreamlined Infrastructure) 

اطالعات،  لیحلو ت هیو تجز یجمع آور یرا برا یدیجد یهامتمرکز روش ریغ یهاینوظهور و فناور رمهایف پلت

 کنند. یفراهم م یمال یتهایبه اطالعات و شرکت در فعال یدسترس یبرا نهایی یها نهیبهبود اتصال و کاهش هز

 اتوماسیون فعالیتهای با ارزشAutomation of High-Value Activities)) 

 یکه زمان ییها تیفعال ونیاساتوم یبرا یتمحاسبا و توان شرفتهیپ یها تمینوظهور از الگور یهایاز نوآور یاریبس

 اسیو مق عتریارزان تر، سر نیگزیکنند و به آنها امکان ارائه محصوالت و خدمات جا یبودند استفاده م یدست اریبس

 دهند. یرا م رتریپذ

 گری هکاهش واسط (Reduced Intermediation) 

تر و /  نییپا یها متیبرد و ق یم نیاز ب ای یاسطه گررا به عنوان و یتنوظهور نقش مؤسسات سن یها ینوآور

 دهد یارائه م انیرا به مشتر یبازده باالتر ای

 دسترسی به داده ها کاستراتژی اهمیت (Strategic Role of Data) 

 یاجتماع یمانند داده ها دیجد یوعه داده هابه مجم دهد تا یاجازه م ینوظهور به مؤسسات مال یها ینوآور

 .کند یم ریو بازارها را امکان پذ انیدرک مشتر دیجد یاکنند، که روش ه دایپ یدسترس

 ( محصوالت جاویژهNicheو تخصصی بازار ) 

تازه واردین با تخصص های عمیق در حال ایجاد محصوالت و خدمات بسیار هدفمند ، افزایش رقابت در این 

 د.ها به انتها هستنگشایی فرآیند انتمناطق و ایجاد فشار بر مدل سنتی برای باز

 نمنتوا( دسازی مشتریانCustomer Empowerment) 

نوآوری های نوظهور به مشتریان امکان دسترسی به دارایی ها و خدمات مالی که قبالً محدود شده را میدهند ، 

به مشتریان ه آنها را ابزار کباشند، بیشتری بر انتخاب های خود داشته  تا اشراف بیشتری بر محصوالت مالی و کنترل

 ( تبدیل میکند.Prosumerپیشرو )

 (Payment) خدمات پرداخت

 داخت نوظهوررسیستمهای پ (Emerging Payment Rails) 

 (Mobile Moneyموبایل ) مالی مبتنی برخدمات  -

 (E-Wallets) کیف پول الکترونیک -

 (Crypto Currenciesارزرمزها ) -

 (P2P FXپرداخت همتا به همتا ) -

 جو بدون دنیای( ه نقدCashless World) 

 (Integrated Billingحواله یکپارچه ) -
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 (Mobile Payments) موبایلاز طریق  هایپرداخت -

 (Streamlined Payments) مستقیمپرداختهای  -

 (Market Provision) بازارسازی

 تر سریعتر و با هوش های ماشین (Smarter, Faster Machines) 

 (Machine Learningدگیری ماشین )هوش مصنوعی/یا -

 (: همبستگی اخبار و شاخصهای بورسMachine Readable Newsهای ماشینی ) نخواخبر -

 (Social Sentimentاحساسات اجتماعی )بینی  پیش -

 (Big Dataهای عظیم ) داده -

 فرمهای جدید در بازار پلت (New Market Platforms) 

 داراییهااز توکن کردن هر نوع  -

 (Market Information Platformsور )طالعات محمهای افر پلت -

 (Automated Data Collect and Analysisها ) آوری و تحلیل داده نرم افزارهای اتوماتیک جمع -

 (Investment Management) گذاری مدیریت سرمایه

 توانمندسازی سرمایه گذاران (Empowered Investors) 

 (Automated Advice & Management)ورتفو مدیریت پ مشاوره و روباتیکنرم افزارهای  -

 گذاران فرم  اشتراک تصمیمات سرمایه پلت: (Social Trading) خرید و فروش دارایی با مشاهده تصمیمات جمعی -

  (Retail Algorithmic Trading) وار الگوریتم صورتخرید و فروش دارایی به  -

 (Capital Raising) مین سرمایهات

 ی جمعیتامین مال (Crowd Funding) 

 (Virtual Exchanges & Smart Contracts) دهای هوشمنداقراردزی و تبادالت مجا -

 (Due Diligenceروشهای جایگزین راستی آزمایی ) -

 (Deposit & Lending) دهی  قرضو  گذاری سپرده

 دهی  روشهای جایگزین قرض (Alternative Lending) 

 (P2P Lendingقرض دهی همتا به همتا ) -

 (Alternative Adjudicationاحقاق حق ) جایگزینروشهای  -

  مشتریانارتقاء ترجیحات (Shifting Customer Preference) 

 (Virtual Technologiesتکنولوژیهای مجازی ) -

 (Mobile 3.0موبایل ) 3.1نسل  -

 APIدسترسی اشخاص ثالث به  -

 

 (Insurance) مهخدمات بی

 متصل  بیمه  (Connected Insurance) 

 بیمه صنعتدر  اینترنت اشیاءد کاربر -

 بینی خسارت و پیش سنسورهای پیشرفته -

 گذاران متصل و بیمه های پوشیدنی رایانه -

  بیمه زنجیره ارزشتجمیع زدایی از (Insurance Disaggregation) 

 و تعّدد ذینفع اقتصاد اشتراکی -
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 محاسبه حق بیمه کارهای خود ماشین -

 نامهبیمه  توزیع دیجیتالی -

 هجینگازی و ساراوراق بهاد -

 

 

 

 مالی جدید در بخشهای  وآوریمه نمنظو
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 تغییرپذیرش منحنی  6

 ، چراخود امندور کردن افراد از مناطق بدانیم چرا که  میدار لیشوند و تما یاقدامات م جادیاحساسات باعث ا

واکنش نشان  یشود. مغز طور یتنش ثبت م ایخطا، شکاف  کیز به عنوان مغ در نانیعدم اطم اینقدر دشوار است.

 هستند. نیقیدنبال مردم به  لیدل نیه همآرامش کند. باصالح شود تا دوباره احساس  یزیچ دیبا ییوگکه  دهد یم

 کنند یمقاومت م رییدر برابر تغ معموال به دالیل زیر افراد/سازمانها 

  ( تیصالحق، ، تعلّوقعیتمانند ماز دست خواهند داد )را  یزیچحتما  رییکه در تغ دارندباور 

 اعتمادی است( )تجربیات گذشته نیز مزید بر بیاعتماد ندارند.  ،کنند یم جادیا و تحول را رییکه تغ یبه افراد 

 که آنها اطالعات اندکی در مورد تغییر و پیامدهای آن دارند. احساس این 

  اهند بودخون شرایط جدیدبا  یآنها قادر به سازگار یر، بعد از تغیکه نیاترس از. 

 شده استنداده  رییبه تغ تعهدو  درک یراب یافاعتقاد آنها زمان ک به. 

هنگام مواجهه با تغییر در آن طی می کنند،  فرد/سازمانمرحله را که  7راس است، -منحنی تغییر الیزابت کوبلر

 وران تغییر، چهران یا مشاشاره میکند که در هر مرحله مدیو در ستون سمت راست نمودار، ا مشخص می کند

 سازمان انجام دهند.تغییر در ذیرش رای پاقداماتی را باید ب

 راس-بلرغیرر کو( منحنی پذیرش ت0 شکل
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طول مدتی و ، معموالً فوری است و از زمان مواجهه با تغییر شروع می شوداین واکنش  شوک. -0مرحله 

. یعی استبطو بی نظمی بالتکلیفی احساس  داشتن، شده باشدی اگر تغییر برنامه ریزی حت یکشد تا فراگیر شود،م

 .کشد طول میه بیشتر حلمر نیاشد اغیر منتظره بییر غتاگر 

ده از آین افراد ممکن استسازمان قادر به هضم این واقعیت نیست که آنها باید تغییر کنند.  انکار. - 0مرحله 

نگ هماهاری ارتباط این مراحل نیاز به برقر، دنبررسی کند تا بیشتر ند به دنبال انزوا باشنبخواه ود نداشته باش هراس

 .کنیدگفتگو با کارکنان به وضوح اهداف تغییر  دمور ردو اینکه  دارد

 شود. کمتر می ست،مواجه ا فرد/سازمانبا ترس از آنچه یابد و  کاهش میاوضاع مت وخا. میدیا نا – 9مرحله 

 رایست زمهم ا اریمرحله بس نیبه حداکثر رساندن ارتباطات در اشود.  لیتبدیا نارضایتی  تیتواند به عصبان یم نیا

در این مرحله  روحی آرام شوند.خود را سبک کنند و از نظر در صحبت با دیگران دوست دارند تا  دیام انان نکارک

 .کنید را معنا "بودن"زمانی که روش جدیدی از  تاشود  به شدت کم می افرادنفس اعتماد به 

زگار شوند. اس دیجد تیبا موقع دیه بافهمد که چگون یمکند و  یرا درک م رییفرد تغ .یافسردگ-4 مرحله

 نی. در ادنفتویبه خطر ن یلیتا خ باشندمعامله  در پی، آنها ممکن است دیمشاهده کن یتفاوت یممکن است عالئم ب

ات ارتباط از طریقکرده و  تیرا تقو جانیتوانند ه یم هاآن را فعّال کنید، رییقهرمانان تغ، دیکن جادیا زهیانگ بایدمرحله 

 .گفتگو کنندسازمان  ردییر مزایای تغدر مورد خود، 

 رییتغ دراست و اکنون آرزو دارد  رییتغ رشیپذ د در حالاست. فر یریادگی ی مرحله نیا .زمایشآ – 5مرحله 

 یادیز یها و آنها را به آموزش ددهاشتباهات رخ  دهید که الزم است شما اجازهمرحله  نیشود. در افق مو دیجد

 آموزشها به دست استفاده از آن یبرا یشتریب انگیزه، راه حل ارایهف با اداهین تبی ایمسابقات  برگزاری. دیز کنجهم

 دهد. یم

 اکنون اند. شده رییتغ تیاهمهمه متوجه شده است.  رفتهیپذ تیدر نها رییتغ مرحله نیادر . یمتصم - 6مرحله 

 یک را در تجربه نیتا بهتر دسازی آنها توانمند دانش است. یراک گذارو به اشت 7ارایه تجربیات موفق یبرا یزمان خوب

 به اشتراک بگذارند. تیم

به افراد یر یافته و یز تغینکارکنان ، شده رچهدر سراسر سازمان یکپادر مرحله آخر، تغییر  ادغام. - 7مرحله 

 لّق دارند.شغلی خود تعزندگی ید جد سبکبه و  هستند کافی اعتماد به نفس دارای آنها. اند جدیدی تبدیل شده

 

 

                                                   

7  Best Practices 
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 ای بزرگ از فینتک هاای بانکههی نگران 6.1

تعامل  ا مشتریانفینتکها برای اینکه بتوانند باست.  دوارکنندهینامشخص، اما ام یتا حد ایدر دن نتکیف ندهیآ

 ش هند، باید بابرداری را گستربه دست آوردند، مدیریت امنیت و روشهای ضد کاله اعتماد آنها را و  برقرار کنند

فینتکها  ت مالی انفرادی،پرداخت و خدما خدماته ژویب ،مالیار از باز ییدر بخش هاچند رهد. ننبانکها همکاری ک

ازار بضه باز ق بیشتر بزرگ کدارانبانخدمات مالی که بخشهایی از  .شوند یم یسنت یبانک ها نیگزیجا جیبه تدر دارند

 ت.ه اسدشزیر مشخص  نظر سنجینتایج در د، ابراز نگرانی کرده ان توسط فینتکها

 (0205بازار توسط فینتکها )نظرسنجی از بانکداران بزرگ  ریسک قبضه( 0 شکل

حوزه  نیدر ا یگذار استیس یقواعد را برا یو دغدغه دارند، برخ یقابل توجه تیها فعال نتکیف نهیکه در زم ایدن یصنعت یکشورها رد

عنوان  هب یرز لمواع موضوع است. نیشده است، ناظر بر هم نیکه در اروپا تدو PSD0 نیاز قوان ییکرده اند. مثال بخش ها نیتدو

 با فینتکها عنوان شده است.بانکها بیشترین چالشهای همکاری 

 (0205از بانکداران بزرگ  )نظرسنجی در همکاری بانکها و فینتکهاموانع موجود  شدت (9 شکل
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 صنعت بانکداری یک فناوری برافکن در بالکچین 7

 بالکچین چیست؟ 7.1

که کسب و ها را در یک شبو رهگیری دارایی که فرآیند ثبت تراکنشهاین یک دفتر کل توزیع شده است بالکچ

یا انواعی از داراییهای  و خودرو، پول نقدخانه، زمین،ع دارایی مشهود مانند انواتواند  یی میدارا د.یکنهیل مکار تس

 خراجاست، اجاره ،ساخت و سازمجوز نوع هر ]تجاری یا  نام، از، حق تالیفق امتینامشهود مانند مالکیت معنوی، ح

ردیابی و مبادله شود  کچینشبکه بال رتواند د یی مشزای اره عبارتی هر چیزی دارب [ باشد.و... ، حقابه کشاورزیمعدن

 هزینه مبادله و ریسک معامله را به شدت کاهش دهد.مبادله، و برای تمام طرفهای 

 چین، چگونه خدمات مالی را دگرگون میکند؟الکب 7.2

دمات و سایر خ ، اسناد اعتباریضرب شده، پول کاغذیسازی همانند سکه های زارهای اعتماددر طول تاریخ، اب

کارتهای  یهای مهمی از جملهرو. نوآن به وجود آمده اندشندگاو فروتسهیل مبادله و محافظت از خریداران  ایبر بانکی

و در بسیاری از  را بهبود بخشیدندهمراه سرعت و کارایی تراکنشهای مالی  ،اعتباری، اینترنت و فناوریهای تلفن

ن رفت. با این حال هنوز بخش بزرگی از تراکنشهای بیمتر شد یا از تقریبا فاصله فروشندگان و خریداران ک مبادالت

 :مواجه استتهای زیر محدودی باآمد، گران و آسیب پذیر هستند و ربانکی، ناکا

  عامالت محلیفقط در مملی( اسکناس پول نقد )کاربرد 

 مالی تراکنش و تسویهبین انجام  طوالنی خیرات 

  ها واسطه کاری رهدوبا و ثالث اشخاص تاییدیهنیاز به 

 بانکی کالهبرداری، حمالت سایبری و مخاطره سیستم متمرکز 

 شرکتهای پرداخت  بمخر رقابت( الکترونیکPSP) 

ته تجارت یخسفسار گا عهه طور انفجاری در حال افزایش است، از یک سو توسحجم تراکنشها در جهان ب

سراسر جهان و از سوی دیگر  مردم در جابجایی فزایشای و ا الکترونیک، بانکداری آنالین و خریدهای درون برنامه

اوریهای اینترنت اشیاء و دستگاههای هوشمند، مانند یخچالی که به طور هوشمند موادغذایی رو ب هاتمام را توسعه فن

 کسرحساب مسافر  ازدکار کرایه سفر را تی به منزل میرسد، به طور خووق خوران که خودروی سفارش میدهد و

 میکند. 

بانکی و مالی را از اساس دچار ( برخاسته است تا خدمات Blockchain Technology) ینژی بالکچنولوکت

ت مالی را به مرکزی در حوزه مدیری میتحاکو رمتمرکز کرده غی  تغییر و تحول کند. این تکنولوژی، مدیریت مالی را

ن ها که به آ ذاری شدهکدگی ها کند. تبادالت مالی به بسته تبدیل میشبکه ای گسترده  یتیک مدیر

ه با بلقامی شود تبدیل شده و این بسته ها به زنجیره کدهای رایانه ای اضافه شده و برای م( گفته blocks)«بلوک»

کچین این پتانسیل را دارد که حوزه های مختلف وژی بالرفته، دوباره کدگذاری می شوند. تکنولپیشری یبحمالت سا

 بارتست از:ع و کارها کسببالکچین برای  یایی از مزارخب. بانکداری را دچار تحول کند
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: زمان مبادالت برای مبادالت پیچیده و چندجانبه از چندین روز به چند دقیقه کاهش زمانصرفه جویی در 

 ماند.بشود، زیرا دیگر نیازی نیز که منتظر تایید یک مقام مرکزی  م مییابد. تسویه تراکنش سریعتر انجا می

که در ادامه  به دالیل ،دهد ها را به روشهای گوناگونی کاهش می که بالکچین هزینهبش ینه:زدر ه جویی صرفه

 شود: گفته می

 که شود ت میگیرد، زیرا شبکه توسط خود اعضای شبکه نظار ت میها صور ارت کمتری بر انجام تراکنشظن ،

 اند. ا در شبکه شناخته شدههمه اعضالبته 

 شود، زیرا خود اعضای شبکه داراییهای خود را به طور مستقیم  یسته مر معناداری کاها به طو اسطهد واز تعدا

 مبادله کنند.

 به دفتر کل دسترسی دارند. در مبادله کنندگان رود، زیرا همه شرکت ها از بین می دوباره کاری 

در برابر  آن، از نبالکچی امنیتی ابزارهایاولویت است. رین ت، دارای باالمالی امنیتبرای تبادالت  :ربیشت امنیت

، مانند ، یک شبکه مبتنی بر مجوز باشدتبادالتدر صورتی که  د.کن دستکاری، تقلب و جرایم اینترنتی محافظت می

و  که صرفاً اعضای خاص شخص را تشکیل دادضای مای از اع میتوان شبکه، رزشیک زنجیره ادرون تامین کنندگان 

 ند.را مبادله کن داراییها یا هر چیز دیگرمشخص شده 

توانند  خود می به واسطه استفاده از شناسه ها و مجوزهای دسترسی، کاربران حریم خصوصی تقویت شده:

مجوزهای  که قرار دهند.بشرا در دسترس سایر اعضای شان  عاملهخواهند چه جزییاتی از م تعیین کنند که می

جزییات بیشتری از دسترسی به نیازمند  ن که ممکن استریف شود، مانند حسابرساتعتوانند برای کاربران خاصی  می

 تراکنشها و معامالت باشند.

که به عنوان یک منبع مستقل و قابل اعتماد عمل میکند،  داشنتن یک دفتر کل مشترک بهبود حسابرسی:

 بخشد. ها را برای نهادهای ناظر بسیار بهبود می کنشحسابرسی ترایی نظارت و توانا

توان  کند، بنابراین می دن کامل داراییها، انتقال مالکیت را آسان میالی کردیجیت یاتی:ملع یش کاراییافزا

 معامالت را با سرعت بیشتری انجام داد.

 

 .0201سال ، در کسب و کارهای مختلف دربالکچین  میزان کاربرد فناوری( 4شکل 
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 یداربانک صنعتچین در کاربردهای فناوری بالک 8
الی و بانکی انجام ای برای تنظیم قوانین م ی در سراسر جهان اقدامات سختگیرانهن صنعت بانکگذارا قانون

به  این صنعت نسبت ها در بخش بانکی باعث مقاوم شدن کار فرایند ماهیت محافظهع با دهند. ترکیب این موضو می

وبیت فراگیر ر، محبر چند سال اخیوژی بالکچین دده است. اما با رواج گسترده تکنولهای به روز دنیا ش تکنولوژی

های  ند که پتانسیلا یدهها و موسسات مالی به این نتیجه رس ، بانکICO های رمزنگاری شده و رشد انحصاری ارز

 ت. تکنولوژی بالکچین دیگر قابل انکار نیس

زی کردن سا دهبالکچین و پیار روی ویژگی غیر متمرکز بودن هایی ب های بزرگ در حال انجام تست امروزه بانک

های  تاپها و استار ن دارند که بر پروژهها همچنین سعی بر ای کار خود هستند. آن و های کسب آن بر فرآیند

نشان   Accentureد. یکی از مطالعات انجام شده توسطگذاری کنن های مبتنی بر بالکچین سرمایه حل دهنده راه سعهتو

های  نقش مهمی در موفقیت شرکت Blockchain کنند که ادعا میی نکتر باران بردهد که بیش از نیمی از مدی می

 ای نزدیک دارد.  ها در آینده نکمالی و با

های  لی این نگرش در سالیستند ونگر می بالکچینها با دیده شک و تردید نسبت به  کبان در ابتدا بسیاری از

، بخش اعظم ارزرمزهایق عرضه اولیه سرمایه از طر قانونی بر جذبهای دقیق و  تغییر یافته است. هر چند نظارتاخیر 

ختصاص داده است، ولی باز هم فناوری بالکچین، واژه کلیدی و مهم این خود ااخبار دنیای ارزهای دیجیتال را به 

 .حوزه به شمار می رود

 ن دالر سرمایهمیلیو 241، شرکت های فعال در حوزه بالکچین توانستند 2107در شش ماهه نخست سال 

شود که کدام  میمطرح ت. اکنون این سوال ش زیادی از این مبلغ، از طرف بانک ها تامین شده اسجذب کنند. بخ

 ای شود؟ تواند دچار تحول گسترده گیری از بالکچین می یک از عملیات بانکی با بهره
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 تسویه و پایاپای مبادالت 8.1

سازی این بخش، ساالنه میلیاردها  ها و ایمن وام اتالعیند ثبت اطکارشناسان بر این باورند که پیچیده بودن فرا

ها، اولین جایی است که تاثیر استفاده از بالک چین در  کند. بخش تسویه در بانک ها تحمیل می دالر هزینه به بانک

یادی از ود. یک مثال خوب در این خصوص، بازسازی بورس اوراق بهادار استرالیا است که حجم زآن مشاهده می ش

به  Digital Asset Holdings تسویه بعد از مبادالت سهام را به یک سیستم بالکچین منتقل کرده شرکت اتالعاط

 .این پروژه را کلید زده است (Blythe Masters) مدیریت بالیث مسترز

 ها پرداخت 2.8

ی ها ر در سیستمهای بالکچین برای ایجاد تغیی های مرکزی در سراسر جهان در حال بررسی قابلیت بانک

پرداخت خود و یا حتی استفاده از آن برای راه اندازی ارزهای دیجیتال هستند. این موضوع تا حدودی پاسخ به 

بر سیاست های کنترل پولی آنها سایه گوید ارزهای دیجیتال مستقل مانند بیت کوین می تواند  چالشی است که می

 افکنده باشد.

ه اند و خود اقدام به راه اندازی پروژه های آمدمرکزی به تنگ علل بانک های در این میان، موسسات مالی از ت

های  سوئیس کوین تسویه ارائه داده که هدف از آن، تولید و عرضه توکن UBS نکل، بااند. به عنوان مثا مختلف کرده

کچین است ولی رسی بالز دیجیتال جدید برای استفاده در بازار مالی سوئیس است. سوئیفت در حال بریک ار

 دهد. ارز نشان میرمزن را بر روی ها. صفحه بعد سرمایه گذاری تمام کشورهای جسختی با ریپل داردهمچنان رقابت 

 امین مالی مبادالت تجارتت 2.8

ا کاغذ انجام می شود. به عنوان مثال، صورتحساب وز هم بجهان هنی در تامین مالی اغلب مبادالت تجار

شود. به نظر می رسد بسیاری از  و فکس به اقصی نقاط جهان فرستاده میست ها به وسیله پها و اعتبارنامه  بارنامه

چرا که است  بانکداران منتظر مدرنیزه شدن این وضعیت هستند. بسیاری معتقدند بالکچین راه حل روشن این مشکل

 .یادی نیاز دارند که به اطالعات مشترکی دسترسی داشته باشندافراد ز

 هویت 2.8

هویتی  ند یک راهکار دیجیتالی مشترک برای ثبت و به روزرسانی اطالعاتکوش میها  نکت که باهاس سال

یک ها برای رسیدن به  مشتریان به دست آورند ولی به دلیل نیازهای متعارض نهادهای مختلف نظارتی، این تالش

نگاری شده یت رمزو ماه ل امنیتبه دلی فرمول قابل قبول تاکنون به نتیجه نرسیده است. بسیاری معتقدند بالکچین

باشد، حظه و با چند نهاد مختلف، می تواند یک راه حل مناسب خود و نیز قابلیت به اشتراک گذاری یک داده در هر ل

 ت خود باقی است.لید بالکچین به قوب تلفن همراه یا کاما باز هم مشکل اصالت سنجی صاح
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 های سندیکایی وام 2.8

بانک تجاری شود که با تامین وجه و همکاری چندین  میاطالق  به وامی Syndicated loan وام سندیکایی یا

 . را شامل می شوندبا بانک سرمایه گذاری به یک مشتری اعطا می شود. این وام ها معموال مبالغ باال

داخت مبلغ وام درخواستی جهت توسعه سندیکاهای آمریکایی، به پروسه بانکی برای پردر حال حاضر، انجام 

وسط مشتری و تغییر آن از یک دست به دست زمان می برد. بعد از پرداخت وام تروز کاری  09 ور میانگین بهط

  بود. ز خواهددیگر، باز هم به ارتباطات زیادی از طریق فکس نیا

 (Know Your Customer-KYC) سیستم شناسایی مشتریان 8.6

سیستم شناسایی مشتری بر  کیداری، ایجاد در صنعت بانک Blockchain های کاربردی کی دیگر از زمینهی

است. این موضوع بسیار با اهمیت  (distributed ledger technology) اساس تکنولوژی دفتر کل توزیع شده

و اطالعات او را بررسی  مشتری را شناساییکه  است الزمموسسات اعتباری هنگام پرداخت وام، است چرا که 

طور کامال ایمن ذخیره  نماید. این اطالعات به ن میرا بسیار آسا العات مشتریانکنند. بالکچین دسترسی به اط می

 .کنند های دیگر نیز به آن دسترسی پیدا می شوند و در صورت نیاز، بانک می

 ها دهها و سپر وام 2.8

 مه سپرده و وام وجود دارد. حتی در کشورهای توسعه یافتهی، بیبانکداری، خدمات مالرابطه مستقیمی میان 

های  گذاران دولتی سپرده گیرند. قانون ی مورد انتقاد قرار میپذیر ی نامطمئن بودن و آسیبانکی اغلب براهای ب فعالیت

بتنی بر تمرکز برای وام و سپرده مکنند. یک سیستم غیرم مه میهای خصوصی را با ارزهای سنتی )پول نقد( بی بانک

یک  کند؛ چرا که نیز جلوگیری میها  ستگی بانکبلکه از ورشک کند تکنولوژی دفتر کل، نه تنها تمرکز زدایی می

 .کند ها را کنترل نمی سازمان خاص سپرده

 بیمه 2.2

ی بیمه است. اگر  نهد، خودکار کردن پرداخت هزیتواند بهبود یاب های مهمی که بیمه سنتی می یکی دیگر از راه

ه امور اداری شامل های وابسته ب م شود و تاخیربر اساس قراردادهای هوشمند کامال به صورت خودکار انجا سیستم

 .ییده از مدیران مختلف از آن حذف شود، مردم قادر خواهند بود پول خود را بالفاصله دریافت کنندگرفتن تا

 بالک چینیش و اجرای تکنولوژی بانک ها در حال آزما 8.8

میلیون از  021دود ریخچه اعتبار حتا های اعتباری، که وابسته به انجمن بانک لهستان است، اداره پردازش داده

میلیون یورو جهت که سال گذشته یک  Billon Group کت فینتک بریتانیایید. شرکن مردم اروپا را ثبت می

تواند  بود، یک سیستم مبتنی بر بالکچین راه اندازی کرد که توسط آن می گذاری در اروپا دریافت کرده سرمایه

ابق با الزامات وک مطت این اداره معتقد است که راه حل زنجیره بلازش کند. مدیریپرداطالعات مربوط به مشتریان را 
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وری افزایش پیدا کرده  و در عین حال نیازهای صنعت نیز برآورده شده و بهره هاست قانونی و مقررات حفاظت از داده

 .است

 پیشگامان از ، Grupo Santanderن، های پیشرو در انگلستا از بانک نیزنیایی و ی اسپاهابانکیکی از بزرگترین 

شود، سیستم  اداره می Banco Group که توسط سانتاندر. است بانکی صنعت در کبلو زنجیره آوری فن سازی پیاده

هدف اصلی  سازی کرده است. مبتنی بر تکنولوژی بالکچین را به تازگی پیاده One Pay FX پرداخت کامال اتوماتیک

کل توزیع شده است. این روپا و آمریکای جنوبی با استفاده از تکنولوژی دفتر بین اها  داختسازی پر این سیستم بهینه

اندازی  مربوط به پردازش آنها راه های المللی و کاهش هزینه ای تسریع معامالت بانکی بینبانک اسپانیایی خدماتی را بر

 American  کاری بایل همین به دلشود. این بالکچ کچین ریپل اجرا میرویس بر روی بالکرده است. این س

Express و Western Union اخته شده استبسیار شن. 

Banco Santander  گیری  ه و آزمایش یک راه حل مبتنی بالکچین برای انجام رایهمچنین در حال توسع

 JPMorgan Chase و Trust ، Broadbridgeی، از جملسهامداران است که مربوط به نیازهای شرکای اصل

 امیدوار است که شرکتی جداگانه به نامی زنجیره بلوک  آنچنان به آینده JPMorgan Chase بانک باشد. می

Quorum division  اختصاص داده است. این بانک در حال  سازی آن را برای مطالعه بر روی این تکنولوژی و پیاده

االنه با نرخ شناور بر اساس رده سگواهی سپهای مالی است و همچنین یک  فرایند تلف برای انجامهای مخ تست روش

 .ادر کرده استدفتر کل توزیع شده ص

کنند.  را میدهند و آن را تست و اج ی بالکچین تحقیقات انجام می ههای بزرگ نیستند که دربار اما تنها بانک

نترال همراه با یی موک کانادااند. بان ص برای این کار ایجاد شدهارند به طور خاهای بانکی نیز وجود د ها و انجمن شرکت

 ی پلتفرمی به نام توسعه ها در آمده است. هدف این انجمن، ضویت یکی از این انجمنهای اروپایی به ع تعدادی از بانک

Batavia  عبارتند ازجارت خودروها و الیاف نساجی است. دیگر اعضای انجمن برای تأمین مالی ت : CaixaBank در

 .در اروپای شرقی Erste Group در آلمان و Commerzbank، در سوئیس UBSاسپانیا، 
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 0202تا آپریل 0205تدای سال های بالکچین از اب روند تامین مالی پروژه( 5 شکل

 
 

 

 

 0202یل ورآ 7تاریخ عمده شرکتهای دریافت کننده تامین مالی تا  (6 شکل
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 0202ریلآپ 7عمده شرکتهای تامین مالی شده تا  (7کل ش

 
 

 منتخب شرکتهای فعّال در حوزه بالکچین (8شکل 
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 و فناوری های نوین نظام بانکداری ایران 8
المللی،  بینبه تحوّالت بت نکی، نسهای نوین در عرصه خدمات با آوری هرچند در کشور ما، به خدمت گرفتنِ فن

ر نظام بانکی ایران، موجب ها د آوری ا در دهه گذشته، نرخِ باالی نفوذ این فنامّبا چند سال تأخیر آغاز شده است؛ 

ای را شاهد باشیم و  اخت و استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک، تغییرات گستردهپرد ایه اکنون در نظام شده که هم

  به کاهش گذارد.مالی رو در مبادالت  ذیکاغ و چکهای قدسهم پول ن

 یل، اینترنت و کارتخوان( کشور به تولید ناخالص ملیارتی )موباکتراکنش نسبت ارزش روند ( 1شکل 

 

تفاده از گیری در کشور روی داده است، هنوز اس چشم های د اینکه در عرصه بانکداری الکترونیک، پیشرفتجوا وب

 گریِ مالی، که هسته اصلی فعّالیّت نظام ها نشده است. واسطه وکار بانک موجب تحول در کسب جدیدهای  وریآ نف

متأثّر نشده است. شاید ضرورت ایجاب کند که، ا ندهای محسوس از این فرآی دهد، هنوز به گونه ل میبانکی را تشکی

، نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را نه تنها به «ریوآ فن»ت به گذاران و مدیران ارشد نظام بانکی، نسب اتمقرر

نِ نکی ببینند. از این رو، به منظور نهادینه کردو کار جدید با عنوان یک ابزار بلکه به عنوان پیشران تحوّل مدل کسب

جهت م زبسترهای الها، ضرورت دارد  وکارِ بانک رویکردِ کسب های نو در نظام بانکی و تغییرِ ساختاری در آوری فن

و  های بزرگی وجود دارد تدر کشور ما برای پیمودنِ این راه، ظرفیّ. جانبه این مهم فراهم آید توسعه متقارن و همه

 .کند ر حرکت میتوان گفت شبکه بانکی کشور جلوتر از نهادهای ناظ می
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وکار  یفِ مدلِ کسبو بازتعرخدمات یّت توسعه کمّیِ ابزارها، چنانچه با بهبودِ کیفی، استانداردسازی، ارتقای امن

، افزایش دسترسی به خدمات نظیر برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور رصتی بید فتوان بانکی همراه باشد، می

گذاران  تغییر نگاه سیاست یِ عملیّاتِ بانکی فراهم آورَد؛ و این مهم، تنها در سایهش کارآیایها و افز مالی، کاهش هزینه

 شود. انکداری الکترونیک میسّر میب یرصهاالنِ ععّن و فداراو بانک

 

 شرکت شاپرکمنبع: -0918در اسفند  کنشاز تعداد ترا (PSP) سهم شرکتهای پرداخت الکترونیک (02شکل 

 

 

 شاپرک شرکتبع: من-0918ند در اسف کنشترا مبلغاز  (PSP) سهم شرکتهای پرداخت الکترونیک (00شکل 
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است؛  فتهسازیِ زیرساختِ ارتباطی، سخت تأثیر پذیر جازیظهور و عنصرِ مهای نو آوری بانکداری نوین، از فن

ق نیازهای قیبه یک ضرورت انکار ناپذیر بدل شده است. شناسایی د اعی نیزهای اجتم چنانکه بانکداری بر بستر شبکه

پس  سّر نخواهد شد.ا جز با تعامل موثر و حضور پیوسته در کنار مشتری میرآوردن آنهواقعی مشتریان و تالش برای ب

ک ملی و در این خصوص دو بانحوزه نظام بانکی نباید غافل شد.  در های اجتماعی در استفاده از از فواید شبکه

 اند.امکان تراکنش بانکی را فعال نموده شبکه اجتماعی بله و نیز آیگپ  دو رویبر پارسیان 

 ی ای که در نقشه های، به گونه آوری تن از فنجس  سازی، توسعه، و نوسازیِ نظام جامع اطالعاتی، با بهره چهپارکی

مندی از  بهره. عزمی استوار پی گرفته شود اهجری ترسیم شده است، باید ب 0411افقِ سالِ  در راه بانک مرکزی

ای متمرکز از اطّالعات مشتریان،  ندازی پایگاه دادها جی و راهی نوین در تقویت نظام اعتبارسنها آوری مزایای فن

کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات  یجهت و سرعت پردازش و تحلیل آن اطّالعات و در نتدر افزایش دقّ تواند می

در یک  بانک رسالت، با اعتبار سنجی مشتریانبه عنوان مثال در  سزایی داشته باشد. بانکی نقش به ی هکمعوّق شب

. همچنین در ابالغیه دادند یک دهم درصد کاهشدرصد به  20.ز اعتبارسنجی ایرانینا، ریسک سوخت وامها را از مرک

شده  شد که صورتهای مالی حسابرسیت به شرطی به شرکتها مجاز اعطای تسهیال بانک مرکزی، 16/10/3990

 سزایی داشت.بوسای شعب نقش الت شخصی رن مهم خود در کاهش فساد اداری و دخمالیاتی داشته باشند، ای

خواهند منابع جدید  اگر می های ما نیز جای دنیا موضوع مهمی است و بانک ها همه فناوری اطالعات در بانک

هایشان کاهش  ال دیجیتال ارائه دهند تا هزینهمحصوالت کام یت دهند وجذب کنند باید به این موضوع بیشتر اهم

اطالعات امور مالی و  رود که بدون شعبه و تنها از طریق فناوری د به این سمت میه دنیا داراست ک یابد. مگر غیر این

کوین هیچ  دهد. بیت شده همین را نشان می ارزهای رمزنگاری کوین و سایر بانکی افراد انجام شود؟ چیزی مثل بیت

 یرد.توانسته بخشی حتی کوچک از تبادالت مالی را بر عهده بگ ای ندارد اما هشعب

 0917ماه  دی، 08شماره ماهنامه عصر تراکنش،  منبع: جایگاه فناوری اطالعات در بانکهای ایرانی، (00شکل 
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تبادل اطّالعات بانکی و ضای تولید و ام بانکی است؛ تأمین امنیّت در فظن افزایش امنیّت مقدّمه اعتماد عمومی به

های موجود میسّر نخواهد  برداری از تمام ظرفیّت ش یکایک ذینفعان و بهرهتالا جلب رضایت و اعتماد عمومی جز ب

کترونیکی، با توسعه لا های پرداخت نوان رکن بنیادی تأمین امنیّت نظامیران، به عمی ابود. بانک مرکزی جمهوری اسال

ای دیجیتال )نماد(، و ایجاد امضت های بانکی )کاشف(، ایجاد نظام مدیریّ گویی فوریّت پاسخمنیّت شبکه، مرکز کنترل ا

ستین این نهاد، به عنوان از عزم را ت کههای مهمّی برداشته اس پایگاه جامع اطّالعات هویّتی مشتریان )نهاب(، گام

و اجرایی الزم جهت افزایش درجه امنیّت و  قوقی، و فنّیهای قانونی، ح ر برقراری زیرساختد، گر نظام پرداخت تنظیم

 .ی، حکایت داردمالت سالمت مبادال

 تکان دادن غول ؛یلبانک م 8.1

را به کار  دیعبارت مختصر و مف کی یبانک مل یبرا میتوان ی. ممیشناس یبام و بله م یها را با سامانه یمل بانک

 ییشرویدر همرنگ شدن با موضوعات پ یخصوص یها بت به بخشکه نس یدولت یتکان دادن غول. از نهادها م؛یببر

 نو بوده است.  یکار طرح نیا یبانک مل یبرا کنند، یکندتر عمل م یمانند فناور

کاربران  یرا برا« ساتنا»و  «ایپا»در قالب  یبانک نیقال وجه بامکان انت رانیا یبانک مل« بام»سامانه  نیهمچن

بانک  نیا 61 نشیکیبه اپل یدر حوزه فناور یبانک مل یها تیفعال یدر راستا توان یم نیفراهم کرده است. عالوه بر ا

 .ارداشاره کرد که در حوزه ارائه رمز کارت دوم تمرکز د

 Open APIدر  سپه؛ نوظهور بانک 8.2

 نیبا ا ینکباشد اما از با شرویپ زین یکه در فناور کند ینم جادیانتظار را ا نیاست ا یرانیبانک ا نیاولسپه  نکهیا

 هیها بگذارد. البته در حاش بانک هیبق یپا یپا جا نکهیانه  رود یم یفناور نهیدر زم یشتریب یسابقه انتظار نوآور

ها را اعالم  آپ ها و استارت به شرکت APIارائه  یخود برا یآمادگ نکبا نیسال گذشته ا رانیا لیجشنواره وب و موبا

 کرد.

 ینه فن یالملل نیتوسعه صادرات؛ نگاه ب بانک 8.3

و  یتجار یها و گسترش مبادله یرنفتیعه صادرات غساله قرار است به توس 27 یتوسعه صادرات با قدمت بانک

 شود یبانک آن محدود م نترنتیبانک و ا نک، همراهبا بانک به تلفن نیا کیکمک کند. خدمات الکترون ایبا دن یتصاداق

 .ستین ادراتر بانک توسعه صفرد د منحصربه یخدمت ای شنیکیاز اپل یو خبر

قشر  نیخود را به ا یاست که خدمات تخصص نیبانک از آن دارند ا یدستباال یها ها و ارگان که سازمان یانتظارا

و  ها یدر استراتژ یتجار یها که ملزم به ارائه خدمات بانک ستین یارائه دهد. بانک توسعه صادرات، بانک تجار

 «باشد. شیها رنامهب

بانک توسعه  انیاه مشتروکارها گذاشته است از جمله باشگ تمرکز خود را بر ارائه خدمت به کسببانک  نیا

 ینترنتیا یارکه بانکد BIB سیسرو بارمصرف، کیبانک با استفاده از پسورد  نترنتیصادرات، همراه بانک، ا

 .LOS ستمیاست و س یحقوق انیمشتر یبرا یوکار کسب
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 ارزعرض شد رمز، بانک پست 8.4

 یحوزه فناور یو تخصص یا وسعهبانک ت: »دیشو یعبارت مواجه م کیبا  دیبانک که سر بزن پست یفحه اصلص به

 «خرده بانکدار کشور. نیتر اطالعات و بزرگ

کشور داد که  یتالیجیارز د نیخبر از توسعه اول یتیا انتشار توئب یجهرم یبود که محمدجواد آذر 0396 سال

 یتیشار توئارتباطات کشور با انت ریوز ،یجهرم ی. محمدجواد آذرابدی ینک توسعه مبا توسط پست یشیصورت آزما به

ر دانش ب هیرا با تک نیبالکچ یبر فناور یمبتن رکشو یتالیجیارز د نیتوسعه اول فهیبانک وظ اعالم کرد که پست

 د،یرس یا جهیها به چه نتبانک در حوزه رمزارز پست تیالفع نکهیالبته هنوز از اتوسعه خواهد داد.  ینخبگان داخل

 .ستین یخبر

 توسعه تعاون بانک 8.5

مانند  یاست که به کاربر امکانات یفناور نهین محصوالت آن در زمیتر از مهم یکیوسعه تعاون همراه بانک ت

ها از  بانک همراه رینسبت به سا یتیکه مز دهد یشارژ م دیل وجه، امکان پرداخت اقساط و خرانتقا ،یموجود افتیدر

 امکانات ندارد. نظر

 تک نیمزرعه ف ؛یکشاورز بانک 8.6

داده است که  بیترت یو کشاورز تک نیف یها آپ استارت یرا برا یآپ فکتور ستارتا دادیرو یکشاورز بانک

است که محصوالت و خدمات  ییها آپ سودمند و اثربخش با استارت یهمکارشکل دادن  دادیرو نیهدف آنها از ا

 ات،یاز تجرب یریگ ا بهرهکه ب ییها آپ . استارتاند دهداده و عرضه آنها به بازار را آغاز کر خود را توسعه ریپذ اسیمق

و موجود در  دیجد یهابتوانند محصوالت و خدمات خود را به بازار یاورزمنابع و شبکه گسترده ارتباطات بانک کش

موجود بانک به کار  یندهایهبود فرآو دانش خود را در ب یفناور ایعرضه کنند  تک نیو ف یارزش کشاورز رهیزنج

 هستند. دادیرو نیا یاز محورها یارزش کشاورز رهیدر زنج نیبالکچ یفناور یریگکار و به یمال یها ی. فناوررندیگ

 ها پآ ها با استارت مسکن؛ حل چالش بانک 8.7

 یعوارض یها اهستگیعوارض در ا یکیپرداخت الکترون ستمیس ،یفناور نهیبانک مسکن در زم یها از اقدام یکی

 شهر قم( است. یبعد از فرودگاه در ورود یعوارض) قم به تهران و بندرعباس –قم به تهران، اهواز  س،یپرد-تهران

 د،یخر یمانند پرداخت انعام بر رو یدیات جدبانک مسکن خدم یفروشگاه یها انهیافزار پا نرم دیجد نسخه

 را اضافه کرده است. دیکنش خرجهت انجام ترا زیشناسه وار افتیو در یو رانندگ ییراهنما مهیپرداخت قبوض جر

 هیارائه خدمات بازار سرما ن؛ینو اقتصاد بانک 8.8

تلفن همراه است و  یرو یشنیکیلکرد که اپ ییرونما «نیهمراه نو»خود به نام  دیاز سامانه جد نیبانک اقتصاد نو

 تیریمد یها در منو تراکنش یریگ و گزارش یبند دستهمانند  یاز خدمات توانند یها م بانک ریبانک و سا نیکاربران ا

استفاده کنند.  التیمشاهده و پرداخت تسه ،یشارژ آن دیکارت، خر طالعاتا کیو ورود اتوماتاسکن کارت  ،یمال

 هوشمند اجرا شود. یها ساعت یرو تواند یم شنیکیاپل نیا نیهمچن
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 تک نیانصار و مدرسه ف بانک 8.8

 یبانک یها سیاز سرو یدیتجربه جد جادیمرکز ا نیکرد. هدف ا یانداز ود را راهخ تک نیبانک انصار مرکز ف

در  یرنوآو ستمیاکوس گرانیباز انیم یارتباط خواهد یمرکز م نیاست. ا تک نیف یها آپ استارت یبا همکار انیترمش

مرکز به  نیانصار در ا وکار فراهم شود. آنها به کسب لیو تبد ها دهیرشد ا یبرا طیکند تا شرا جادیا یحوزه مال

 . دهد یوکارشان ارائه م توسعه کسب یبرا یخدمات تک نیف یها آپ ها و استارت شرکت

 تالیجیشعبه تمام د ن؛یزم رانیا بانک 8.19

چاپ  تیبا قابل یسازمان ییاست، کارت شناسا نیزم رانیبانک ا نینو یها تیاز فعال یکیچندمنظوره  یها کارت

و کارت  یبانک یانواع خدمات شتاب یاستفاده برا تیبا قابل یبانک یپرسنل، کارت نقد و عکس یسازمان یلوگو ،یرنگ

Contactless یبا تکنولوژ RFID. 

 اری نامه با شاپرک پرداخت تفاهم یامضا با نیزم رانیوابسته به بانک ا ایتجارت آر نیشرکت ساب0397در سال 

و  نیزم رانیهمراه پرداخت بانک ا MPOS یکیافتتاح شد؛  نیزم رانیا دیدو محصول جد طی این تفاهمنامهشد. 

 تفرم پرداخت باز است.پل کیکه  نوبومیف تیسا یگرید

 یو کارت اعتبار دیلیک نده؛یآ بانک 8.11

ارتباط فردا توانسته محصوالت نوآورانه  یکیشرکت تجارت الکترون یعنیخود  یفناور یبا کمک بازو ندهیآ بانک

ارائه  انیبه مشتر یو حضور یرحضوریخدمات را در دو دسته غ ندهیبانک آ یمجاز شخوانیارائه دهد. پ یمتنوع

چک مجدد، صدور و  دسته لیصدور و تحو زدار،چک رم لیتحو صدور و ،یو برداشت نقد زیمانند وار یخدمات ،دهد یم

 یفردو درآمد  نهیهز تیری(، مدیتلفن شخوانی)پ یو برداشت تلفن زی)با متن و طرح دلخواه(، وار هیارسال کارت هد

 .یتمکن مال یگواه لی)هدف( و صدور و تحو

و  ینترنتیا یسامانه بانکدار کی دیلیاشاره کرد. ک دیـلیبه ک توان یم ندهیبانک آ نیخدمات نو گریجمله د از

 شده است. یکوچک و متوسط طراح یها شرکت یبانک یازهایرفع ن یاهمراه است که بر

 ایو پارس انیپارس بانک 8.12

از  میفاده مستقو است یمال تیریمد ستمیس ان،یبانک پارس نترنتیمانند ا یخدمات انیرسپا لیموبا شنیکیاپل

متن،  شگریرایو ،یاختصاص یزسا رهیذخ یاز فضا توانند یکاربران آن م نی. همچندهد یارائه م انیبانک پارس تیسا وب

ورگر وب، خبرخوان، مر ،یداخل رسان امیپ ن،یمخاطب تیریبند جلسات، مد و زمان میصفحه گسترده، تقو

 نند.آن استفاده ک یو سرگرم نیمترجم آنال حساب، نیماش

 انیود جرخدمات، بهب تیفیک شیشعبه افزا نیشد. هدف ا یانداز راه ایبه نام پارس انیبانک پارس یشعبه مجاز

بانک در بستر تعامل زنده با کارشناس  تیشعبه با قابل کی یفضا جادیدر شعب، ا انیو کاهش صف انتظار مشتر یکار

 یتعامل تیکشور با قابل یشعبه مجاز نیشعبه اول نیا ندک یادعا م انیطور که بانک پارس کنفرانس است. آن ویدیو
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ق اپلیکیشن همراه بانک امکان پذیر است، بدین ترتیب در این ریاز ط مشتریان . همچنین امکان دریافت نوبتاست.

 دون صف انتظار به بانک بروند.ب توانند روزهای بیماری کرونا، مشتریان می

 شود، انجام میارسیان رکت تجارت الکترونیک پ، در شدر زمینه پرداختنوآوریهای بانک پارسیان عمده همچنین 

سوم در رتبه  تعداد تراکنش اپلیکیشن از نظریان، نرم افزار تاپ است، این تجارت الکترونیک پارسمحصول اصلی 

 به پرداخت ملت قرار دارد ان کیش وسام بعد ازبر حسب  کشوررداخت پ

VTM کارت  قیاز طر تیشد امکان احراز هو ییرونما 97 ورماهیشهردر که « کشمابان»با نام  انیبانک پارس

و  کپارچهیبانک است که خدمات جامع،  یسامانه پردازش ابر انیبانک پارس یاه از پروژه یکیدارد.  یهوشمند مل

  .دهد یبانک ارائه م نایمشتر یبانک یازهایفراتر از ن

 پادیو ک پادیپاسارگاد؛ و بانک 8.13

 یشبکه اجتماع کی پادیاست. و یاجتماع یدر حوزه بانکدار کیدارد که  «پادیو»به نام  یمحصول پاسارگاد بانک

ل به مخاطبان خود پول انتقا تواند یشماره تلفن همراه است که کاربر آن م قیافراد از طر نیب یتعامل مال ادجیا یبرا

 دهد.

دو با  نیگرفت. ا دهیآن را ناد یفناور یازوعنوان ب در پاسارگاد گفت و شرکت فناپ به یاز فناور توان ینم

شده و  یطراح NFCبستر پول بر  فیک نیاند. ا کرده یدازان راه «پادیک»پول همراه به نام  فیک کی رانسلیا یهمکار

 NFC یها کارت میس یریکارگ و با به یفناور نیمجهز به ا یدیتلفن همراه اندرو یها یگوش یدر حال حاضر فقط برا

 ابل استفاده است.ق رانسلیا

 یها استفاده از شبکه یبانک پرداخت همراه پاسارگاد است که با توجه به گستردگ نیاز محصوالت ا گرید  یکی

بانک( را  لیهمراه بانک )موبابانک پاسارگاد خدمت  نیشده است. همچن یانداز همراه، راه یها همانند تلفن یارتباط

 .دهد یرائه مخود ا یبانک نیخدمات نو گریهمراه با د

 شهرنتشهر و  بانک 8.14

 یها هاست. دستگاه ر و در جادهبانک در سطح شه نیا یها «شهرنت»نوآورانه بانک شهر  یها از حرکت یکی

VTM یخدمات متنوع« خودبانک»عنوان  شدند به یانداز ساعته راه 24 یها شعبه نیدر کشور در ا بار نیاول بایکه تقر 

 .دهند یرا ارائه م

شده  یانداز راه هیو اروم رازیمشهد، ش ز،یکالنشهرها در تهران، تبر تیریمد یبانک شهر برا گرید سیروس اتوبانک

به  ازیناتوبانک توقف کند و بدون  یها خود، جلو دستگاه یبا خودرو تواند یم یمشتر سیسرو نیاست. با استفاده از ا

شده است  ییاقل دو دستگاه خودپرداز جانماتوبانک حدمورد نظر خود را انجام دهد. در هر ا یشدن، امور بانک ادهیپ

 توقف و از خدمات اتوبانک استفاده کنند. نیتا همزمان دو ماش کند یم جادیامکان را ا نیکه ا
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و برعکس را دارد و در چند  الیبه ر یخارج یارزها لیتبد تیبانک قابل نیا کیدستگاه صراف الکترون نیهمچن

شهرتک  گریآپ تر استارت نیشده است. اول یانداز بانک شهر نصب و راه تیمشهد با عاملو  شیشهر از جمله تهران، ک

 شد. زاربرگ فیشر یهر و دانشگاه صنعتبانک ش یبا همکار

 بانک وسکیصادرات و ک بانک 8.15

 یها ارائه داد حرکت تواند یدر بانک صادرات م یکه از فناور یریشد. تصو سیتاس شیسال پ 66صادرات  بانک

را شروع  بارمصرف کیاستفاده از رمز دوم  شیسال پ 01است. صادرات از  سروصدا یکوچک و ب یها و قدم آهسته

 شده است. یها الزام همه بانک یموضوع برا نیه که امروز اکرد

از اقدامات  یکی دهند یاز پرداخت پول نقد را انجام م ریداز غخودپر کیکه تمام خدمات  ها بانک وسکیک شیافزا

 اند. شده یانداز راه یتجار یها ها و مکان از صد دستگاه در شعبه شیادرات است که تا امروز ببانک ص

 شیها یبانک به مشتر بانک و همراه بانک، تلفن نترنتیمانند ا یمحصوالت یرانیا یها بانک ریمانند سا بانک نیا

جوز برداشت بدون کارت، پرداخت انتقال وجه، صدور م حساب، بانک صادرات خدمات صورت . همراهدهد یئه مارا

 .دهد یم رائها کارت میشارژ س دیخدمات چک، پرداخت قبض و خر الت،یاقساط تسه

 یمشارکت یو بانکدار ید بانک 8.16

 نیا یحقوق یها یمشتر یدارد. برا یقیو حق یدو دسته مخاطب حقوق بانکداری مشارکتی بانک دی، مانهسا

 زین یقیحق یها یمشتر یشود. برا میکارکنان تقس نیب یمال اتیملط به عمربو فیکرده است که وظا جادیامکان را ا

کاربر  فیامکان تعر ها یمشتر نیکرده است. ا جادیاشخاص ثالث را ا ایخانواده  یعضافرد به ا یامور مال ضیامکان تفو

 قیاز طر یجازبران مآسان کار تیریمد ،یکاربر اصل یاستفاده از منابع مال یمشخص برا یها یو ارائه دسترس یمجاز

 اتیعمل خچهیگزارش تار قیاز طر یکاربران مجاز یها تیفعال نگیتوریگروه آنها، مان شیرایکردن و و رفعالیغ ایفعال 

 را دارند. ها یدسترس تیریجهت مد یمجازکاربران  یبند کاربران و گروه

 یبانک نینو یها ستمیملت و س بانک  8.17

موفق  بسیار واگذار شده دولتی ده است، نسبت به سایر بانکهایصوصی ش، با وجود آنکه یک بانک خملت انکب

ابر پروژه  یک تشخیص درست، از آینده دیجیتال شدن صنعت بانکداری،سال پیش با  02. حدود عمل کرده است

تبدیل الغ بزرگ بنقل و انتقال مترین سیستم  منتعریف کرد و اکنون به ا لوکسودکتر کار با رابانکداری الکترونیک 

نک و با تقویت موبایل باحاکم بود، بر کارکنان شعب چون هنوز فرهنگ سازمانی دولتی شده است، ضمن آنکه 

 نیاز کرد. بانکداری اینترنتی مردم را از مراججعه به شعب بی

هر سازمان و استخراج  یبانک یها گردش وجوه حساب شیدارد که امکان پا« محب»به نام  یا بانک سامانه نیا

هدف  ملت با کانیمانند سامانه ن یبانک ملت محصوالت نیا برکرده است. عالوه  جادیرا ا ازیموردن یمال یها خصشا
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 ینیگزیملت با هدف جا سامانه همراه پالس یکیپول الکترون فیهمراه پالس ملت و ک ،یشخص یها صندوق جادیا

 است. کرده یانداز راه انیروزمره مشتر یپول خرد در مراودات مال یبرا

راسا و  خود را یها که بدون مراجعه به بانک بتواند چک دهد یم یامکان را به مشتر نیبانک ملت ا« چک نما»

 واگذار کند. ایروز در محل شرکت ثبت  از شبانه یدر هر ساعت

 ایاز فروشندگان  توانند یاست که دارندگان کارت م یکارت اعتبار ینوع«  شاپ کارت»بانک ملت  گرید محصول

 یداریررا خ ازشانیخدمات موردن ایپرداخت ملت، کاال  یدهندگان کاال و خدمات عضو ملت شاپ، شبکه اعتبار ارائه

 کنند.

 لتیسامان و موبا بانک 8.18

 یارائه داد و دارا ینترنتیکه درگاه ا یبانک نیاست. اول یدر استفاده از فناور رانیا شرویپ یها از بانک یکی سامان

نتوانست  است، که البته بانک سامان به نام سامانک البته همراه وبانک  نترنتینند اسند مامحصول کاربرپ نیچند

 برآورده کند.انتظارها را 

بانک سامان  یاز بردها یکیهاست.  آپ استارت یها لیاز نقاط قوت بانک سامان استفاده از پتانس یکیحال  نیا اب

 ندان خوش سامانک را پاک کند.چ ه نهخاطر تواند یم یخوب است که به لتیموبا شنیکیاپل

از آن استفاده  توانند یم زیها ن بانک ریسا یها یاست که مشتر یهوشمند یمال اریدست کی «لتیموبا» شنیکیاپل

مانند انتقال  یعالوه بر استفاده از خدمات معمول بانک توانند یم لتیکنند. دارندگان حساب در بانک سامان در موبا

 دیمانند پرداخت قبوض، خر یخدمات مال گریاز د ها حساب تراکنش و صورت التی، تسهبا چک وجه، خدمات مرتبط

 استفاده کنند. زین نترنتیشارژ و ا

کرد که به کاربران امکان استفاده از  ییرونما «ومیسامان»خود به نام  انیباشگاه مشتر شنیکیبانک سامان از اپل

 .دهد یم یکاالها و خدمات، بازگشت نقد یرو فیتخف ی، کدهاتر مناسب طیبا شرا یا مهیو ب یخدمات بانک

 یپ تتجارو  تجارت بانک 8.18

بانک  نیا ی. اگر خبرهاکند یحرکت م یفناور یدر فضا یاست که به آهستگ ییها ز بانکا یکی زیتجارت ن بانک

موجود اختصاص  ینترنتیخدمات ا یروزرسان به یحت ایاز اخبار آن به بحث خدمات فناورانه  یحجم کم دیرا دنبال کن

 دارد.

از  اندتو یم رندهینوان پذع و هم به یعنوان مشتر است. کاربر هم به یلیشبکه پرداخت موبا کی یپ تجارت

الزم است  یاز تجارت پ دیخر یاست. برا یلیبستر پرداخت موبا یمند شود. تجارت پ بهره یلیخدمات پرداخت موبا

 د.در آن ثبت شو یبانک یها اطالعات کارت
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 بود یدیو د انیرانیا تحکم 8.29

 ان،یرانیمتعلق به بانک حکمت ا بود، یدیداست.  انیرانیبانک حکمت ا ینترنتیا یآرم، سامانه بانکدار حکمت

شده است.  جادیا نیتحول در بازار تجارت آنال جادیکه با هدف ا یا است؛ شبکه نیآنال یبستر تجارت اجتماع کی

کاال  دکنندگانیفروشندگان و تول داران،یخر نیب یمیارتباط مستق کپارچه،ی وکار ببستر کس کی جادیبا ا «بود یدید»

مراودات  گریکدیبا  توانند یم ،یتجارت اجتماع رهیزنج نیدر ا نفعیذ یها رده است و همه طرفبرقرار ک هیو مواد اول

اقساط، کارت کارت  کارت، یدارد که شامل جار ینوع کارت بانک نیداشته باشند. حکمت چند یو تجار یشخص

 است. VIPو کارت  هیکارت، کارت هد بن ،یکارت نقد ،یمجاز ارتک ،یاعتبار

 ینگینقد تیریو مد انهیخاورم بانک 8.21

 تیریمد یبرا یشرکت انیکه هدف آن کمک به مشتر ینگینقد تیریدارد به اسم مد یا سامانه انهیخاورم بانک

کاربرد  نیشتریب نیتام رهیزنج کیمختلف عضو  یها شرکت یه براسامان نیاست. ا ینگیوجوه نقد و گردش نقد نهیبه

در بانک  زیشرکت ن انیو مشتر نفعانیذ حسابشرکت و  یها همه حساب است که یآن زمان یبازده نیرا دارد و بهتر

جعه به به مرا ازیکه بدون ن دهد یامکان را م نیا انیبه مشتر زین انهیباز بانک خاورم یمتمرکز باشد. بانکدار انهیخاورم

 یافزارها را در نرم ینکامور با یبانک، تمام نترنتیافزار ا در نرم یصورت دست وارد کردن اطالعات به ایشعب بانک 

 خود انجام دهند. یداخل

 یمرکز نوآور جادیرفاه کارگران، ا بانک  8.22

رد. سال قدمت دا 61 به کیدو نز کند یم تیفعال یاجتماع نیسازمان تام یو بانک یمال یعنوان بازو رفاه به بانک

 نیبانک در ا نیخبرها از ا نیست. آخرا یفناور نهیدر ارائه خدمات نوآورانه در زم سروصدا یب یها رفاه از آن بانک

با استفاده از  توانند یم انیاست که مشتر« رفاه کارت همراه یجا به یکد اختصاص»مربوط به خدمت استفاده از  نهیزم

، بانک 0397 ورماهیرفاه پول برداشت کنند. شهر یارت از خودپردازهاون استفاده از کم و بدو رمز دو یکد اختصاص

 تیاز ظرف یمند مدرن و بهره یاستقرار کامل بانکدار یبرا یا نامه تفاهم فیدانشگاه شر یعلم و فناوررفاه با پارک 

 امضا کرد. نینو یها یفناور

 یبانک یها و کارت هیسرما بانک  8.23

 هیفناورانه سرما یها تیخبرها از فعال نیجوان کشور است. آخر یها از بانک یکیسال عمر  03با  هیسرما بانک

است  یافزار قطعه سخت کیخوان که  کارت اریاست که در آن با استفاده از ش یلیموبا یها خوان ارائه کارت مربوط به

نوع کارت  نیچند هیخوان استفاده کنند. سرما تن کاراعنو به خودابزار  نیاز ا توانند یافراد م لیافزار موبا و نصب نرم

 . دیو کارت خر هیکارت هد ،یکارت نقد دارد که عبارتند از: تک کارت، کارت خانواده، یبانک

 همپا یالتیو طرح تسه نیمقوا بانک 8.24

مانند انتقال وجه با  یامکانات دهد یبانک را ارائه م نترنتیهمان امکانات معمول ابانک  نترنتیا دیجدامانه س

. حساب تصور تافیها و در و امکان مشاهده سپرده ایپا ،یکارت به کارت، گروهمانند حساب به حساب،  ییها روش
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طرح  نیبر اساس ا«. همپا یالتیطرح تسه»کرده است به نام  یانداز را راه یخود طرح یها رندهیپذ یبرا نیقوامبانک 

مدت  و کوتاه یجار یها گردش حساب نیانگیبا توجه به م توانند یم یفروشگاه یها انهیپا رندهیپذ یدارا انیمشتر

 کنند. افتیدر التیاز الزم، تسهیسب امتو ک نیره معدو کیخود در  یفروشگاه انهیمتصل به پا

 یو افتتاح حساب بدون اخذ کارت مل رانیمهر ا بانک 8.25

 نیندارد. ا انشیو شناسنامه مشتر یملکارت  یبه گرفتن کپ یازین گریدافتتاح حساب  یبرا رانیبانک مهر ادر 

باز  یبرا رانیسامانه افتتاح حساب بانک مهر اده از استفابا  نی. عالوه بر اشود یاحوال انجام م از ثبت یکار با استعالم آن

 لیتکم یبانک در راستا نیبه بانک مراجعه کنند. ا یصورت حضور بانک به نیا انیکه مشتر ستیکردن حساب الزم ن

. کرده است یانداز خودپرداز راه یها دستگاه یبه کارت را رو ازیخدمات بدون کارت خود، امکان برداشت وجه بدون ن

 اطالعات )مگفا( بسته است. یفناور ترشبا مرکز گس ینامه همکار خرد تفاهم یوکارها از کسب تیحما یبرا رانیا مهر

 با پست یررسالت و همکا بانک  8.26

بانک  نیاست که ا یاجتماع یبانکدار یو نوآور یفناور نهیالحسنه رسالت در زم بانک قرض یها دواژهیاز کل یکی

اعالم کرد:  0397 بهشتیبانک ارد نیا رعاملیشده. مد یاتیر سراسر کشور عملآن د یجتماعا یبانکدار کند یادعا م

او .« میده یمدل را توسعه م نیا یو در سال جار دهش یاتیدر سراسر کشور به نحو احسن عمل یاجتماع یبانکدار»

 التی. مثال تسهکند یم رییر تغداشت؛ بلکه شکل کا مینخواه ییروین لیتعد یاجتماع یبا توسعه بانکدار»داد:  حیتوض

و  یبانک دوعامل نترنتیا ،یو اشتراک یقبانک حقو نترنتیا.« یبانکدار اجتماع شود یدار م و صندوق یشده اعتبارسنج

 الحسنه رسالت است. بانک ثابت از جمله خدمات بانک قرض نترنتیا

 و کارانت نیکارآفر 8.27

 یها امیپ تواند یبا استفاده از آن م یاست که مشتر یلیموبا یا هبرنام« چابک»با نام  نیکارآفر رسان امیپ سامانه

 یو حقوق یقیحق انیشده که به مشتر یگذار نام« کارانت» نیکارآفر ینترنتیا یکند. سامانه بانکدار افتیرا در یبانک

صورت  انک بهب نینزد ا یها حساب نیب یسامانه امکان انتقال وجه داخل نیدر ا نیکارآفر. دهد یارائه م یخدمات

بانک را جهت  نترنتیسامانه ا نیرا فراهم کرد. کارآفر یهگرو یانتقال وجه داخل یریگیمشاهده سوابق و پ ،یگروه

 بارمصرف کی یرمز آن ابرداشت )کنترل امضاداران سپرده( توسط دستگاه توکن ب طیبا احراز شرا یانجام تراکنش مال

 کرده است. یاتیمشترک( عملساب ح یارا)د یقیو حق یحقوق انیمشتر یبرا

 یو گردشگر گردش  8.28

اماکن  نینماد یگردش کارت و معرف جوان کشور است. یها از بانک یکیسال عمرش  01با  یگردشگر

خدمات   یکیو الکترون یر مجازاعتبا و یحساب واحد، کارت مجاز کیاتصال به  تیکارت خانواده و قابل ،یگردشگر

 است. نینو یکداربانک در حوزه بان نیا
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 پالس یاقتصاد و م مهر  8.28

و فروشنده است که  یشامل دو نسخه مشتر شنیکیاپل نینام دارد. ا« پالس یم» مهر اقتصاد پرداخت شنیکیاپل

اسکن  قیو با ارسال کد به فروشنده از طر کند یم افتیتراکنش در یموقت برا وآریکد ک کی یبا استفاده از آن مشتر

 ،یبانک، انتقال وجه شتاب نترنتیمانند ا یمهر اقتصاد خدمات تیسا . در وبشود یم مل انجاپرداخت پو اتیآن عمل

مهر اقتصاد شامل فروش  نینو ی. بخش بانکدارشود یم دهید نینو یانکدارهمراه بانک و ب ،یپرداخت قسط شتاب

 است. پالس یخدمات کارت، همراه بانک و م ه،یکارت هد نیآنال

 اهر یدادر ابتصنعت و معدن؛  بانک  8.39

 یخدمات اشاره شده است: بانکدار نیبه ا نیصنعت و معدن ا تیسا در وب یکیالکترون یبانکدار نهیزم در

طرح  ه،یکارت هد ،یاعتبار دیو خر یاعتبار یها پرداخت، کارت یها همراه بانک صنعت و معدن، کارت ،ینترنتیا

 ،یشناسه حساب بانک افتی، دریرزو ا یالیه رنام بانک، صحت اطالعات ضمانت تلفن ،یخدمت، کارت مجاز

. بانک شود یها هم انجام م بانک ریکه به اغلب توسط سا ی.همان خدماتینترنتیو درگاه ا ارانهی زیوار یرسان اطالع

به حساب و  زیمانند وار ییایرا راه انداخته که مزا« خدمت»و صادرات طرح  یمل یها بانک یصنعت و معدن با همکار

 دارد. یا صورت لحظه به انکو بهر د یها چک افتیدر

 و کدبانک نایس بانک  8.31

« کدبانک»به نام  یافزار بانک، نرم لیبانک و موبا نترنتیمانند ا یکیالکترون یعالوه بر خدمات بانکدار نایبانک س

را از  یاتخدم دتوانن یمبانک  انیمشتر شود یبانک انجام م یها شعبه قیافزار که فقط از طر نرم نیا یساز دارد. با فعال

سپرده، گردش حساب،  یموجود افتیمانند در یکنند، خدمات افتیدر نترنتیبه ا ازیکوتاه و بدون ن امیپ قیطر

 انیکارت مشتر نا،یبانک س نترنتیا بارمصرف کیرمز  دیافزار تول چک و مسدود کردن کارت. نرم تیوضع صورت

 هستند. نایبانک س یکیرونالکت یبانکدار ماتو کارت خانواده از جمله خد یحقوق

 

 نوآوریایرانی بر منحنی پذیرش  منتخب نکهایجایگاه با 19

ده لیل کرونا عم، اما به دسشنامه نمودپرارسال ین و سی این جایگاه اقدام به تدوبرای بررهر چند نگارنده 

یگاه بانکهای داشت. از اینرو جا ماند، چون نیاز به جلسات حضوری و مصاحبه با خبرگانسشنامه ها بدون پاسخ پر

  ر بر روی نمودار زیر شهودی است.بزرگ کشو
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 ی در حوزه بالکچینفعالیت بانکهای ایران 11

 بنیاد ققنوس 11.1

س را بنیاد ققنو 0398رداد و تجارت، در  لتمملی،  پاسارگاد، بانکاز جمله  دیگر چهاربانک پارسیان به همراه 

 کردند.فناوریهای نوین مالی، به ویژه بالکچین تاسیس  به عنوان یک شرکت تحقیقاتی بر روی

متنوع دارایی و گواهی  های ، امکان انتشار توکن (DLT) با بهره گیری از فناوری دفاتر توزیع شده که ققنوسشب 

ققنوس، میزبانهای آن هستند که مسئولیت پردازش و  نماید. رکن اصلی شبکهتوسط ناشران معتمد فراهم میرا 

افزودن  زا امکان طور درون لیه شبکه ققنوس بهیزبانان اوشبکه را بر عهده دارند. م ی تراکنشهای توکنهاینگهدار

فراهم نموده اند و این شبکه با افزایش تعداد میزبانها  های فعال را های جدید با اخذ آراء بیش از نیمی از میزبان میزبان

ه غییرات شبکت اد ققنوس را شکل خواهند داد که بر تصمیمات ومجموعه میزبانهای ققنوس، بنی .توسعه خواهد یافت

های شبکه ققنوس است که با رعایت قانون بازار  میزبان مجموعه متشکل از ققنوس نظارت خواهد کرد. بنیاد ققنوس

 هیسرمادر بازار  یگذار هیسرما تیو هدا تیریمد. اسالمی ایران، ماهیت خودانتظام خواهد یافت اوراق بهادار جمهوری

رفت  ونجهت بر یدیکل یآن از راهبردها ریو نظا شده عیاتر کل توزدف رینظ گر لیتسه یها یبا استفاده از فناور رانیا

 .دیآ یبه حساب م هیو بازده آنها در بازار سرما انیجر شیو افزا یا هیسرما یها ییاز انجماد دارا

سکه طال، امالک مازاد، عرضه  ان،یمشتر ییشناسا رینظ یردموارد کارب یساز ادهیاست تا پ  نیتالش بر ا رو نیا از

و پرداخت فرد به فرد در بستر ققنوس فراهم گردد. در  یسکه وفادار ،یالملل نیب یپرداختها ،یبانک قیوثا عیوزت

و پل  ،یده آدرس یگوناگون در شبکه، استفاده از سرورها یها ییدارا فیبا استفاده از تعر میتوان یشبکه ققنوس م

 .میینما یساز ادهیو موارد کاربرد را پ یه را سفارشاجماع شبک هوشمند و ساختار یقرارداها نیچن انطباق و هم

 

سهم پروژه آب شیرین کن جنوب کشور را به شکل توکن عرضه کرد، به س برای اولین بار درایران، بنیاد ققنو

 .دری در این ابر پروژه ملی شویونیت سرمایه گذا هزار تومان میتواند صاحب یک 33طوری که هر ایرانی با مبلغ 

 نیری)ش یینمک زدا نهیدر زم یتعاون نیا پارس است. یفالت مرکز یآب رسان یسهام شرکت تعاون پارس،توکن آب 

توکن عالوه بر  دارنده .دینما یم تیفعال ،یو حجم یبه صورت بسته بند یدیعمان و فروش آب تول یای( آب دریساز

 افتیدر ،یریگ یشرکت در مجامع و را ت،یامکان عضوآن ) یایهر توکن( و مزا یسهم به ازا کی) یعاونداشتن سهم ت

 یمترمکعب آب در هر سال به مدت صد سال در محل اجرا کیسود شرکت طبق اساسنامه(، حق تقدم استفاده از 

ط با آن در زمان موارد مرتب ریئه و ساحق و نحوه ارا نیاستفاده از ا طیرا)که ش آورد یطرح )چابهار( را هم به دست م

  جداگانه منتشر خواهد شد(. یطرح در مستند دنیرس یبرداربه بهره 
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