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با استفاده از این زنجیره، مالک پول، 

قادر به انتقالِ مستقیمِ آن به هر 
شخص متصل به همان شبکه است 

ي مالیِ بدون نیاز به هیچ مؤسسه(
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ي تعریف زنجیره
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ها و  حوزه هاي عالقه منديِ بانک
مؤسسات مالی به کاربرد زنجیره 

 بلوکی 

 :پرداخت
استفاده از فناوري زنجیره بلوکی جهت تعریف    

بانکی یا   هاي درون و میان هاي پرداخت سامانه
هاي فرد به فرد   سازي پرداخت ایجاد امکان پیاده

)P2P ( یا فرد به تاجر)P2M .(  این حوزه شامل
مانند  (شود  اي نیز می خدمات ارزش افزوده

که توسط بانک یا زنجیره  ) خدمات کیف پول
 گردد هاي عمومی ارائه می بلوکی

 :  خدمات با ارزش افزوده
کوین در بانکداري سنتی،   از بیتاستفاده 

هاي   سازي حساب از طریق یکپارچه
کوین جهت اهدا   هاي بیت بانکی با حساب

 .کوین در امور خیریه با استفاده از بیت

:  هاي خرد و فرد به فرد پرداخت
استفاده از فناوري زنجیره بلوکی 

سازي   یا بهینه/جهت ایجاد و
سیستمی به منظور انتقال سرمایه فرد  

 .به فرد به صورت آنی

:  بانکی پول ارسال درون یا میان
استفاده از فناوري زنجیره بلوکی جهت 

هایی  ها یا میان شعبه انتقال وجه بین بانک
 از یک بانک

سازي سیستم وجوه   پیاده: ارسال فرامرزي
ارسالی برپایه فناوري زنجیره بلوکی با  

هدف کاهش هزینه و زمان صرف شده در 
 .بازار کنونی

 : بازارهاي مالی
بردن امکانات فناوري زنجیره  پی 

بلوکی در قالب کاربردهاي مالی، به 
سازي   عنوان نمونه از طریق پیاده

بسترهاي نوآورانه جهت تجارت  
هاي پس از معامله و   امن، پردازش

 .ها نامه مدیریت وثایق و ضمانت

 : وام و اعتبار
از فناوري زنجیره بلوکی جهت استفاده 

به  . ارائه خدمات اعتباري پیشرفته
توان به خدمات تامین   عنوان مثال، می

 سرمایه مبادالت اشاره نمود

مدیریت  ): KYC(احراز هویت مشتري 
غیرمتمرکز هویت الکترونیکی روي زنجیره  

هاي اجرایی   بلوکی به منظور تسهیل گام
دهندگان متعدد خدمات با هدف  میان ارائه

 .ارتقاء قابلیت اجراي آنها

: سایر خدمات  
هاي زنجیره بلوکی به منظور  و کنکاش در ویژگیکاوش 

یافتن کاربردهاي بیشتري مانند ثبت اسناد دیجیتال،  

.هاي تشویقی مدیریت جریان کاري اسناد و برنامه   
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 نام سازمان

 توسعه حوزه به کمک فناوري زنجیره بلوکی
 

 بلوکیورود به فناوري زنجیره ابزار 

 
 بازارهاي مالی پرداخت

وام و 
 توسعه گذاري سرمایه شراکت کنسرسیوم سایر KYC اعتبار

 ●   ● ● ◙       ◙ بارکلیز
 ●   ● ● ◙     ◙ ◙ پی پاریباسانبی

 ● ●           ◙ ◙ مسترکارد
 ● ● ●         ◙   نزدك

   ● ● ●         ◙ سانتاندر
 ● ● ●           ◙ ویزا

اي از تالش هاي صنعت بانکی در بستر زنجیره بلوکی نمونه  
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  :ایران اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر جهرمی،آذري محمدجواد
 هايفناوري معاون حکیمی، ناصر .کرد خواهند متحول را کشور پرداخت آینده دارند، بلوکی يزنجیره با زیرساختی که دیجیتال ارزهاي•

  که است نموده اعالم اولیه مطالعات مرحله در را مربوطه هايسیاست و کوینبیت بررسی مطبوعاتی، نشست یک در نیز مرکزي بانک نوین
   .رسید خواهد واحد سیاستی به آن مورد در ،97 سال تا مرکزي بانک

 
   :دسککوین گزارش
   .شود اقتصادي مبادالت وارد رو پیش سال در رودمی انتظار که طوري به بوده سازيآماده حال در ایران ملی دیجیتال ارز•

 
   :دیجیتال اقتصاد يحیطه در اشخاص تأثیرگذارترین از ملی، بانک يمدیره هیأت پیشین عضو اردکانی،فاطمی اهللاولی خصوص، این در

   ،»است شده انجام ملی دیجیتال ارز ایجاد زمینه در مرکزي بانک در که مطالعاتی و هاریزيبرنامه با«•
 

 .شود اقتصادي مبادالت وارد رسمی طور به کشور در پول این آینده سال تا نهایتاً یا و جاري سال پایان تا رسدمی نظر به
 
 

 https://www.coindesk.com/iran-central-bank-director-policy-review-needed-risky-bitcoin-market/ 
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 مدیریت همچون مواردي به نیاز حیث از خیر، یا دارد جایگاه ما صنعت در بلوکی يزنجیره آیا اینکه پیرامون گیريتصمیم1)

 مذکور، مزایاي سایر و شفافیت ها،واسطه حذف یا وجود درگیر، اعضاي بین هاتراکنش پیگیري قرارداد، بر مبتنی روابط

   کاهند،می فرآیندها سرعت از که کار و کسب فرآیندهاي در موجود اندازهايدست شناسایی2)

   باشد، )دوم گام در شده شناسایی اندازهايدست بر غلبه در( کنندهکمک تواندمی چگونه بلوکی يزنجیره اینکه تعیین3)

  اهمیت تجاري، شبکه اعضاي بین توافق و اجماع :قبیل از مواردي به توجه با سازيپیاده براي مناسب مورد یک انتخاب4)

   آن، بودن تغییرناپذیر و هاتراکنش يتاریخچه نگهداري

 بلوکی، يزنجیره شبکه اهداف تعیین5)

 موجود، داخلی منابع بر عالوه کاربردي، ينمونه یک سازيپیاده براي هانیازمندي شناسایی6)

  شما، صنعت و تجاري نیازهاي با که نظر مورد کاربردي ينمونه براي بلوکی، يزنجیره سازِپیاده و بستر یک انتخاب7)

 باشد، ترینمناسب

   و بلوکی يزنجیره اپلیکیشنِ و شبکه گسترش و توسعه8)

 نظر مورد اپلیکیشن و شبکه تحلیلِ و آزمودن9)

هاي پیشنهاديِ  گام
آي بی ام در 

سازي زنجیره پیاده
 بلوکی
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شروع شناسایی هفت منظر متفاوت با توجه به جایگاه 
زنجیره بلوکی در صنعت بانکداري

کاربردهاي مطرح شده با توجه  بندي نمونه اولویت
پذیري به دو معیار ضرورت و امکان

پایان

  انتخاب یک جامعه آماري متخصص به منظور ایده
پردازي

بررسی فرآیند جاري و شناسایی نقاط ضعف و 
هاي سیستم موجود محدودیت

هاي  آل سیستم با توجه به قابلیت ترسیم شکل ایده
زنجیره بلوکی

هاي  کاربردهاي مؤثر با توجه به توسعه ارائه نمونه
مدنظر در آینده 

هاي مطرح شده  به طور  آیا مدل    
جانبه طراحی شده است؟ همه

خیر

بلی

 مراحل کلی رویکرد تحقیق
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هاي اول یعنی گام(هاي کاربردي نمونهها براي در ابتدا تعیین اولویت
 )آي بی امي گانهتا چهارم از مراحل ده

منظور تعیین ایده به ترکیبی طوفان فکري و نگاشت استفاده از روش لذا 
در مطالعه موردي این مقالهي بلوکی کاربردهاي زنجیرهنمونه  

یک در سیستماتیک جستجوي روش یک :ایده نگاشت روش  
 حجم و هاویژگی ماهیت، توصیف براي است، گسترده موضوع

 از حاصل هايگپ شناسایی هدف با و حوزه آن در تحقیقات
 با )ذینفعان توسط شده مطرح( تحقیق اصلی سؤاالت يمقایسه
   .شودمی استفاده موجود ادبیات

که تحقیق سؤاالت و واضح طور به )1 بایستی بوده جستجو محرك  
 تجدید قابل و کامل طور به جستجو استراتژي )2 شوند، بیان روشن
 و شود شمول عدم و شمول براي صریحی معیارهاي شامل )3 باشد،

-جمع مطالعه هر از باید که اطالعاتی سطح پیرامونِ تصمیمات، )4
 شود مشخص و روشن شود، آوري

از مطالعات سازيخالصه به ایده، نگاشت روش در گرفتهانجام تحلیل 
 .پردازدمی هاخروجی و شرایط جمعیت، مفهوم، طراحی، نظر نقطه

   .شودمی ارائه بنديجمع گزارش سپس
است گروهی خالقیت هايروش ترینمعروف از :فکري طوفان روش 

 مورد شده تثبیت تفکر الگوهاي تغییر و شکنیسنت منظور به که
 .گیردمی قرار استفاده

هاي حاصل از روش منظور شناسایی گپمتفاوت به منظر شناسایی هفت 
 ي بلوکی در کسب و کار بانک ملت، آل در بستر زنجیرهموجود با روش ایده

)  5کارایی، ) 4، )اتوماسیون(خودکارسازي ) 3امنیت، ) 2شفافیت، ) 1
مالکیت) 7ردیابی و پیگیري، ) 6قراردادها،   

اطالعات در هر موضوع، با روش براي جمع آوري  نظر و خلق ایدهارائه 
 هدفمندطوفان فکري و استفاده از یک جامعه آماري انتخابی 
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ي نهاییي ایدهاي از جمع بندي در قالب فرم ارائه نمونه  

گروه با تبادل توسط هر بهبود در رابطه با هر منظر فرصتهاي شناسایی 
آرمانیتحلیل وضع موجود و فاصله آن با شرایط به منظور نظرات   

هایی که در حال حاضر وجود داشته و نسبت به   ویژگیاز لیست کردن هریک 
استاستفاده از آن در آینده تردیدهایی وجود دارد و عالقمندي به تغییر آنها زیاد   

و تعیین ، نهایتاًآینده هاي مفید در  لیست کردن ویژگی
 داردهایی که از این منظر در کسب و کار بانک ملت وجود  محدودیت

نظرها و بحث و تبادل  جانبه هر منظر توسط تیم بررسی کامل و همه  
 و تکمیل کارت نگاشت ایده 
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 ایجاد بستري مختص بانک ملت، عمومی و یا
ها و طراحی پول اجماع با برخی بانک

رمزنگاري شده مبتنی بر شبکه عمومی، 
 خصوصی یا کنسرسیوم

دهی به مشتریاناعتبارسنجی و رتبه 
 مالیمدیریت اطالعات 

 

 شناخت مشتري متمرکز در گروه مالی
 ملت و مدیریت سرمایه  

هاي تأمین حضور بانک ملت در زنجیره
 در صنایع مختلف مثل خودروسازي 

هاي بانکی و دیجیتالی کردن فعالیت
 کوینتعریف ارز دیجیتال ملت

اعطا و خرج  -شفافیت در نحوه اعتبارسنجی
 کردن وام

 شفافیت در موضوع پرداخت خیریه در راستاي
 سازي سیستم فاندینو بهینه

 شفافیت در نحوه امتیازدهی مشتریان اعم از
اي بر اساس ماندگاري وجه و اعتباري یا سپرده

-همچنین از نظر تراکنشی در راستاي بهینه
 سازي باشگاه مشتریان  

 شفافیت

 امنیت

 انتقال توکن مبتنی بر زنجیره بلوکی به صورت امن و نه
 انتقال پول، 

چک رمزدار دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی 
ها مبتنی بر زنجیره ایجاد امنیت در پردازش تراکنش

هاي امنیتی موجود با بلوکی جایگزینی براي دستگاه
 پِدآيسیاستانداردي همچون پی

 اتوماسیون

 کارایی
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الحسنهچین صندوق قرضبالك 
 پرداخت مرحله به مرحله هزینه خرید

 بانکمسکن از طریق تسهیالت 

 انجام فرآیند تدارکات الکترونیکی با هدف
 افزایش چابکی و کاهش هزینه

افزارهاي موبایلی جهت تسهیل و ایجاد نرم
مالی و غیر (تسریع در مبادالت و تبادالت 

 )مالی
قراردادهاي پی توپی 

 قراردادها

 ردیابی

هاي واحدها دهی درخواستدهی و سازمانتیکتینگ در راستاي نظم
هاي طرف بندي و مانیتورینگ شرکتبراي حل مشکالت و هرتبه

 قرارداد
هاي  ي فناوريدهی و تنظیم قراردادهاي غیر منقول به وسیلهسازمان

ها و کارت و ارسال بسته -دي آيموجود نظیر اینترنت اشیاء و آراف
سایر لوازم در مطبوعات و ملزومات شعب به واحدها و انبارداري 

 بهینه و منظم 
ي اطالعات  تهیه و ایجاد پروفایل مشتري و همکاران بانک، به وسیله

هاي اجتماعی هاي بانکی و حتی شبکهآوري شده از سیستمجمع
 هابراي ارائه محصول و خدمات متناسب با آن

هاي ها و پولردیابی هزینه: مدیریت نقدینگی و دارایی مشتري
 شده مشتریانخرچ

 مالکیت
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اهدا نذورات خیریه به منظور ایجاد اعتماد  
 هادر مشتریان و قابلیت ردیابی خیرات آن

ها پی یا انتقال امن توکنامنیت اُتی
براي احراز هویت، به منظور کاهش  

 هاي مرتبطهزینه

بانکی، در  ایجاد کنسرسیوم میان
موضوعاتی مثل پرداخت با استفاده از 

 قراردادهاي هوشمند

مشتریان،  (سازي  مدیریت دانش و پروفایل
، با اطالعات حاصله از )ها و کارمندان دارایی

هاي مختلف براي ارائه محصول و خدمات  کانال
پذیرش  (سازي  ها و لذا همراهمتناسب با آن

سازي با سریع مشتري با هدف شبکه) سازمانی
ي اطالعات  ي کلیهقابلیت وجود تاریخچه

هاي مربوط به مشتري به منظور کشف  تراکنش
تقلب، مدیریت وثایق و همچنین مدیریت 

 ي مشتريسرمایه

ي نهادها با یکدیگر و یا قراردادهاي داخلی در حوزه
نهادها با اشخص حقیقی و یا حقوقی و همچنین  

 بستري براي مذاکرات پی توپی

-در راستاي رتبه ،تیکتینگزنجیره 
هاي طرف  بندي و مانیتورینگ شرکت

دهی و همچنین  قرارداد سازمان
افزایش چابکی و کاهش هزینه  

-هاي واحدهایی مثل سختدرخواست
 افزار و تدارکات الکترونیک  افزار یا نرم

ردیابی زنجیره تـامین در صـنایعی   
مثل خودروسازي به منظور قابلیـت  
ردیــابی اطالعــات، اجــزا و مــواد از 

 ي مواد اولیه تا مشتريتولیدکننده

 هاي رمزنگاري ایجاد بستر ماینینگ براي پول
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امکان پذیري -نمودار ضرورت  

  
سازي براي هاي مدیریت دانش و پروفایلي بلوکی در حوزهزنجیرهسازي پیاده

سازي، کشف تقلب و همچنین مدیریت دارایی مشتریان و  مشتریان به منظور شبکه
 ،لذا منتفع شدن خود بانک و صنایع مختلف

 
 هاي طرف قرارداد بندي و مانیتورینگ شرکتتیکتینگ در راستاي رتبهزنجیره

هاي واحدهایی  دهی و همچنین افزایش چابکی و کاهش هزینه درخواستسازمان
 .افزار و تدارکات الکترونیکافزار یا نرممثل سخت
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