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 چکیده

اند. امروزه نیز  هاي حوزه فناوري اطالعات همواره زیربناي تغییر و تحول در صنعت بانکداري بوده هاي اخیر، نوآوري در سال
سنجی و ... وجود دارند که آغازگر موج آتی  هاي متعددي همچون زنجیره بلوکی، اینترنت اشیاء، تکنولوژي زیست يفناور

هایی است  عنوان یکی از تاثیرگذارترین انواع فناوري ي بلوکی، به آیند. در این میان، زنجیره شمار می ها در صنعت مالی به نوآوري
هاي خدمات مالی را  ع مختلف را به خود جلب کرده و شالوده نسل آینده زیرساختهاي اخیر توجه ویژه صنای که در سال

ملت، از  ي بلوکی در کسب و کار بانک ها، نقش زنجیره تشکیل داده است. در این مقاله با استفاده از متدولوژي نگاشت ایده
مالکیت مورد بررسی قرار  بی و پیگیري وردیا امنیت، خودکارسازي، کارایی، قراردادها، هفت منظر متفاوت شامل: شفافیت،

ها، انجام  ي تراکنش سازي نامحدود تاریخچه هاي زنجیره بلوکی در ذخیره گرفته است. در این رویکرد، با در نظر گرفتن قابلیت
اال، نخست هاي سریع با هزینه پایین، افزایش امنیت و یکپارچگی، ارتقاي شفافیت، بهبود قابلیت اطمینان و طول عمر ب تراکنش
هاي بهبود در رابطه با هر منظر شناسایی و کارکردهایی که در حال حاضر موجوداند و نسبت به استفاده از آن در آینده  فرصت

ها در  سپس کارکردهایی که در هر منظر اثربخش بوده و عالقه زیادي به استفاده از آناند.  تردیدهایی وجود دارد استخراج شده
وکار بانک ملت وجود دارد نیز  هایی که در عمل و از منظر کسب بندي شده و در ادامه، محدودیت د اولویتآینده نیز وجود دار

کارگیري فناوري زنجیره  مورد از کارکردها، با به هشتجانبه همه منظرها،  اند. در نهایت، پس از بررسی کامل و همه لحاظ شده
ند. دستاورد اصلی این تحقیق، استخراج دو مورد از کارکردها  عرفی شدهوکار بانک ملت، شناسایی و م بلوکی جهت بهبود کسب

هاي واحدهاي بانک اعم از تدارکات است  ردیابی درخواست سازي براي مشتریان و ایجاد بستر مدیریت دانش با پروفایل شامل
 اند.  سازي در بانک ملت انتخاب شده ضرورت، جهت پیاده-پذیري که با استفاده از ماتریس امکان

 فناوري نوین، صنعت بانکداري، رویکرد نگاشت تجربیات، بانک ملت ،ي بلوکی زنجیرهواژگان کلیدي: 
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Abstract 

In recent years, the disruptive innovations in the area of information technology have always 
been the base of evolution in banking industry. Nowadays, there are various technologies, 
such as Blockchain, Internet of Things, Biometric technology etc., to initiate the future wave 
of the novelties in the field of financial industry, in which, blockchain is one of the most 
effective technologies to pay the industries’ attention. In this paper, the role of blockchain in 
the business of mellat bank have been investigated applying Evidence Mapping methodology 
from the seven points of view, including transparency, security, automation, efficiency, 
contracts, tracking as well as ownership. In this approach, we at first extract the improvement 
opportunities with both scrutinizing the current‐state process along with its pain points and 
identifying the ideal future‐state process, where the motivations are unlimited storing of the 
transaction histories, prompt and economical transacting, increasing of security, integrity, 
transparency, reliability and longevity. Then, the most effective use cases, interested in, have 
been consolidated and prioritized. Finally, after a thorough and comprehensive review of the 
proposed use cases, two items have been selected using the feasibility-necessity matrix, 
expected the enhancement of the mellat bank’s business. Therefore, the main achievement of 
this research for the Mellat Bank in application of Blockchain are to implement the all 
customer transactions’ profiling as well as tracking all requests on the infrastructure of this 
technology. 
Keywords: Blockchain, New Technologies, Disruptive Innovations, Banking Industry, Evidence 
Mapping, Mellat Bank. 
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 مقدمه -1

 توانند محرك هاي متعددي می فناوري نیز در خدمات مالیسازي صنایع مختلف،  در دگرگون هاي نوین وريفنابا توجه به نقش 
باشند که همگرایی آنها در رسیدن به بلوغ خدمات مالی در عصر کنونی اهمیت  ها زیرساخت نوینی برایجاد شالوده نسل 

 ، قابل مشاهده است.1 شمارهلی آن در تصویر بسیاري دارد به طوري که سیر تکام

 

 
 ]1[ هاي خدمات مالی هستند هاي نوین درحال ایجاد شالوده نسل آتی زیرساخت فناوري -2 ریتصو

 

ها در شش بستر  محرك موج آتی نوآوري عنوان به توان را می نوینیهاي  ، نیز، فناوري2015طبق گزارش فروم اقتصاد جهانی 
ت و سي بازار نگری توسعه مدیریت سرمایه و افزایش سرمایه، سپرده و تسهیالت، ها، بیمه، پرداخت خدمات مالی شامل:

عنوان  ا بهي بلوکی ر توان زنجیره . در این میان، می]1[ بندي نمود شود، دسته مالحظه می 2 ي شماره ریتصوطور که در  همان
که طوري  به شمار آورد بهدهند،  هاي خدمات مالی را تشکیل می هایی که شالوده نسل آتی زیرساخت فناوري ترین مهمیکی از 

 . موفق بوده استغیرمالی  و مالی المللی کاربردي بین هاي برنامه در وان گفت عملکرد آنت می

اي از  زنجیرهبه صورت  دیجیتالهاي  تراکنش همه عمومی از کل دفتر یا و داسنا از شده توزیع داده پایگاه ي بلوکی، یک زنجیره
به اشتراك گذاشته  اش، دهنده اجزاي تشکیلیا همان هاي شبکه  که بین تمام گره استپیوسته است که توسط  هم هاي به بلوك
ا ب نمایند. این فناوريم ثبت هاي جدیدي را ایجاد و در سیست توانند بلوك ها می . گرهشود می اجرا مشترك شکل و به
ها و ثابت و  و همچنین غیر قابل تغییر بودن محتواي بلوك و صحت خود را امنیت هاي شبکه، گره گیري از نیروي پردازشیِ بهره

کاسته و بر سرعت  ها هزینه ازناظر،  اي یا واسطه هايبا حذف نهاد؛ لذا کند تضمین می را محدودها تا زمانی نا دائمی بودن آن
 افزاید. انجام فرآیندها در زمان واقعی می
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به کار تبادل ارزهاي دیجیتال و همچنین  شده نگاريهاي ارزهاي رمز ایجاد زیرساخت منظور به ي بلوکی، زنجیرهفناوري نخست 
باز بودن، امکان ثبت عمومی اسناد و غیرمتمرکز بودن آن باعث شد تا  رایگان بودن، متن همچونهایی  ژگی، ولی ویگرفته شد

مورد  ،عنوان فناوري زیرساخت به ،هاي کاربردي مالی و غیر مالی براي ارائه خدمات مختلفی در دامنه بسیار وسیعی از برنامه
 استفاده قرار گیرد.

 
 ]1[ ي خدمات مالی کننده نهاي دگرگو فناوري -2 ریتصو 

 

به منظور نیل به گذاري،  ها و مراکز قانون دولت ،در پس این فناوري نهفته است که هاي بسیار بزرگی فرصتبا توجه به 
تر در خالل  ) تراکنش سریعتر با هزینه پایین2ها،  ي تراکنش سازي نامحدود تاریخچه ) قابلیت ذخیره1دستاوردهایی همچون 

 ) افزایش یکپارچگی، دوام، قابلیت اطمینان و طول عمر،4) افزایش امنیت، شفافیت و تغییرناپذیري، 3ا، ه حذف واسطه
هاي انرژي،  توان به صنایع مالی و بانکی، حوزه از جمله کاربردهاي آن می. اند نمودهآن  بکارگیري وقف هاي خود را تالش

هاي فوق، مانند  چین در هریک از حوزه استفاده از بالكأمین اشاره نمود. سالمت، ارتباطات از راه دور، بیمه و مدیریت زنجیره ت
نمایش داده  3 ي شماره ریتصوهاي نوظهور در یکی از مراحل نمودار اثرگذاري نوآوري در مقابل زمان است که در  سایر نوآوري

 شده است.
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 ]2[ هاي کارکردي چین با گذشت زمان با توجه به حوزه ري بالكنمودار انتظارات از نوآو -3 ریتصو

 

هاي  شود و نمونه ي بلوکی در صنایع بانکی و مؤسسات مالی اجرایی پرداخته می در بخش دوم به بررسی کاربردهاي زنجیره
ي  کاربردهاي زنجیره شود. در بخش سوم روشی ترکیبی به منظور استخراج نمونه سازي این فناوري عنوان می عملی از پیاده

بندي گردیده و  ها و نتایج تحقیق عنوان شده و در نهایت نیز جمعشود. در بخش چهارم یافته بلوکی در بانک ملت معرفی می
 .شده استمنابع ذکر 

 ادبیات موضوع-2

فی نموده و سپس به مرور ها و مؤسسات مالی به کاربرد زنجیره بلوکی را معر منديِ بانک هاي عالقه در این بخش در ابتدا حوزه
هاي مذکور به شرح ذیل ارائه  پردازیم. حوزه ترین مؤسسات مالی فعال در استفاده از زنجیره بلوکی در این صنعت می مهم
 ):4 شماره ریتصوشوند ( می

سازي  بانکی یا ایجاد امکان پیاده هاي درون و میان هاي پرداخت پرداخت: استفاده از فناوري زنجیره بلوکی جهت تعریف سامانه
شود (مانند  اي نیز می ). این حوزه شامل خدمات ارزش افزوده2متوا پی) یا فرد به تاجر (1توپی پیهاي فرد به فرد ( پرداخت

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

هاي  هاي بانکی با حساب سازي حساب کوین در بانکداري سنتی، از طریق یکپارچه فاده از بیتخدمات با ارزش افزوده: است
 کوین. کوین جهت اهدا در امور خیریه با استفاده از بیت بیت

سازي سیستمی به منظور انتقال  هاي خرد و فرد به فرد: استفاده از فناوري زنجیره بلوکی جهت ایجاد و/یا بهینه پرداخت
 رد به فرد به صورت آنی.سرمایه ف

 هایی از یک بانک ها یا میان شعبه بانکی پول: استفاده از فناوري زنجیره بلوکی جهت انتقال وجه بین بانک ارسال درون یا میان

سازي سیستم وجوه ارسالی برپایه فناوري زنجیره بلوکی با هدف کاهش هزینه و زمان صرف شده در بازار  ارسال فرامرزي: پیاده
 نی.کنو

سازي بسترهاي  بازارهاي مالی: پی بردن امکانات فناوري زنجیره بلوکی در قالب کاربردهاي مالی، به عنوان نمونه از طریق پیاده

1 P2P = Person to Person 
2 P2M = Person to Merchant 
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 ها. نامه هاي پس از معامله و مدیریت وثایق و ضمانت نوآورانه جهت تجارت امن، پردازش

توان به خدمات تامین  خدمات اعتباري پیشرفته. به عنوان مثال، میوام و اعتبار: استفاده از فناوري زنجیره بلوکی جهت ارائه 
 سرمایه مبادالت اشاره نمود.

هاي  ): مدیریت غیرمتمرکز هویت الکترونیکی روي زنجیره بلوکی به منظور تسهیل گامسی واي کی3احراز هویت مشتري (
 آنها. دهندگان متعدد خدمات با هدف ارتقاء قابلیت اجراي اجرایی میان ارائه

هاي زنجیره بلوکی به منظور یافتن کاربردهاي بیشتري مانند ثبت اسناد دیجیتال،  سایر خدمات: کاوش و کنکاش در ویژگی
 هاي تشویقی. مدیریت جریان کاري اسناد و برنامه

 

 
 ]2[ کاربرد زنجیره بلوکی در بازارهاي مالی -5 ریتصو

 

 هاي زیر، فعالیت خود را آغاز نمود: توان به یکی از شیوه ستفاده از زنجیره بلوکی در صنعت بانکی، میبه منظور ا

اي مانند پروژه  حوزه هاي میان یا کنسرسیوم R34 هاي بانکی مانند الحاق به کنسرسیوم: ملحق شدن به کنسرسیوم .1
 می اعضاي کنسرسیومبا هدف تعریف استانداردي واقعی و قابل اجرا براي تما 5هایپرلجر

گذاري  هاي سرمایه هاي فعال در زمینه زنجیره بلوکی، از طریق شرکت آپ گذاري در استارت گذاري: سرمایه سرمایه .2
 هاي فنی سازي شراکت یا مستقیما با هدف کسب تخصص و تجربه یا یکپارچه 6خطرپذیر

بخشی به کسب دانش  کنند جهت سرعت کار میهایی که در زمینه زنجیره بلوکی  اندازي شراکت با شرکت شراکت: راه .3
 و ایجاد تجربیات همکاري مشترك.

هاي تحقیقاتی جهت توسعه راهکارهاي مناسب در زمینه زنجیره  هاي کاري/آزمایشگاه توسعه داخلی: ایجاد گروه .4

3 KYC = Know your customers  
ي مؤسسه از بزرگترین مؤسسات مالی را در تحقیق و توسعه 70شده در نیویورك که کنسرسیومی با بیش از ي توزیعیک شرکت فناوري پایگاه داده 4

 ي بلوکیِ متن باز خود را در دسترس عموم قرارداده است. و اخیراً بستر زنجیره نمایدجهان هدایت میدر  ي بلوکیزنجیره
5 Hyperledger project 
6 Venture capital companies 
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 بلوکی، مانند بسترهاي انتقال پول یا دفترکل خصوصی.

، 7مؤسسات مالی فعال در استفاده از زنجیره بلوکی در این صنعت شامل بارکلیزبه بررسی برخی  1 ي شماره جدولدر ادامه در 
 :]2پردازیم [ می 12و ویزا 11، سانتاندر10، نزدك9، مسترکارد8پی پاریباسانبی

 

 هاي صنعت بانکی در بستر زنجیره بلوکی اي از تالش نمونه -1 جدول

 نام سازمان
 زنجیره بلوکی يار ورود به فناورابز زنجیره بلوکی يفناور به کمکتوسعه حوزه 

 پرداخت
 يبازارها

 یمال
وام و 
 اعتبار

KYC توسعه يگذار یهسرما شراکت یومکنسرس سایر 

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

 ◙ ◙      ◙ ◙ مسترکارد
 ◙ ◙ ◙     ◙  نزدك

  ◙ ◙ ◙     ◙ سانتاندر
 ◙ ◙ ◙      ◙ ویزا

 

با پنج موسسه  ي بلوکی در حال همکاريزنجیرهمالی تجاري بر اساس  بسترتولید یک در راستاي  ام، بی آيال حاضر نیز در ح
ي نزدیک، پرداخت از طریق  در آیندهاست که  گروپ)ارست و بانککومرز سیاکس، بانک مونترال، بانک اس، یوبی(مالی 

خواهد  پذیرامکانقرضه و سایر اسناد بانکی براي کاربران در اقصی نقاط جهان ي اوراق  در کنار عرضهرا هاي الکترونیکی  پول
 .13دنمو

 در ایران ي بلوکی زنجیره -2-1

که زیرساختی با  جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات ایران، عنوان داشته است که ارزهاي دیجیتالمحمدجواد آذري
هاي نوین بانک مرکزي نیز در د کرد. ناصر حکیمی، معاون فناورينرا متحول خواه، آینده پرداخت کشور ي بلوکی دارندزنجیره

که بانک مرکزي  هاي مربوطه را در مرحله مطالعات اولیه اعالم نموده استکوین و سیاستیک نشست مطبوعاتی، بررسی بیت
ارز دیجیتال ملی ایران در حال  ،14دسکبه گزارش کوین . از طرفی، در مورد آن به سیاستی واحد خواهد رسید97تا سال 

چندي پیش نیز در این خصوص،  رود در سال پیش رو وارد مبادالت اقتصادي شود.انتظار می به طوري کهسازي بوده آماده
بیان  ي اقتصاد دیجیتالر حیطهثیرگذارترین اشخاص دأبانک ملی، از ت يعضو پیشین هیأت مدیره اردکانی،فاطمی اهللاولی

رسد تا ال ملی انجام شده است، به نظر میها و مطالعاتی که در بانک مرکزي در زمینه ایجاد ارز دیجیت ریزي ا برنامهب«داشت: 

7 Barclays 
8 BNP Paribas 
9 MasterCard 
10 Nasdaq 
11 Santander 
12 VISA 
13 http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/53208.wss 
14 https://www.coindesk.com/iran-central-bank-director-policy-review-needed-risky-bitcoin-market/ 
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 ».دور رسمی وارد مبادالت اقتصادي شوپایان سال جاري و یا نهایتاً تا سال آینده این پول در کشور به ط

 روش تحقیق -3

ي بلوکی به طور  هاي زنجیره استخراج اولویت پردازیم، مراحل این مقاله می در این بخش به تشریح روش مورد استفاده در
 قابل مشاهده است، و شرح کامل آن در ادامه خواهد آمد: 6خالصه در قالب تصویر شماره 

  

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 -6 ریتصو
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-) تصمیم1ایم که عبارتند از: بهره برده ام بی آيهاي پیشنهاديِ ي بلوکی، از گامسازي زنجیرهدر این پژوهش به منظور پیاده
ي بلوکی در صنعت ما جایگاه دارد یا خیر، از حیث نیاز به مواردي همچون: مدیریت روابط گیري پیرامون اینکه آیا زنجیره

ها، شفافیت و مزایایی که در بخش مقدمه ذکر ها بین اعضاي درگیر، وجود یا حذف واسطهاکنشمبتنی بر قرارداد، پیگیري تر
) تعیین اینکه 3کاهند، اندازهاي موجود در فرآیندهاي کسب و کار که از سرعت فرآیندها می) شناسایی دست2گردید، 
) انتخاب یک مورد 4اسایی شده در گام دوم) باشد، اندازهاي شنکننده (در غلبه بر دستتواند کمکي بلوکی چگونه میزنجیره

ي سازي با توجه به مواردي از قبیل: اجماع و توافق بین اعضاي شبکه تجاري، اهمیت نگهداري تاریخچهمناسب براي پیاده
سازي یک هها براي پیاد) شناسایی نیازمندي6ي بلوکی، ) تعیین اهداف شبکه زنجیره5ها و تغییرناپذیر بودن آن، تراکنش

ي کاربردي مورد ي بلوکی، براي نمونهسازِ زنجیره) انتخاب یک بستر و پیاده7ي کاربردي، عالوه بر منابع داخلی موجود، نمونه
) 9و  15ي بلوکی) توسعه و گسترش شبکه و اپلیکیشنِ زنجیره8ترین باشد، نظر که با نیازهاي تجاري و صنعت شما، مناسب

 .]3[ه و اپلیکیشن مورد نظر آزمودن و تحلیلِ شبک

هاي کاربردي مشخص نمود ها را براي نمونهي بلوکی در بانک ملت ابتدا باید اولویتسازي کاربردهاي زنجیرهبه منظور پیاده
ترکیبی طوفان فکري  ). لذا در این پژوهش از روشام بی آيي معرفی شده توسط گانههاي اول تا چهارم از مراحل ده(یعنی گام

، که نگاشت ایدهایم. از روش ي بلوکی در بانک مورد نظر استفاده نمودهکاربردهاي زنجیرهبه منظور تعیین نمونه16و نگاشت ایده
ها و حجم تحقیقات در آن حوزه یک روش جستجوي سیستماتیک در یک موضوع گسترده است، براي توصیف ماهیت، ویژگی

ي سؤاالت اصلی تحقیق (مطرح شده توسط ذینفعان) با ادبیات موجود استفاده هاي حاصل از مقایسهو با هدف شناسایی گپ
) استراتژي جستجو به 2) به طور واضح و روشن بیان شوند، 1بایستی  تحقیق که محرك جستجو بوده. سؤاالت ]4[شود می

صمیمات، پیرامونِ سطح ) ت4) شامل معیارهاي صریحی براي شمول و عدم شمول شود و 3طور کامل و قابل تجدید باشد، 
، به نگاشت ایدهگرفته در روش . تحلیل انجام]5[ آوري شود، روشن و مشخص شوداطالعاتی که باید از هر مطالعه جمع

-بندي ارائه میپردازد. سپس گزارش جمعها میسازي مطالعات از نقطه نظر طراحی، مفهوم، جمعیت، شرایط و خروجیخالصه
الگوهاي شکنی و تغییر هاي خالقیت گروهی است که به منظور سنتترین روشز یکی از معروفشود. روش طوفان فکري نی

به طور افراد  ،روشاین در فرآیند . ]6[گیرد و توسط الکس اسبورن به شهرت رسید مورد استفاده قرار میتفکر تثبیت شده 
 د. کننمیاي مطرح کامالً آزاد نظرات جدید و خالقانه

آل در بستر هاي حاصل از روش موجود با روش ایدهرکیبی مورد استفاده در این مقاله، به منظور شناسایی گپدر متدولوژي ت
شود که بندي میي بلوکی در کسب و کار بانک ملت، هفت منظر متفاوت ولی مرتبط با یکدیگر شناسایی و دستهزنجیره

) مالکیت. 7) ردیابی و پیگیري، 6) قراردادها، 5) کارایی، 4یون)، ) خودکارسازي (اتوماس3) امنیت، 2) شفافیت، 1عبارتند از: 
آوري اطالعات در هر موضوع، با روش طوفان فکري و استفاده از یک جامعه آماري انتخابی به صورت هدفمند  براي جمع

 شود. متشکل از افراد مجرب و تأثیرگذار، به ارائه نظر و خلق ایده پرداخته می

پردازند، بدین گویی به سؤاالت تحقیق با تحلیل وضع موجود و فاصله آن با شرایط آرمانی مینظرات به پاسخ هر گروه با تبادل
هایی که در حال  معنی که ابتدا فرصتهاي بهبود در رابطه با هر منظر را شناسایی نموده، سپس هریک از کارکردها و ویژگی

ه تردیدهایی وجود دارد و عالقمندي به تغییر آنها زیاد است لیست حاضر وجود داشته و نسبت به استفاده از آن در آیند
هاي لیست موارد بهبود با موارد قابل جایگزین ارتباط منطقی ایجاد نمود. عالوه بر  توان میان موجودیت شوند. بدیهتاً می می

آنها در آینده نیز وجود دارد لیست هایی که در هریک از منظر مفید هستند و عالقه زیادي به استفاده از  موارد فوق، ویژگی

15 “ IBM Blockchain 101: Quick-start guide for developers” at http://ibm.biz/QuickStartGuide 
16 EM = Evidence mapping methodology  
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 شود.  هایی که از این منظر در کسب و کار بانک ملت وجود دارد نیز برشمرده می شده و نهایتاً، محدودیت

ها و بحث و تبادل نظر در این خصوص، مشکالت موجود در  جانبه هر منظر توسط تیم در ادامه، پس از بررسی کامل و همه
و با توجه به بینشی که از کاربردها و مفاهیم زنجیره بلوکی در کارگاه تخصصی بدست آمده است، زمینه هریک تحلیل شده 

هایی جهت نحوه استفاده از زنجیره بلوکی در هر منظر ارائه شد. درکنار آن، مشکالتی که به کمک این ایده قابل حل است  ایده
  ).7 ي شماره ریتصوشود ( ت میو اثراتی که بر کسب و کار بانک ملت خواهد داشت نیز یادداش

 
 ي نهایی ي ایده بندي در قالب فرم ارائه اي از جمع نمونه -7 ریتصو
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 هاي تحقیق یافته -4

 شود: ائه میهاي اصلی در هر منبع ار ها در هر موضوع، موارد زیر به عنوان ایده بندي ایده فکري و جمع پس از هم

 شفافیت •

o اعطا و خرج کردن وام بـه منظـور کـاهش ریسـک بانـک شـامل مطالبـات         -شفافیت در نحوه اعتبارسنجی
معوقه، با شفاف شدن هدف مشتري و لذا دستیابی به هدف بانـک از اعطـاي وام در راسـتاي کـارآفرینی و     

که با توجه به اطالعات مشـتري و  ي خرید و فروش داخلی؛ به طوري تشویق تولید ملی و استفاده از چرخه
ها، مشتري به طور خودکار اعتبارسنجی شده و متناسب بـا اعتبـار   ها به سایر بانکضامنین شامل بدهی آن

 کند.اي، آن را خرج میهاي دورهخود وام گرفته و با نظارت بانک، با تسهیل در انجام بازرسی

o سازي سیسـتم فانـدینو بـه منظـور ایجـاد اعتمـاد در       شفافیت در موضوع پرداخت خیریه در راستاي بهینه
 کندمشتري با وجود قابلیت ردیابی مشتري از  ابتداي زمانی که براي خیریه خرج می

o اي بر اساس مانـدگاري وجـه و همچنـین از    شفافیت در نحوه امتیازدهی مشتریان اعم از اعتباري یا سپرده
ریان و نحوه خرج کردن و استفاده از امتیازهـا بـه منظـور    سازي باشگاه مشتدر راستاي بهینه نظر تراکنشی
 ي مشتري به چیزي که مطلوب اوستهدایت بهینه

 امنیت •

o هـاي احـراز   به صورت امن و نه انتقال پول، به منظـور کـاهش هزینـه    انتقال توکن مبتنی بر زنجیره بلوکی
طـور  و همـین  اماساچهـاي  تگاههاي خرید، نگهداري و توزیع دسـ هویت تحمیل شده به بانک شامل هزینه

 ي پیامک و پوزهاي مشتري شامل هزینههزینه

o چک رمزدار دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی 

o امنیتی موجـود بـا    هايدستگاهجایگزینی براي  زنجیره بلوکیمبتنی بر ها ایجاد امنیت در پردازش تراکنش
 پِدآيسیاستانداردي همچون پی

 یون)خودکارسازي (اتوماس •

o  بـا قابلیـت    شناخت مشتري متمرکز در گروه مالی ملت و مدیریت سرمایه (ثروت) به منظور تأیید مشـتري
گذاري و اعطـاي  ي پیشنهادهاي سرمایهبه منظور ارائه مشتريي اطالعات مربوط به ي کلیهوجود تاریخچه

 امتیازات به او با ورود به یک سازمان مثل لیزینگ، بیمه، وام و غیره

o هاي تأمین در صنایع مختلف مثل خودروسازي از تولیدکنندگان مواد اولیـه تـا   ور بانک ملت در زنجیرهحض
ها بین اجزاي زنجیـره و ردیـابی اصـالت اجـزاي ماشـین و توزیـع آن و       مشتري در اموري از قبیل پرداخت
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 منتفع شدن صنعت و بخصوص صنایع الکچري

o کوینارز دیجیتال ملتهاي بانکی و تعریف دیجیتالی کردن فعالیت 

 کارایی •

o ها و طراحی پول رمزنگاري شده مبتنـی  ایجاد بستري مختص بانک ملت، عمومی و یا اجماع با برخی بانک
 بر شبکه عمومی، خصوصی یا کنسرسیوم

o دهی به مشتریاناعتبارسنجی و رتبه 

o مدیریت اطالعات مالی 

 قراردادها •

o  زایش چابکی فرآیند تدارکات و کاهش هزینه در بستر زنجیرهبا هدف افانجام فرآیند تدارکات الکترونیکی-

 ي بلوکی

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

o  توپی پیقراردادهاي 

 ردیابی و پیگیري •

o همچنین رتبـه هاي واحدها براي حل مشکالت و دهی درخواستدهی و سازمانتیکتینگ در راستاي نظم-

 هاي طرف قراردادبندي و مانیتورینگ شرکت

o آيهـاي موجـود نظیـر اینترنـت اشـیاء (     ي فناوريدهی و تنظیم قراردادهاي غیر منقول به وسیلهسازمان-

ها و کارت و سایر لوازم در مطبوعات و ملزومات شـعب بـه واحـدها و    ارسال بسته - 18ديآيآرافو  )17اُتی
 نظم انبارداري بهینه و م

o هاي بـانکی  آوري شده از سیستمي اطالعات جمعتهیه و ایجاد پروفایل مشتري و همکاران بانک، به وسیله
 هاهاي اجتماعی براي ارائه محصول و خدمات متناسب با آنو حتی شبکه

o ت آوري اطالعاشده مشتریان را و جمعهاي خرچها و پولمدیریت نقدینگی و دارایی مشتري: ردیابی هزینه
 ها در پروفایل مشتريها و نشاندن آناز آن

 مالکیت •

o الحسنهچین صندوق قرضبالك 

17 IOT = Internet of things  
18 RFID 
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o پرداخت مرحله به مرحله هزینه خرید مسکن از طریق تسهیالت بانک 

هـاي  گانه پیشنهادي به عنوان اولویت ي آماري، موارد هشتپس از بحث و تبادل نظر در خصوص این موارد با حضور کلِ جامعه
هاي آتی بانک ملت در راستاي گام نهادن در مسیر استفاده از فنـاوري زنجیـره بلـوکی بـه      ظور تهیه نقشه راه پروژهاصلی به من

 شود:ضرح ذیل تدوین می
 هااهدا نذورات خیریه به منظور ایجاد اعتماد در مشتریان و قابلیت ردیابی خیرات آن -1

 هاي مرتبط، به منظور کاهش هزینهها براي احراز هویتیا انتقال امن توکن 19پیاُتیامنیت  -2

 بانکی، در موضوعاتی مثل پرداخت با استفاده از قراردادهاي هوشمند ایجاد کنسرسیوم میان -3

هاي مختلـف بـراي ارائـه    ها و کارمندان)، با اطالعات حاصله از کانال سازي (مشتریان، دارایی مدیریت دانش و پروفایل -4
قابلیت سازي با هدف شبکهسازي (پذیرش سازمانی) سریع مشتري با  ا همراهها و لذمحصول و خدمات متناسب با آن

کشف تقلب، مدیریت وثـایق و همچنـین   هاي مربوط به مشتري به منظور ي اطالعات تراکنشي کلیهوجود تاریخچه
 ي مشتريدیریت سرمایهم

و یا حقـوقی و همچنـین بسـتري بـراي     ي نهادها با یکدیگر و یا نهادها با اشخص حقیقی قراردادهاي داخلی در حوزه -5
 توپی پیمذاکرات 

دهـی و همچنـین افـزایش    هاي طرف قـرارداد سـازمان  بندي و مانیتورینگ شرکتزنجیره تیکتینگ، در راستاي رتبه -6
 افزار و تدارکات الکترونیک افزار یا نرمهاي واحدهایی مثل سختچابکی و کاهش هزینه درخواست

ي نایعی مثل خودروسازي به منظور قابلیت ردیابی اطالعات، اجـزا و مـواد از تولیدکننـده   ردیابی زنجیره تامین در ص -7
 مواد اولیه تا مشتري

 هاي رمزنگاري ایجاد بستر ماینینگ براي پول -8

 به صورت کیفی توصیف شدههر یک از موارد فوق سازي پیادهپذیري نسبت به امکان و ضرورتدو معیار ، 8 ي شماره ریتصودر 
 است.

 
 پذیري امکان -نمودار ضرورت -8 ریتصو

19 OTP = One-time password 
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 گیري بندي و نتیجه جمع-5

ي آمـاري از  با داشـتن یـک جامعـه    ي بلوکی در بانک ملتکاربردهاي زنجیرهنمونهها و در این تحقیق با هدف استخراج اولویت
و طوفـان فکـري پـرداختیم. در نهایـت در      اماياز  هاي مختلف بانک با رویکردي ترکیبیخبرگان و متخصصین و مدیران واحد

 منظور موارد ذیل منتفع شود: گردد بانک ملت از نتایج این تحقیق به نهایت پیشنهاد می

سازي، کشف تقلـب  شبکهسازي براي مشتریان به منظور هاي مدیریت دانش و پروفایلي بلوکی در حوزهسازي زنجیره) پیاده1
 منتفع شدن خود بانک و صنایع مختلف، لذا یی مشتریان ومدیریت داراو همچنین 

دهی و همچنـین افـزایش چـابکی و    هاي طرف قرارداد سازمانبندي و مانیتورینگ شرکتدر راستاي رتبه زنجیره تیکتینگ) 2
 .افزار و تدارکات الکترونیکافزار یا نرمهاي واحدهایی مثل سختکاهش هزینه درخواست
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