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 کاهش خواهد یافت  شبکه شعب بانک ۱
ً
 ها احتماال

 :چکیده
و هغابك با سوال بايکذاسی دس گزؽته 

عًتی، داؽتى ؽؼب يضدیک به هذل کاس 
و عکىيت هؾتشیاو بشای هش بايکی یک 
هضیت دس تىاو ػشضه خذهات هذغىب 

ؽذ. اها به تذسیج و با افضایؼ تمایل  هی
و  هؾتشیاو به اعتفاده اص خذهات بشخظ

هتؼالب آو کاهؼ هشاجؼات دضىسی 
کذاساو دس رهى بايها ایى ايذیؾه  به بايک

ؽکل گشفت که تؼّذد ؽؼب لضوهًا به 
و  یغتدس فشوػ خذهات ي یبشتش یهؼًا

چه بغا بغیاسی اص خذهات )همچىو 
پشداخت  و گزاسی افتتاح دغاب، عپشده

ها به  ( سا بتىاو اص پؾت گیؾه بايکلبىض
ديیای هجاصی ػاسی اص عاختماو و صف 
و يىبت هًتمل يمىد. اها اص عىی دیگش 

بشخی اص خذهات )همچىو اػغای اسائه 
( همچًاو صذوس ضمايتًاهه و تغهیالت
بايک و « تؼاهل سو دس سوی»يیاصهًذ 
هغئله پیؼ سوی . اص ایى سو اعتهؾتشی 

دوساو جذیذ دس ػشصه ؽؼبه بايکذاساو دس 
دايغت « ههًذعی ؽؼب»داسی سا بایذ 

که دس آو تؼذاد بهیًه ؽؼب هش بايک سا 
با بایذ جىاب هغئله دذالل عاصی ؽؼب 

 تىجه به لیىد یاد ؽذه دايغت.

 
 

 :کلید واژه
 ههًذعی ؽؼب، خذهات غیشدضىسی

 سوال اصلی:
های بايکذاسی  و همچًیى تمىیت صیشعاخت الؾاس عپشده گزاسهش بايک با تىجه به باصاس هذف خىد دس هیاو 

 تىايذ تؼییى کًذ؟ تؼذاد ؽؼب بهیًه خىد سا دس چه عغذی هی الکتشويیک
 ایده اصلی:

سعذ هًىص هن تؼّذد ؽؼب بشای  پظ اص گزؽت يضدیک به یک لشو اص تجشبه بايکذاسی دس ایشاو به يظش هی
ؽىد. با ایى تفاوت که دس گزؽته صشف يضدیکی به هذل الاهت  یک اولىیت للمذاد هی ایشاوعًتی دس بايکذاساو 

گزاسی دس بخؼ همیؾه جزاب التصاد  یا تشّدد هؾتشیاو ػلت ایى اهش بىد ولی اهشوص ػالوه بش ایى دلیل، عشهایه
عتشعی به يمذیًگی آیذ. د ها به ؽماس هی ای هضاػف بشای ؽؼبه داسی بايک ایشاو، یؼًی بخؼ هغکى يیض ايگیضه

ها دس خشیذ اهالک تجاسی ایجاد  سا بشای بايک بالهًاصعلذستی دس چًذ عال گزؽته، ها،  اص هذل عپشدهاسصاو 
سوايی ياؽی اص هؼاهالت ایى يىع اهالک بش لیمت اهالک هغکىيی و اداسی يیض عایه هالی و يمىده که تأثیش 

به ػًىاو هىتىس پیؾشاو تىسم دس التصاد بخؼ هغکى گزؽته ای يضدیک، همچىو تا  ؽىد هیافکًذ و هىجب 
ها دس ایشاو يه تًها اص اعتايذاسداهای جهايی  جهايی تؼذاد ؽؼب بايکبايک ایشاو ػمل کًذ. هغابك با آهاسهای 

دس بغیاسی اص . اص عىی دیگش iاعت باالتش اعت، بلکه اص اعتايذاسد کؾىسهای با دسآهذ هتىعظ به باال يیض بیؾتش
تؼذاد لابل تىجهی اص افشاد عاػات بغیاس صیادی اص ولت خىد سا دس يىبت ايجام اهىس  ،همیى تؼذاد ؽؼب صیاد

باؽًذ. به ػباست  کًًذ. و ایى تؼذاد ؽؼب به عختی پاعخگىی هشاجؼات هؾتشیاو خىد هی بايکی صشف هی
و هیل به هؾتشیاو همچًابشخی هایی همچىو بايکذاسی ایًتشيتی و بايکذاسی همشاه،  دیگش به سغن ظهىس فًاوسی

ػلت ایى اهش سا ػالوه بش ضؼیف بىدو سعذ  به يظش هیايجام اهىس بايکی داسيذ. دس های عًتی  پیشوی اص ؽیىه
هایی همچىو ػذم دعتشعی اسصاو و عشیغ به ایًتشيت یا گشاو بىدو ابضاسهای هشتبظ همچىو  صیشعاخت

های اداسی غیشضشوسی دس اسائه خذهات بايکی،  یهایی همچىو بشوکشاع دس ياکاسآهذی ،های هىؽمًذ تلفى
تىاو ايتظاس داؽت با التضام  جغتجى يمىد. بًابشایى هیافضاسهای بايکی  افضاسها و عخت کاسبشپغًذ يبىدو يشم

ها دس کًاس باصيگشی دس لىايیى و همشسات هشبىط به ايجام اهىس بايکی  ها به اصالح و تمىیت ایى صیشعاخت بايک
 بايک هشکضی؛ به اهذاف ریل يائل آهذ: اص عىی

 ها کاهؼ تماضا بشای هشاجؼات دضىسی به بايک -1
 کاهؼ تؼذاد ؽؼب و تکشین هشچه بیؾتش هؾتشیاو غیش بشخظ -2
 های فشهًگی، عغىح دسآهذی و الگىی هصشفی هؾتشیاو بشاعاط هضیت جذیذ ؽؼبیابی  هکاو -3

 کاهؼ تماضا بشای وادذهای تجاسی غیشهىلذ و دس يتیجه کًتشل هشچه بیؾتش تالعمات باصاس هغکى -4
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  ظهور رقبای غیربانکی در عرصه دسترسی به نظام پرداخت ۲

 چکیده:
اعتفاده اص خذهات پشداخت همشاه دس کًاس 

های اػتباسی،  خذهات بايکذاسی بشخظ و کاست
ذ که ًباؽ بايکذاسی يىیى هییکی اص اسکاو 

های ههمی همچىو افضایؼ عغخ دعتشعی  هضیت
های پشداخت، افضایؼ عشػت و  هؾتشیاو به يظام

هضیًه اسائه تش ؽذو  ها و اسصاو تؼذاد تشاکًؼ
خذهات سا بشای بايکذاساو به اسهغاو آوسده اعت. 

ایى خذهات ها اص آيجا که  به هىاصات ایى پیؾشفت
دس  ،ذيؽى ؽبکه تلفى همشاه اسائه هی دس بغتش

عالیاو اخیش اپشاتىسهای تلفى همشاه خىد با فشاهن 
يمىدو خذهات دعتشعی به يظام پشداخت دس دال 

ها دس ایى  تبذیل ؽذو به سلیبی بالمىه بشای بايک
ها و کاسهضدهای دسیافتی  ػشصه هغتًذ. هضیًه

اسصاو و دس ػیى دال وعیؼی که بابت اسائه 
بايکذاسی همشاه )همچىو دسیافت  خذهات

هىجىدی و گشدػ دغاب، پشداخت لبىض، 
ايتمال وجه و کمک های خیشیه( اص هؾتشکیى اخز 

ها  ؽىد، دسآهذ لابل تىجهی سا بشای ایى ؽشکت هی
به همشاه داؽته که ؽایذ دس ؽشایظ فمذاو ایى 
خذهات يىیى و لضوم هشاجؼه دضىسی هؾتشیاو 

تشی(  بته دس عغخ کنبه بايک، ایى دسآهذها )ال
 گشدیذ. ها هی يصیب بايک

 کلید واژه:
 خذهات پشداختدو لغبی اسائه  سلبای غیشبايکی، اپشاتىسهای تلفى همشاه، هذل 

 اصلی: تسوال 
جایگاه سلبای غیشبايکی همچىو اپشاتىسهای تلفى همشاه دس اسائه خذهات پشداخت دس صًؼت هالی 

 ایشاو کجاعت؟

 ؽىد کذام يهاد اعت؟ خذهات پشداختی که اص عىی اپشاتىسهای تلفى همشاه اسائه هیسگىالتىس 

 ایده اصلی:
سعذ سويذ اسائه خذهات دعتشعی به يظام پشداخت دس ایشاو به تذسیج به عمت یک هذل  به يظش هی

به اسائه خذهت ها و دس عىی دیگش اپشاتىسهای تلفى همشاه  سود که دس یک عىی آو بايک دولغبی هی
پشداصيذ. اگش خذهات دعتشعی به يظام پشداخت سا به دو صیشبخؼ خذهات پشداختی و خذهات  هی

بًذی کًین،  تمغین (اعالم مانده حساب، اعالم برداشت و واریز، استعالم چک)ؽاهل اعالع سعايی 
ها دس صیشبخؼ يخغت و اپشاتىسها دس صیشبخؼ دوم صادب هضیت هغتًذ. يذىه کاسکشد کًىيی و  بايک

باؽذ و  سلابت سوصافضوو ایى دو لغب دس کؾىس، دس ؽشایظ کًىيی تابغ عاصوکاس هؾخصی يمی
با همه ها  یک تشاکًؼ، ػذم استباط تماهی بايک اصهؾکالتی همچىو اخز کاسهضد هضاػف 

ها و  پیشوی بايکػذم هماهًگی و ياهای اپشاتىسها و هغائلی اص ایى دعت، همه داکی اص  عاهايه
بایغت ػشصه فؼالیت  سعذ هی اپشاتىسها اص یک سویه وادذ دس ایى خصىؿ اعت. بًابشایى به يظش هی

هؾاسکت یکذیگش با ایجاد ها و اپشاتىسهای تلفى همشاه با  ایى دىصه سا به عمتی عىق داد که تماهی بايک
، به دجن باالیی اص باصاس دعت یابًذ. به ػباست دیگش ساه دل التصادی سلابتی یک عیغتن یکپاسچه

های  هًاعب بشای سؽذ و تىعؼه خذهات پشداخت همشاه، یک هذل هؾاسکتی با دضىس تماهی ؽشکت
 باؽذ. هی سگىالتىس وادذ های کؾىس تذت لىای یک  اسائه دهًذه تلفى همشاه و بايک
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 استهای بانکداری همراه هنوز در راه  بسیاری از مسیت ۳

 چکیده:
و  NFCسعذ اعتفاده اص فًاوسی  به يظش هی

بش های عاده هشبىط به ایى تکًىلىژی که  تشاؽه
عیمکاست )به صىست سوی گىؽی تلفى همشاه و 

تىايذ  یک بشچغب عاده( لابل يصب هغتًذ، هی
تلفى همشاه هش فشد سا به یک ؽؼبه بايک هجهض 
تبذیل کًذ. خذهاتی همچىو اعتفاده اص گىؽی 

بشای بشداؽت وجه اص هىبایل به جای کاست 
های خىدپشداص یا اعتفاده اص گىؽی دس  دعتگاه

همچىو کشایه هتشو و اتىبىط  های خشد پشداخت
هایی اص ایى دعت هغتًذ که هًىص بشای  عشویظ

ايذ. اعتفاده اص تماهی  اعتفاده اص ػمىم فشاگیش يؾذه
به عىس های بايکی  خذهات هتصل به همه کاست

یک جا دس یک اپلیکیؾى، هذیشیت اهىس هالی 
(، ابضاسهای غیش هبتًی بش کاست PFMؽخصی )

تفاده اص خىدپشداصها و به عىس کلی تجمیغ دس اع
دذاکثشی خذهات بايکذاسی الکتشويیکی دس یک 

تىايذ بشای  بغته کاسبشدی، دغذغه ای اعت که هی
تش اص ابذاع یک خذهت  یک بايک به هشاتب ههن

 جذیذ باؽذ.

 

 کلید واژه:
NFC 

 سوال اصلی:
تىايذ هؾتشیاو سا اص دمل  های ایشايی هی بايکهای عاصيذه تلفى همشاه، اپشاتىسها و  آیا همکاسی ؽشکت

 های هتؼذد بايکی خالؿ کًذ؟ کاست
 ایده اصلی:

کاست، بش سوی خىد گىؽی تلفى  اص آيجاکه فشاهن آوسدو خذهات پشداخت همشاه ػالوه بش بغتش عین
ض دس تىلیذ های ایشايی يی های اخیش ؽشکت همشاه يیض لابل پیاده عاصی اعت و با تىجه به ایًکه دس عال

های يىظهىس بتىايًذ اص  تىاو ايتظاس داؽت که ایى ؽشکت ايذ، هی تلفى همشاه پا به ػشصه ظهىس گزاؽته
های داخلی، صهیًه سا بشای ایجاد یک سلابت همکاسايه دس  عشیك لشاسدادهای دوجايبه هیاو خىد و بايک

هایی همچىو  ىس هثال ؽشکتهای پشداخت فشاهن آوسيذ. به ع افضایؼ عهمؾاو اص دعتشعی به يظام
GLX  وDIMO با ویضا کاست و  تىافكای هؾابه آيچه سا که ؽشکت عاهغىيگ دس  تىايًذ تجشبه هی

های ایشايی تجشبه  ػملیاتی يمىد سا با همکاسی بايک NFCهغتش کاست دس دىصه خذهات هبتًی بش 
ابضاسی که تا به اهشوص بشای هکالمه و همکى اعت دس آغاص، جا ايذاختى ایى لضیه که يمایًذ. اگشچه 

تىايذ جایگضیى هًاعبی بشای پىل کاغزی یا پالعتیکی  ؽذ، هی خىايذو ایمیل اعتفاده هی باصی و گاه
 های اػتباسی( باؽذ؛ بشای ػمىم هشدم کاس سادتی يباؽذ. )کاست
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i
 http://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5 


