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 کند.پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی بوده و لزوماً نظر کنندگان آنتهيهمتعلق به گزارش شده در این دیدگاه و نظرات ارائه 

 با ذکر منبع بالمانع است. گزارشباشد، ليکن استفاده از نتایج این کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 



 
 

 

 

 پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری هساالن همایش هشتمین سیاستی چکیده

 بانکداری الکترونیک در ایران و آیندٔه ،هااخیر، چالشدستاوردهای  -۱
زمان با توجهی در مبحث بانکداری الکترونیک داشته است. همجمهوری اسالمی ایران ازجمله کشورهایی است که رشد قابل
کترونیک نیز ها در بانکداری البانک توجه شد، تواناییمالی قابل ورود بخش خصوصی به صنعت بانکداری که باعث توسعٔه

سرعت تر نیز بههای قدیمیبانک ،گام بودندسیس در این مسیر پیشتٔاهای خصوصی تازهروز پیشرفت کرد. هرچند بانکروزبه
های گذاری شامل دولت و بانک مرکزی نیز همگام با این تحوالت گامخود را با تحوالت روز تطبیق دادند. نظام سیاست

 شود. گیری در این بخش ارائه میگزارش آخرین تحوالت و دستاوردهای نظام تصمیم ،هاند. در ادامبزرگی برداشته

تجربه کرده را انگیزی هایی از اقتصاد کشور است که تحوالت شگفتتوان گفت بانکداری الکترونیک از بخشت میئجربه
سرعت چنان بهالعات و ارتباطات آنهای اطست. فنّاوریاهایی نیز همراه رشد سریع همیشه با چالش ،حالاست. بااین
بانکداری  ترتیب در طول رشد و توسعٔهبینی نیستند. بدینپیشها قابلمشکالت مرتبط با آن که معموالً استدرحال رشد 

توان به نظام ناسالم کارمزدهای خدمات بانکداری طور نمونه میگیرد که بههایی شکل میالکترونیک در کشور، چالش
به چالش بزرگی درحال حاضر بدل شده است. مباحث مربوط به  ،این موضوع دلیل تاریخچٔهاشاره کرد که به الکترونیک

های شود، از دیگر چالشهایی که منجر به کالهبرداری و سرقت اطالعات و دارایی کاربران میاستفادهءامنیت کاربران و سو
گیری است تحوالت مثبت و منفی دیگری در جهان نیز درحال شکل ،بانکداری الکترونیک است. از سوی دیگر رشد و توسعٔه

ها به بهترین نحو است. ازجمله گذاری در کشور مقابله با این چالشنظام سیاست همراه دارد. وظیفٔههایی بهکه چالش
 ران است که مشخصا  های بیرونی که باید پاسخ مناسبی به آن داد جنگ اقتصادی دشمنان ایران علیه کشور و مردم ایچالش

هایی است که چین و رمزارزها نیز از چالشگیری مناسب در بحث بالکت گرفته است. موضعئاز تحوالت منفی جهانی نش
های بانکداری الکترونیک در ایران شکل گرفته است و باید مورد توجه قرار گیرد. پس از بررسی چالش مستقل از روند توسعٔه

 آتی تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک خواهیم پرداخت. حال حاضر، به بررسی افق

 دستاوردهای اخیر دولت و بانک مرکزی ۱-۱
 یارانسوم سند ضوابط فعالیت پرداخت انتشار نسخٔه ۱-۱-۱

، در راستای اجرای مفاد این سند، ویرایش ۱۳۹۵در مهر « سیاست بانک مرکزی در خصوص فنّاوری مالی»پس از انتشار سند 
در « شده در نظام پرداخت کشوریاران و پذیرندگان پشتیبانیو فرایند اجرایی فعالیت پرداخت ،الزامات، ضوابط» اول سند

منتشر شد که حاصل  ۱۳۹۷منتشر شد. ویرایش سوم سند الزامات در مرداد ۱۳۹۶بهمن  ۱۸همان زمان و ویرایش دوم آن در 
بردن انحصار تواند رخدادی مهم در مسیر ازبینای که این موضوع مینهگوبه ،همفکری فعاالن این حوزه با بانک مرکزی است

 محسوب شود. 

 دهندٔههای ارائهمعنای شخص حقوقی است که در چهارچوب سند تدوینی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکتیار بهپرداخت
های بدون حضور کارت ازجمله یار پرداختکند. پرداختمنعقده با شرکت شاپرک فعالیت می نامٔهخدمات پرداخت و تفاهم

 کند.شاپرک ارسال می های همراه را دریافت و به شبکٔهای مبتنی بر زیرساختبرنامههای درونپرداخت



 
 

 

 

 های ناسالمارتقای نظارت بانکی و جلوگیری از فعالیت ۲-۱-۱
طور مشخص، بحران ارزی که کند. بهارت توانسته است به بانک مرکزی کمک های پرداخت و تسویه در بحث نظسامانه

د، با شوانکی کشور ایجاد ب-تی در نظام پولید مشکالشهای امریکا در کشور رخ داد و سبب زمان با تحریماواسط سال هم
 نظارت صحیح و اصالح ابزار پرداخت، کنترل و آرامش نسبی در بازار ارز حاکم شد.

های بندی از درگاههای قمار و شرطبسیاری از سایت، دارد. در گذشتهدستاوردهای منفی و مثبت وجود  ،در هر موضوعی
 ها، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی اقداماتی را در حوزٔهکردند که با توجه به جلوگیری از فعالیت آنبانکی استفاده می

 ها انجام دادند.های بانکی مرتبط به آنبندی و حذف درگاههای شرطسرکوب سایت

 برداشت مستقیم امانٔهس ۳-۱-۱
 ۱۸ ،اندازی سرویس برداشت مستقیم است. درحال حاضرشده توسط بانک مرکزی راهیکی از اقدامات بسیار مهم انجام

صورت کند تا بهیوکارها فراهم مدهند که این سرویس این قابلیت را برای کسببانک سرویس برداشت مستقیم را ارائه می
هم معنوان بستری توان بهن سرویس مالی دریافت وجوه را در اختیار داشته باشند. این ابزار را میییاشتراکی و با کارمزد پا

ل از آوری وجوه حاصوکارهای نوپا را برای جمعفعاالن کسب تواند دغدغٔهها تلقی کرد، زیرا این سیستم میپابرای استارت
 فعالیت اقتصادی رفع کند. 

ت؛ اما در درحال کار اس ۱۳۸۸تفاوت وجود دارد. انتقال اعتبار از سال « رداشت مستقیمب»و « انتقال اعتبار»بین طرح 
نفع درخواست را ذی ،بعد از آن ؛مجوز نیاز داشت که به طراحی سامانٔه ،صادر شود یاول باید مجوز ،برداشت مستقیم

ه همان فرایندی است که در انتقال اعتبار افتد کو بعد جریان سوم اتفاق می ؛ردخواهد از مشتری پول بگیفرستد که میمی
 بخشی از جریان برداشت مستقیم است.فقط انتقال اعتبار  ،شد؛ در واقعانجام می

 شاهکار سامانٔه ۴-۱-۱
های اساسی گسترش بانکداری الکترونیک و دیجیتال است. در این م بانکی از چالشنظااحراز هویت و شناسایی مشتریان 

ختیار بانک او در  کردهمنظور احراز هویت آماده بهرا شاهکار  ارتباطات و فنّاوری اطالعات سامانٔه، توسط وزارت زمینه
مناسبی را  اه دادٔهمرکزی قرار گرفته است. این سامانه با دراختیارداشتن اطالعات اپراتورهای تلفن همراه و ثبت احوال، پایگ

 .دهدجهت احراز هویت در اختیار بانک مرکزی قرار می

 هاچالش ۲-۱
 بانکی: خاکریز اول جنگ اقتصادی-های پولیزیرساخت ۱-۲-۱

دنبال های متخاصم بهکشور ایران در جنگ اقتصادی قرار گرفته است؛ این جنگ از نوع جنگ نرم است و دولت ،اکنونهم
انکی و ب ،های پولی، مالیخترهنگی کشورند. خاکریز اصلی این جنگ نرم زیرساهای اقتصادی و فزدن به ویژگینفوذ و ضربه

اخیر تهدید بخش  در یک دهٔه دولت امریکا راهبردد. شوهای حیاتی کشور تقویت است و باید تالش شود این زیرساخت
دنبال بوده است. از سویی دیگر، دولت امریکا به راهبردیهای نظامی و اقتصادی ایران و محدودسازی زیرساخت

دهندگان خدمات رایانش ابری و خدمات ای که یکی از سرویسگونهفنی ایران است؛ به محدودسازی تعامالت اقتصادی و
 ،های ایرانی را مسدود کرد. بر همین اساسی شرکتالمللی و بدون هیچ دلیل دیگرهای بینتازگی بر اساس تحریمشبکه، به

 ورد حمایت قرار گیرد.های حیاتی کشور معنوان یکی از زیرساختهای بانکی بهضرورت دارد زیرساخت



 
 

 

 

ترکیب فنّاوری اطالعات و بخش  ضروری است دولت با حمایت از بخش خصوصی در جنگ اقتصادی، زمینٔه ،در این راستا
عنوان ها بهتکرشد فین ،خوشبختانه امروزه .وکارهای جدید ایجاد شودمالی را بیش از پیش فراهم آورد تا کسب

 بازار پولی و بانکی را تغییر دهد.  ت و توانسته است چهرٔهوکارهای جدید چشمگیر بوده اسکسب

 نظام کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک ۲-۲-۱
های دلیل اینکه شرکتگردد که بهباز می ۱۳۸۰ وکار صنعت پرداخت و نظام کارمزدی به اوایل دهٔههای کسبمشکل مدل

نهایی کردند. به  کنندٔهشکل رایگان به مصرفخدمات پرداخت به رائٔهها اقدام به اها جدا نبودند، بانکپرداخت از بانک
باید  ن امر معتقدندافعاالن صنعت پرداخت، ساختار نظام کارمزدها دچار نقصان است. بعضی از متخصص اعتراف عمدٔه

گونه که ند همانعتقدخدمت کارمزد آن را پرداخت کند؛ اما برخی دیگر م کنندٔهکارمزدها به ریل اصلی برگردد و دریافت
های رایگان قبل کارمزد دریافت کرد و به همین دلیل باید برای توان از سرویسنمی ،تجارب داخلی و جهانی نشان داده است

 ریزی شود.های جدید برنامهسرویس ،دریافت کارمزد

ها تغییر رداخترفتار مردم در پ به این معنی که ؛اندمعامالت حذف شده اسکناس و سکه از گردونٔه ،۱۳۹۰از اوایل سال 
گیری باید یمکرده است. تغییر رفتار مردم یک متغیر مستقل بوده و تحت کنترل رگوالتور نیست. بانک مرکزی به هنگام تصم

بانکی  هزار تومان برای شبکٔه ۲۰های زیر تراکنش ،این تغییر رفتار مردم را درنظر بگیرد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی
ها از بانک خارج و ها باید بخشی از تراکنشبرای کاستن از هزینه ،شود و مطلوب نیست؛ بر همین اساستمام می گران
ها های تراکنشترتیب هزینهشود. بدینها نهایتا  تجمیع و به بانک ارسال میاین تراکنش ،صورت آفالین انجام شود. البتهبه

 یابد. کاهش می

ها وجود دارد که غیرمنصفانه کارمزدهای پرداخت صحیح نیست و کارمزدهایی دیگری نیز در بانکتمرکز صرفا  روی  ،البته
عنوان یکی هم بانکی بنظابودن کارمزدهای رایج در در کل ثابت شود که باید مدنظر قرار گیرند.و غیربهینه تنظیم و توزیع می

 های مهم موجود در این حوزه است.از چالش

 های نوینگذار در قبال فنّاوریم موضوع سیاستضرورت اعال ۳-۲-۱
های نوین، باید گذاری در مورد فنّاوریگذار است. برای قانونهای اقتصادی بیشتر از قانونسرعت فعالیت ،در همه جای دنیا

 وزٔهجای ریال در حنشدن ارز دیگری بهشویی و جایگزینخطوط قرمز مشخص و رعایت شود. مسائل نظارتی ازجمله پول
ای به آن داشته امنیت است که باید توجه ویژه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است. در بحث بانکداری باز، خط قرمز مسئلٔه

 ،د. به همین دلیلشوچیز تضعیف میم گرفته شود، همهنظام مالی اعتماد است و اگر اعتماد از این نظاباشیم. علت وجودی 
ها را کماکان ، بحث احراز هویت و مجوزدادن به تراکنشPSD2ست که بر اساس قواعد سیاست بانک مرکزی بر این مبنا

 ها انجام دهند. بانک

اصطالح رمزارزها یا به نویس الزامات و ضوابط حوزٔهرمزارزها، انتشار پیش گیری بانک مرکزی در زمینٔهجدیدترین موضع
نامه فنی نیست و تنها یک فرصت شناختی در این بخش است. استرمزارز است. این سی بانک مرکزی در حوزٔه نامٔهسیاست
به چه  استگذار صرفا  تعیین کرده چین نکرده است. سیاستبالک رمزارزها هیچ اظهارنظری در حوزٔه نامٔهسیاست
گذار رد نامه از سد مقرراتاینکه این سیاست دلیلاوست. به ی خارج از حوزٔههایپرسشدهد و چه ی پاسخ میهایپرسش

معامالت باید طبق  استتٔاکید شده  ،نامههای احتمالی در بازار رفع شود. در این سیاستها از التهابشود، باید نگرانیمی
 مقررات ارزی انجام شود. 



 
 

 

 

 مباحث فقهی و شرعی رمزارزها نیز از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید مورد مطالعه قرار گیرد.
 با توجه به اینکه در هر صورت برای استفاده از هرگونه ابزار بانکی وضعیت شرعی آن باید مورد تٔایید باشد، گریزی از مطالعٔه

 های نوین نیست.نیازهای فقهی رمزارزها و نیز دیگر فّناوریپیش

 های اجتماعیچالش ۴-۲-۱
های اجتماعی مربوط به تقلب و کالهبرداری ک چالشروی صنعت بانکداری الکترونی های پیشترین چالشیکی از مهم

که اش ضعیف است. درصورتیترین حلقهضعیف این مثال معروف است که یک زنجیر به اندازٔه ،است. در مباحث امنیت
العات آنان استفاده از اطءامکان سو ،نشود نگامدانش کاربران خدمات بانکداری الکترونیک همگام با تحوالت فنّاوری به

ها و تخلفات های بسیار زیاد کالهبرداریهای مهم، پروندهیکی از چالش ،شود. درحال حاضربرای کالهبرداران فراهم می
این چالش تا حد زیادی  ،بارمصرفسمت استفاده از رمز دوم یکهای آنالین بهبا حرکت پرداخت ،مالی اینترنتی است. البته

 شود. نه همچنان مشاهده میبخشی در این زمیآگاهینیاز به  ،کنترل خواهد شد. باوجود این

 افق آتی ۳-۱
 وکارهای نوپا و کاهش تمرکز در بانکداری الکترونیکحمایت از کسب ۱-۳-۱

استا به تعاملی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است و در همین ر بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت یک حوزٔه
تواند های پرداخت الکترونیک در دولت به تصویب رسید که میرفع انحصار از شرکت نامٔهینیپیشنهاد وزارت ارتباطات، آ

های ابالغی دولت در مرکزی نیز درحال تدوین دستورالعمل مالی شود. بانک های حوزٔهها و شرکتتکباعث رشد فین
توانند ها میاستارتاپ ،حالت کنونی ر خدمات پرداخت ازهای پرداخت است. با رفع انحصاخصوص رفع انحصار از شرکت

د که تاکنون کننها خدماتی ارائه یابند. ممکن است استارتاپها رشد میتکترتیب فینوارد فضای خدمات مالی شوند و بدین
شود بینی میها خواهد بود و پیشتکهای تٔاثیرگذاری فینترین محلها یکی از مهمبحث پرداخت ،شده است. البتهارائه نمی

 پذیر باشد.بسیار کم انجام ها به بحث پرداخت، انتقاالت پول در آینده با هزینٔهتکبا ورود فین

 های هوشمندهای مغناطیسی به کارتمهاجرت از کارت ۲-۳-۱
ال راه این بانک در س ز نقشٔه، عالوه بر داشتن فواید ملی، خواست بانک مرکزی بوده و بخشی اEMVسازی استاندارد پیاده

گردشگری، تطبیق  های ملی همچون توسعٔهاست. ارتقای امنیت نظام پرداخت در ایران، کمک به تحقق برخی برنامه ۱۴۰۰
و پرداخت موبایلی، و در نهایت  ،وکارهای جدید در این حوزهکسب المللی، امکان توسعٔههای بینبا نظام پرداخت شبکه

های هوشمند سمت کارتدادن نظام پرداخت بهیل این نهاد مالی برای سوقهای غیر برخط امن ازجمله دالانجام تراکنش
 است. 

یتی، ، قوانین مدیریت ریسک و الزامات امنEMVتدوین قواعدی همچون مقررات موردنیاز جهت سازگاری با استاندارد 
های پذیرش تسیاس تعیین نحؤه و ،پرداخت نفعان، قوانین مرتبط با ارتقای زیرساخت شبکٔهفرایندهای نظارت بر عملکرد ذی

 ار دهد. دن این طرح مدنظر قرکرند که بانک مرکزی باید برای اجراییاموبایل ازجمله مواردی و احراز هویت در حوزٔه

رو، ضروری بر است. از ایندهد اجرای طرح مهاجرت زماننشان می EMVسمت استاندارد کشورها در حرکت به تجربٔه
را  EMVها، اقدامات اولیه برای مهاجرت به استاندارد PSPها و یران نیز با همراهی و همکاری بانکمرکزی ا است بانک

 های موردنیاز را فراهم آورد. و زیرساختکند آغاز 



 
 

 

 

 چینانقالب بالک -۲
چین محدود به بالکاستفاده از  ،با این حالشود. وفور شنیده میچین و اغلب در کنار نام رمزارزها بهبالک این روزها واژٔه

شود. برای شناخت کاربردهای چین محسوب میهای بالککوین و دیگر رمزارزها تنها یکی از استفادهرمزارزها نیست. بیت
چین فّناوری است که از چین داشت. بالکتری به خود بالکبهتر است ابتدا نگاه دقیق ،چین در بانکداریمحتمل آتی بالک

 کند. ها استفاده میتراکنش و رمزنگاری برای ذخیرٔه ،شده، ریاضیاتزیعتو های دادٔهپایگاه

ها ثبت توان درنظر گرفت که اطالعات دقیقا  یکسانی بر روی آنچندین دفتر بزرگ ثبتی )دفتر روزانه( را می ،برای تصور بهتر
کردن آن در عمل امکان هک ،ثبت شده است های دادهها عینا  در همٔه پایگاهکه اطالعات همٔه تراکنششده است. ازآنجایی

شناسند هموار چین راه را برای افرادی که همدیگر را نمیها باید هک شوند. فنّاوری بالکوجود ندارد، زیرا همٔه پایگاه
ی خدمات ،ها( به توافق برسند. در نتیجهسازد تا بر اساس وضعیت پایگاه داده و بدون دخالت شخص ثالث )همچون بانکمی

 . چین انجام شودفّناوری بالک پایٔه تواند برها میهمچون پرداخت

تماد ندارند. این اجزا نیز به یکدیگر اع صورت هماهنگ فعالیت کنند که عموما یک شبکه به یباید اجزا ،برای تولید ثروت
جایی در بحث جابه برای نفوذ هر فّناوریطور کلی شود. بهولید میتجایی کاال و داده در این چهارچوب و فرایند، ثروت از جابه

و  ،هاجایی آسان داده، حصول فرایند اجماع، امکان رصد تراکنشاند از: جابهچهار شرط بنیادی وجود دارد که عبارت ،داده
ثروت یک وند تولید رمحور توسط هر سازوکار و فنّاوری با هر عنوانی انجام شود، در  چهاراگر این  ،حال .هاعدم تغییر داده

 تواند موفق باشد. کند و میانقالب ایجاد می

کند چین فضایی ایجاد میشود. انقالب بالکها را دارد و در نتیجه فّناوری انقالبی محسوب میچین همٔه این ویژگیبالک
ها و ازار نقش بانکبا تغییر ساختار ب ،فاق بیفتدوجود آید که اگر این اتکه بدون اعتماد به یکدیگر، اعتماد در شبکه به

علی، نهادهای مورد اعتماد مشخصی وجود دارند که کارهای که در ساختار فگیرد. درحالیتٔاثیر قرار مینهادهای مالی تحت
 ا دارند.ردهند و هریک دفاتر ثبت مخصوص به خود تسویه را انجام می

 چینهای بالکویژگی ۱-۲
ها، ش، توزیع دادهقابلیت پذیر امنیت باال، کند. ماندگاری،های جذابی را ایجاد میچین فرصتقابلیت ریزشدن در بالک

 ند.اچینهای مهم بالکبینی از دیگر ویژگیو قابلیت پیش ،هوشمندبودن

پول و ثبت مجدد آن بوده است؛ اما  کردن ازترین مشکالت مسائل دو بار استفادهیکی از مهم ،های دور تا به امروزاز گذشته
 ایی خودداری شود.یک دار تا از ثبت دوبارٔه است وجود آمدهچین این امکان بهدر بالک

درصد  ۵۰چین استفاده کرده صنایع خدمات مالی است که از این فنّاوری بیش از یکی از صنایعی که از فّناوری بالک
 . انگیزی در سهولت و امنیت بوده استفتثمرات شگ برداری انجام داده و منشٔابهره

های این فنّاوری یات در آن از ویژگیئجز چین وجود دارد این است که شفافیت باال و مشاهدٔهبالک مهمی که در حوزٔه نکتٔه
ن از بودشدهنبودن و توزیعوجه ممکن نیست. وابستههیچچین بهرود و تغییر محتوا و جعل در بالکشمار میانقالبی به

چین وجود دارد که راهی است تا بتوان اجماع در بالک سازوکار ،چین است؛ همچنینهای مهم دیگر فنّاوری بالکویژگی
 روند. شمار میها مجاز یا غیرمجاز بهتشخیص داد آیا تراکنش



 
 

 

 

کوین یا دیگر از بیت یک زیرساخت مهم فراتر چینبالک .های مثبت و منفی داردچین همچون هر فّناوری نو ویژگیبالک
و غیرقانونی طراحی  ،های خطرناکو فعالیت ،مخدر، کالهبرداریچین صرفا  برای باندهای مواد رمزارزهاست. فنّاوری بالک

 نشده است.

 چیناحراز هویت در بالک ۲-۲
ها و همچنین نترل داراییچین نیز بستری برای ثبت و کها و بالکها ازجمله وظایف حکومتو انتقال دارایی ،ثبت، پرداخت
ترین موضوعات بحث هویت در کی از مهمچند مسئله باید توجه شود. ی ، بههاست. بنابراین در این حوزهانتقال دارایی

نند یا افراد کهویت مشخص اقدام به تراکنش و انتقال دارایی  دو نفر با دوشده بناست چین است. آیا در بستر طراحیبالک
ها منجر سری از چالشبه ایجاد یک ،ند داشت؟ اگر در این بستر هویت برای افراد وجود نداشته باشدهویت مشخص نخواه

 کند. برای انجام کارهای خالف ایجاد میرا شود و لذا زمینه می

ی هاهویت در شرایطی که یک نفر با استفاده از چند کیف پول در قالب چند هویت مختلف بتواند انتقال پول انجام دهد،
چین نیز یکی از بهترین ابزارها برای خالفکاران است. یابد. داشتن هویت مجهول در بستر بالکجعلی و مجهول گسترش می

توانند چین مشکالتی ایجاد خواهد کرد و در چنین شرایطی نهادهای قانونی نیز نمیبنابراین، مسائل هویت در فنّاوری بالک
چین فعالیت کند، این مشکل برطرف لی اگر هر فردی با هویت خود در بستر بالکنند. وکوظایف حاکمیتی خود را اعمال 

شود. اما در طور قطع موجب افزایش شفافیت میبه ،چین مشخص باشدوقتی هویت افراد در بستر بالک، شود. در مقابلمی
 رد توجه قرار گیرد. اینجا نیز بحث محرمانگی اطالعات و حفظ حریم شخصی در این بستر مطرح است که باید مو

 چین در صنعت بانکداریکاربرد بالک ۳-۲
درصد  ۸۰توجهی همراه بوده است و حدود چین در صنعت بانکداری با رشد قابلدرحال حاضر، استفاده از فنّاوری بالک

براین، فعالیت وهاند. عالاشتهدای در این زمینه پروژه ۲۰۱۷های مهم در امریکای شمالی و اروپای غربی تا سال از بانک
رانسه در مبحث رمزارزها و فعالیت شرکت ویزا برای ایجاد راهکار و ف ،های مرکزی ازجمله بریتانیا، امریکا، چین، ژاپنبانک

 رود. شمار میچین در صنعت بانکداری بهکهای توسعه و رشد صنعت بالجایگزین سوئیفت از نشانه

های مختلف با اتصال به یکدیگر بتوانند بر روی یک یت است که نهادها و بانکچین زمانی دارای اهممفهوم واقعی بالک
ترین پیشران عنوان مهمها بهبانک ،د. لذاشوافزوده ایجاد این تعامل ارزش ٔهو در نتیج بپردازندسرویس  بستر مشترک به ارائٔه

ی بسیارچین در تحول دیجیتال از اهمیت بالکنند. جایگاه کای در این حوزه ایفا میمالحظهچین نقش قابلصنعت بالک
 انسانی، تجربٔه های آن ازجمله تنظیم مقررات، سرمایٔهچین و زیرساختها بایستی به موضوع بالکبرخوردار است و بانک

مچون وجود هچین در مواقعی ها توجه ویژه نمایند. فّناوری بالکو پذیرش و آمادگی فّناوری ،مشتری، فرهنگ دیجیتال
تواند به افزایش به آن می یتوجهبی برد است وهای باارزش دارای کارو وجود تراکنش بازیگران متعدد، عدم اعتماد متقابل

کار سازمان و وفنّاوری اطالعات و کسب راهبردمحصوالت، بررسی  اولین اقدام قبل از توسعٔه ،. لذابینجامدها هزینه
 شده است.جامهای انگیریریزی بر مبنای جهتبرنامه

و اعتبار و همچنین وام ، ند. در این میاناچینسازی بالکپرداخت و بازارهای مالی ازجمله مشهورترین بسترهای پیاده حوزٔه
های بزرگ به استفاده از های ورود بانکروش گیرند. از سوی دیگر، عمدٔههای بعدی قرار میاحراز هویت مشتری در رتبه

های داخلی است که بانک و توسعٔه ،گذاریترتیب شامل الحاق به کنسرسیوم، مشارکت، سرمایهجهان به چین درفنّاوری بالک
 کنند.داخلی را در این عرصه انتخاب می های بزرگ جهان، روش توسعٔهایرانی برعکس بانک



 
 

 

 

 بانکداری باز -۳
کمک ابزارهای فّناوری توانست در ابتدا  با های محیطی، برای یافتن مسیر خودصنعت بانکداری در واکنش به دگرگونی

نوان ع بادر کسری از زمان محقق سازد. از این دوره را اتوماسیون عملیات بانکی و پردازش حجم عظیمی از اطالعات 
الزم  ۲۱ستین دهه از قرن های پایانی نخشود. شاید تلنگری همچون بروز بحران مالی در سالیاد می« بانکداری الکترونیک»

وکار را با تمرکز بر خلق ها در برخی مفروضات اساسی پیشین خود تجدید نظر و الگوهای جدیدی از کسبتا بانک بود
 های توسعٔهارزش و کسب سود در ازای آن تجربه کنند. این تصمیم با همراهی فّناوری و کنارگذاشتن برخی محدودیت

 افزایی داشت.بوم برای توسعه و همشارکت با زیستممفهوم به « بانکداری باز»افزاری، خبر از پیدایش زیرساخت نرم

شود با گذر از معماری گیری از مفهوم اقتصاد مشارکتی است که تالش میبه دیگر سخن، بانکداری باز بستری برای بهره
کند و م مییرو به فضای جدید بانکداری منتقل شویم. در این چهارچوب جدید، بانک بستر و سکو را فراهپ-سیستم راهبر

ها همانند گذشته دیگر نفعان تولید شود. در این فضا، بانکذی ها و جامعٔهکنندهمیندهد محتواهای آن توسط تٔااجازه می
تولید محتوا را در  ،بمحصوالت سنتی و مشابه نخواهند بود و با در اختیار قراردادن امکانات و بسترهای مناس کنندٔهتولید

 د. ندهرها قرار میوکااختیار دیگر کسب

 ها تولیدکنندٔهکه قرار نیست صرفا  بانکاست سمتی حرکت کرده بانکداری باز به المللی نیز بیانگر آن است کهبین تجربٔه
 های مشترک، تولیدکنندٔهگیری از پلتفرمتوانند با مشارکت و بهرهها نیز میتکها و فینپامحصوالت باشند و استارت

 محصوالت باشند.

ها توان برای کارآمدی این پلتفرم استفاده کرد. تمام فنّاوریچین میهای آینده به پلتفرم تبدیل خواهند شد و از بالکبانک
ها تکها، فینشدن بانکخدمات است. بعد از دیجیتال ند و برخی از موارد خیلی فراتر از ارائٔهادرحال واردشدن به بانکداری

کنند که باعث اد میتحولی ایج ،ارزش و با استفاده از هوش مصنوعی رگیری قطعات کوچکی از زنجیرٔهکاهبا ب و شوندوارد می
را شوند که پلتفرمی است که خدمات آن بانک رو میبهشود. مشتریان در آینده با بانکی روها میبانک پاشیدگی زنجیرٔهازهم

 صورت تخصصی بر یک حوزه متمرکز خواهند بود. ها بهتکفین . هریک ازکردد نها( ارائه خواهتکشرکای آن )مانند فین

و  ،اند از: فرهنگ، امنیتاند عبارتناسایی شدهشهای این حوزه دغدغه ترینعنوان مهمسه چالش اصلی بانکداری باز که به
شخص و فراگیر ارائه رای ساختار درآمدی مبانکداری باز توانسته است محصولی ملموس، دا ،های اخیرسازی. در سالپول

د بود. ها بازنده خواهنشود، بانکاین حس شکل گرفته است که در مدل رقابتی که در بانکداری باز مطرح می کند. بعضا  
توان فضایی برای جذب می ،هایک بستر از طریق واسطه گونه نیست و در صورت مدیریت مناسب و ارائٔهاین که لزوما درحالی

 ند و منبع سودآوری باشد. کد کرد که خلق ارزش مشتریان جدید ایجا

 ویژه دربارٔه مالکیت داده رابطٔهها و بانکداری باز با مقررات بهبانک های حقوقی، رابطٔهاز منظر بسترهای قانونی و چالش
ای بانکی است، همالک اطالعات تراکنش - بانک یا مشتری - کسیعنوان مثال، این موضوع که چهبه ؛است اینسبتا  پیچیده

 صالح تصریح شود. باید توسط مرجع ذی

ترین اصلی PSD2های بانکی نیاز به تغییر داشته باشد و ظهور بانکداری باز باعث شد مقررات مربوط به دسترسی به پرداخت
دهندگان ر به ارائهفعالیت بازا رود. نقش پررنگ نهاد نظارتی بانکداری اروپا، گسترش حوزٔهشمار میتغییر در این زمینه به



 
 

 

 

توان خدمات پرداخت و اطالعات حساب و اپراتورهای مخابراتی و تعریف نهادهای جدید برای بهبود خدمات آنالین را می
 دانست.  PSD1نسبت به  PSD2ترین تغییرات از مهم

 امنیت سایبری -۴
 افتا ۱-۴

م دهد. الزم یت فضای تولید و تبادل اطالعات را انجامدیریت راهبردی امن قرار استمرکز افتا یک نهاد حاکمیتی است که 
افزایی حرکت شود. سمت همها تغییر یابد و بهها و مقابله با حوادث سایبری در سازمانای به امنیت سیستماست نگاه جزیره
شده انجام گیرد. ریتصورت مدیحوادث سایبری به افزایی در زمینٔهگذاری و همدرستی بیان شود و اشتراکهباید رویدادها ب

شود استانداردهای الزم تدوین شود و زبان مشترک برای تعریف حوادث و پروتکل ارتباطی ایجاد گردد و نیز توصیه می
های سیاستی و برخی های مناسب برای الزام و سازماندهی مقابله با حوادث سایبری تهیه شود. تدوین بستهدستورالعمل
گرفته توسط مرکز مدیریت ها برای مقابله با حوادث سایبری ازجمله اقدامات صورتزمانهای هماهنگی سادستورالعمل

 راهبردی افتا در این زمینه است.

 هوش تهدید سایبری ۲-۴
ند. این حمالت به اایبا توجه به انقالب پرداخت در صنعت بانکی، مؤسسات مالی همواره مرکز حمالت سایبری گسترده

های بانکی و کالهبرداری از شود. هکرها با سرقت دادهها منجر میها و مشتریان آنبه بانک یبسیارهای مالی خسارت
رو برای جلوگیری از دهند. از اینهای مجرمانه انجام میو در نهایت فعالیت کنندمیها مشتریان اقدام به دزدیدن پول آن

و داد های بانکی را کاهش امکان دسترسی به داده ،د سایبریهوش تهدیاز در گام نخست باید با استفاده  ،فعالیت مجرمانه
های اخیر، انواع های پرداخت بانکی است. در سالتحقق این شرایط همکاری مراکز امنیتی و نظام د. الزمٔهکریا حذف 

هداری اطالعات و نگ، های هوش تهدید سایبری ارائه شده است که دارای امکانات گردآوری داده، پردازشمختلفی از پلتفرم
 ها هستند. و تحلیل آن

 های مشکوکشناسایی تراکنش ۳-۴
های درگیر در شناسایی تراکنش مشکوک و نهاد چرخٔه ،. لذاکردشویی بررسی توان از دید تقلب و پولها را میتراکنش
 . یا تقلب( استشویی عد )پولهای مشکوک کدام ب  که منظور از تراکنش های مشکوک به این بستگی داردتراکنش

سنتی با  های مشکوک در این است که موارد مشکوک در شیؤهمحور و نگاه سنتی به شناسایی تراکنشتفاوت در نگاه داده
محور برای شناسایی موارد مشکوک به ادهدکه در رویکرد شود. درحالیمشتریان مشخص می ناپذیر برای همٔهقوانین انعطاف
مشکوک  ،خود باالتر باشد قٔهساببه ر نرمال افراد چگونه است و اگر حجم تراکنش یک فرد با توجه کنند که رفتااین نگاه می

ر این خصوص دتلقی خواهد شد. برای این کار نیاز است از داده استفاده شود و لذا الزم است اقالم اطالعاتی کامل شود. 
 نوعی با آمار سروکار دارندکه به - م بانکینظانهادها خارج از  بانکی، الزم است همٔه ها از داخل شبکٔهعالوه بر تجمیع داده

 ،ها استفاده کنند. لذاعنوان کاربر از آنها بتوانند بهآوری و تجمیع کنند تا بانکخود را جمع های مربوط به حوزٔهداده -
 ادی در این بخش خواهد کرد. های مختلف کمک زیبخش دادٔه هایپایگاهسازی یکپارچه



 
 

 

 

 هابانکراهبردی اتحاد  -۵
های زیرساخت ، حوزٔهو همکاری با یکدیگر شوند. در این بین راهبردیتوانند وارد اتحاد های غیررقابتی میها در حوزهبانک

و  اشدتواند بسیار مفید بها در آن میرود که اتحاد بانکشمار میهایی غیررقابتی بهبانکداری الکترونیک ازجمله حوزه
 ها را کاهش دهد.های بانکهزینه

داوطلبانه است و  کامالً یآید، باید توجه داشت رویکردها به حساب میاگرچه یک ضرورت برای بانک راهبردیاتحاد 
و  ،سپاری خدمات، بازاریابی مشترکگذاری، برونهای مختلف دنبال شود. سرمایههای مختلف و حوزهحالت تواند درمی

 طرح است.قابل راهبردیاتحاد در ند که اهاییزجمله حوزهتحقیق و توسعه ا حوزٔه

همگرایی بین  درجٔه»کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته، دو عامل  ۶۴ها که در بین ساختار همکاری بین سازمان در مطالعٔه
شده برای همکاری مورد تٔاکید واقع شده است. ساختارهای شناسایی «گیری و کنترل سازمانقدرت تصمیم»و « هاسازمان

های های قراردادی، اتحادنامههای غیررسمی، توافقهمگرایی به این شرح است: همکاری ترتیب درجٔهها بهبین سازمان
هنوز در  ،و ادغام و تملیک. در نظام بانکی ایران ،گذاری مشترکای، سرمایه(، اتحاد سرمایهراهبردیای )اتحاد غیرسرمایه

کار زیادی انجام نشده و الزم است در این حوزه  است، راهبردیقبل از اتحاد  قراردادی که مرحلٔه هاینامهخصوص توافق
ام سندیکایی است. ونشده در نظام بانکی ایران یکی از مسائل مهم حل ،عنوان نمونهبه ؛ثری صورت گیرداقدامات مؤ
رح بزرگ افزایش پیدا نکند. عدم مین مالی یک طٔات سببها بهشود ریسک بانککردن و تسهیم ریسک باعث میسندیکایی

 شود.های بزرگ میمین مالی طرحهای سندیکایی باعث ایجاد مشکالتی در تٔاها در قالب وامهمکاری مناسب بانک

  :چهار راهکار کاربردی مطرح است ،یها و همکاری بیشتر در نظام بانکدر راستای دستیابی به اتحاد بین بانک

 های دولتی و تشکیل یک نهاد صنفی های خصوصی و شورای هماهنگی بانکبین کانون بانک راهبردید ایجاد اتحا
 ؛مشترک

 فّناوری اطالعات، خدمات  ویژه در حوزٔهبه راهبردیتحادهای های حمایتی و هدایتی بانک مرکزی از ادخالت ادامٔه
 ؛هاو زیرساخت ،پرداخت

 راهبردی؛موضوع اتحاد  ها بهبانک مدیرٔهاختصاص یک عضو هیئت 
 ها در این حوزههای بانک مرکزی و بانکدهی در خصوص فعالیتگزارش.  

 وثایق منقول سامانٔه -۶
شود. دسترسی به اعتبار در کشورهای درحال توسعه محدود است و کمبود وثیقه باعث محدودیت دسترسی به اعتبار می

ها بیشتر از نوع امالک است. دهد، وثایق مورد قبول بانکنقول تشکیل میها را اموال مدارایی شرکت که سهم عمدٔهدرحالی
وکار است. مواردی همچون قانون عملیات های سهولت کسبوجود قوانین مناسب دربارٔه وثایق منقول یکی از شاخص

بانکی، صنعت مدیریت  کنندگان تسهیالت، قوانین و قواعد ناظرثبت وثایق مدرن، تمایل و توانایی عرضه ضمانتی، سامانٔه
نیازهای گسترش استفاده از وثایق منقول برای دسترسی پیش ارزش ازجملٔه مین مالی زنجیرٔههای الکترونیکی تٔاو پلتفرم ،وثایق

 به اعتبار است. 



 
 

 

 

ی، پوشاند از: همهثبت وثایق منقول عبارت های مطلوب سامانٔهبر اساس اصول مبتنی بر بهترین تجارب جهانی، ویژگی
 ،جوی سفارشیوجست اتکا بودن، تضمین حق تقدم، سادگی و سهولت، چابکی، دسترسی باز و راحت، اجازٔهمتمرکز و قابل

 بودن. صرفهو به

اسایی شناسایی، زمان توقف و نیز شن خصـوص زمان و نحؤه در« دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری»مطابق 
اعتباری ملزم  اتها ومؤسسشورای پـول و اعتبار، بانک ۱/۳/۹۷ مؤسسات اعتباری مورخحاصل در مجدد انواع درآمدهای 

تضامین مرتبط  واطالعاتی وثایق  به ایجاد سازوکارهای الزم جهت اجرای دستورالعمل شناسایی درآمد از قبیل ایجاد سامانٔه
 ند. ابا تسهیالت اعطایی و تعهدات ایجادشده

ثبت وثایق  اندازی سامانٔههای جایگزین برای راهعنوان یکی از فنّاوریچین، این فنّاوری بهفنّاوری بالک با توجه به توسعٔه
و این نهاد هم  است ی وثایق تعریف شدهعنوان کارگزارکه در کشورهای دیگر نهادی بهمنقول مطرح شده است. درحالی

م بانکی کشور ما این نقش و نظاسفانه در تٔاارد، معهده د اجراگذاشتن وثایق را برگذاری و هم اقدام مقتضی جهت بهارزش
قطعی و آن غیر بر و نتیجٔهاجراگذاشتن وثایق زمانمعموالً روند به ،دلیل ابهامات قانونینهاد تعریف نشده است. همچنین به

 یمی گرفته نشده است.مطور مشخص تصاندازی سامانه بهمتولی راه نامعلوم است و هنوز در زمینٔه

چین است. الزم ها مبتنی بر فنّاوری بالکهایی وجود دارد که برخی از آنثبت وثایق منقول گزینه سازی سامانٔهپیادهبرای 
 طالعه و بررسی بیشتری انجام شود.سازی این سامانه مگیری دربارٔه گزینش بستر پیادهاست برای تصمیم

 فهرست مطالب

 



 
 

 

 


