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 مقدمه    1

 

پرداخت به یک پیشران اصلی در فضای صنعت مالی مبدل شده است و این روندها روز به روز       عرصه  حول درت

های دیجیتال و با سرررعت بیشررتری منجر به ت ییر ماهیت و اندالب در اکوسرریسررت  پرداخت شررده اسررت  از فناوری

بازیگران سنتی عرصه پرداخت  گذاری و تداضای مشتریان،رقابت در نوآوری، توجه به الزامات قانونگرفته تا  1برافکن

 اند از هر جهت تحت تأثیر قرار گرفته

های پرداختی جهت بداء و ماندگاری در این صرررنعت نانارند تا آنپه پیش خواهد آمد را به درسرررتی     شررررکت

شرکت   نبینی کنپیش ضر این  شران     می هاد  در حال حا صنعت و پی ست به طور مداوم تحوالت در  های ت ییر در بای

 با سرعت پاسخگوی تحوالت بوده   ،پذیری خود در این بازاروکار خود را رصد نمایند و با بهبود نابکی و انعطاف کسب 

سایی و درک کالن     و شنا شند   شد و آگاهی و   این ت ییرات را پذیرا با صنعت، منجر به نابکی، ر روندهای تأثیرگذار بر 

 شود  عدم انفعال سازمان نسبت به آینده می

ض  سی   روندکالن 10به معرفی  ،گیری از این رویکردر با بهرهگزارش حا سا صنعت پرداخت می  ا پردازد در آینده 

سنپر    سط اک شرکت به 2که تو شاوره مدیریت و ارائه   عنوان یکی از  شرو در زمینه م در  ایدهنده خدمات حرفههای پی

  است  زمینه استراتژی، فناوری و عملیات، شناسایی و تدوین شده

                                                                 
1 disruptive 

2 Accenture 
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 در حال ظهور است. zنسل : 1روند     2

  دارند قرار ،هشد  صحبت  آنها به راجع بسیار  که ها، 2میلنیال نسل  از قبل دقیداً که نسلی  شوید،  آشنا  1z نسل  با

 پرداخت صررنعت آینده مشررتریان عمده z نسررل کاربران عمده، طور به  هسررتند جوان و نوجوان امروزه آنها پیرترین

ساب می به ست که    بینیپیش  آیندح شانگر این حدیدت ا سال   گروه اینها ن  را آمریکا کاربران تمام از %40 ،2020تا 

   شوی  آشنا آنها با که است آن وقت  داد خواهند تشکیل

 برادرهای  و خواهرها  با  هایشررران مهارت  و صرررفات  از برخی در آینده  کاربران  عنوانبه  Zنسرررل  که حالی  در

شان مادربزرگ و هاپدربزرگ و مادرها و پدرها با اما هستند،  مشترک  بزرگترخود سیار  های شند  می متفاوت ب  z نسل   با

 از اسررتفاده در آنها  اندنکرده زندگی آمازون و بوکفیس اپل، گوگل، بدون هرگز آنها  هسررتند دیجیتالی ذاتی طور به

 کنار را تلویزیون روز یک برای همراه، تلفنداشتن  نگه قبال در که دهندمی ترجیح آنها از %80  هستند  متبحر موبایل

 رها را پول و دوسرررتان  خود، همراه تلفن حفظ ازای در دهند می ترجیح آنها  از %28 آوریشرررگفت  طور به و بگذارند 

 جلب الزم برای زمان میانگین، طوربه  دارند تمایل واسطگی بی و فوریت به 3«بخر اآلن ببین، اآلن» نسلِ این  کنند

سنپ  هواداران توجه ستاگرام  و نتا ست  ثانیه نند تنها این سل  که حالی در  ا  یک عنوانبه کنند،می حرکت سریع  z ن

    هستند مرتبط بسیار و شدهسازیشخصی هایتجربه خواستار هنوز کاربر،

 کاربران توسط  استفاده  بیشترین  دارای که است  کانالی آنالین بانکداری که دهدمی نشان  هابررسی  کهحالی در

 روزانه صورت  به آنها از %69  است  موبایلی بانکداری هایاپلیکیشن  سمت  بهبیشتر   z نسل عالقه و تمایل  باشد، می

 این  است  بوده 17% 4بومرهابیبی برای عدد این که است  حالی در این کنند؛می استفاده  هااپلیکیشن  این از هفتگی یا

 خواهد ه  تربزرگ شکاف  این البته که دهدمی نشان  را بانکداری خدمات به دسترسی   در بزرگ نسلی  شکاف  مسئله 

 را شررخصرری مالی امور و هاهزینه ها،صررورتحسرراب ،هاپرداخت که دیجیتالی ابزارهای با بازار اینکه به توجه با  شررد

                                                                 
 مشتریان و خریداران عنوان به ای تردهگس طور به افراد این ،اندشده زاده آن از بعد و میالدی 2000 سال تا 1990 سال از که است مردم از گروهی نام Zنسل  1

  شوند می شناخته نزدیک ای آینده در اصلی
   اند شده متولد میالدی 2000 تا 1980 های سال بین در افراد این  دارند قرار Z نسل از قبل و X نسل از بعد ،شوند می نامیده نیز هزاره یا Y نسل که ها میلنیال 2

3 “see now, buy now” 
اند  شده زاده 1964 و 1946 هایلسا فاصل حد در یعنی دوم، جهانی جنگ از پس جمعیت انفجار دوره در که هستند کسانی( انفجار نسل کودکان) بومرها بیبی 4

 نسل این بارز هایویژگی از( استارتاپ) نو وکارهایکسب خلق طورهمین و کارآفرینی پذیری،ریسک و می باشد جهان در اقتصادی رونق و رفاه دوره زاده نسل این

 .است

 در را خود پرداخت که خواهندمی zنسل  کاربرانیک سوم از 

 نسل از %3 تنها که حالی در بگذارند، اشتراک به اجتماعی هایرسانه

  دارند تمایلی ننین بومرها بیبی
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 این در نمونه یک  کنند فکر آنها برای شانموبایلی هایپولکیف که دارند تمایل z نسل ؛شده جذاب کندمی مدیریت

صوص  ست  پولی کیف خ شنهاد  را اندازهاپس و جوایز بهترین که کارتی که ا نکته قابل   کندمی انتخاب را دهدمی پی

 دسررت سررنتی و قدیمی هایکانال از اما هسررتند، موبایلی اول وهله در z نسررل اینکه وجود با که مالحظه آن اسررت

 تماس مراکز از اع  هاکانال کلیه با کاربران دیگر از بیش z نسل واقع در که دهدمی نشان هابررسی نتایج  کشندنمی

  هستند درگیر شعب و

 از هاآن هایخواسرررته  و ترجیحات  بلکه  هسرررتند؛  متفاوت  خود بانکی ترجیحات  و عالیق در تنها  نه z نسرررل

سل  شین  هاین شتر  پی ست  نیز بی سل  که زمانی  ه  و شوند می کار نیروی وارد z ن

 ت ییر اسررراسررری طوربه  را خود های پرداخت  ؛گرددمی ترپیپیده  آنها  مالی  نیازهای  

 پول کیف خاطر  به  که  هسرررتند  نسرررلی اولین احتماالً  ها آن  خواهند داد  شرررکل 

 تمایالت و هاخواسررته  کنندمی رها و گذارندمی کنار را نرمی پول کیف دیجیتالی،

 تواننمی هنوز که ایگونه به را پرداخت و اجتماعی هایرسررانه بین دیوارهای آنها

  و بانکداری عرصرره قدیمی بازیگران همپنین، آنها  شررکسررت خواهد کرد، تصررور

خت  ند  مجبور را پردا خت  ارزش که  کرد خواه بایلی  های پردا  یک  عنوانبه  را مو

صر  سل   دهند افزایش حیاتی عن  جدید، رفتاری روندهای ایجادکنندگان عنوانبه z ن

   گذاشت خواهد تأثیر داند،می خود مشتریان خصوص در پرداخت و بانکداری صنعت آنپه و کاربران دیگر بر

 

 

  

 z نسل کاربران از 68%

 به فرد هایپرداخت به

 - دارند عالقه آنی فرد

 دیگر از تر بیش

  سنی هایگروه
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 .است جديد طالی کاربری تجربه: 2 روند    3

تبدیل  اصرررلیمه  و  رقابتی تمایز یک جنبه به (UX) 1کاربری تجربه پرداخت، دنیای توسرررعه و گسرررترش با

 از حال در پرداخت عرصرره قدیمی بازیگران گرفته، قرار توجه مرکز در کاربری تجربه امروزه کهحالی در  اسررتشررده

 محسوب خطرناک و آمیزکنایه آنها برای مسئله  این هستند؛  خود فعلی کاربران و مشتریان  روی بر کنترل دادن دست 

سیرها   شود می ست  برابر کمتر، تماس نداط و م صت  با ا شیدن  برای کمتر هایفر   گرفتن قرار توجه درمعرض و درخ

 هاآن هایخواسته و تداضا دارند، خود مشتریان به بیشتری دسترسی و توجهامکان جلب  هاشرکت که زمانی بنابراین،

   کنندمی درک بهتر را

 نبوغ  سررازدمی ثروت هسررتید، آن جسررتجوی در که نیزی هر کردن پیدا با نگونه گوگل که کنید فکر این به

  کندمی جمع تبلی اتی درآمد دالر میلیاردها خود جستجوی موتور با گوگل جستجوها، اطالعات بر عالوه که اینجاست

 خالص طالی شوند می جلب تبلی ات به آنها توجه که دفعاتی تعداد باشند،  نداشته  تبلی ات به ایعالقه مردم اگر حتی

 انجام در طول که موفق خواهند بود پرداختی خدمات دهندگانارائه  کندمی صدق  نیز پرداخت در مسئله  همین  است 

 یک که زمانی منحصررر به در لحظاتی که برای کاربران اهمیت دارد حضررور دارند و حضررور آنها   و پرداخت فرآیند

  نیست  پیونددمی وقوع به تراکنش

 در خود مشتریان  با پیش از بیش که دهدمی را امکان این خدمات دهندگانارائه به دیجیتال هایفناوری امروزه

شند  ارتباط سی   با شان  هابرر ستند  پرداخت خدمات بکارگیری و پذیرش آماده کاربران که دهدمی ن  که صورتی  به ه

 مندعالقه هزینه مدیریت خدمات و دیجیتالی پرداخت مشررراوره به – ها z نسرررل و هامیلنیال از %70 حدود– اغلب

 روشنی نشانه مسئله، این  بدهد شانشخصی هایهزینه روی بیشتری کنترل و بهتر فه  هاآن به تواندمی که هستند

ست  ست  کرده حرکت تراکنش صِرف تکمیل  فراتر از به پرداخت صنعت  اینکه بر مبنی ا  سطح  کاربری هایتجربه  ا

مان  هر از بیش باالتر،  یت  دیگری ز به   دارد اهم که  با  فدط که  هایی تجر نه ن مردم این خت  گو ند می پردا  مرتبط کن

                                                                 
1 User Experience :شود  تجربه تجربه کاربری به احساسات و رویکردهای فرد در خصوص استفاده از محصول، سیست  یا سرویس خاصی اطالق می

 شود ماشین می-های عملی، تجربی، تأثیرگذار، معنادار و ارزشمند در تعامالت انسانکاربری شامل جنبه

 دهدمی پیوند پرداخت صنعت قدیمی بازیگران به را کاربران که روابطی

  است شکننده حالت، بهترین در
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ست،   این تحدق برای  شود می مربوط گذاردمی تأثیر شان زندگی بر هاهر یک از این پرداخت که لحظاتی با بلکه نی

مشتریان و کاربران آنها   شخصی   نیازهای که مرتبط با نماید طراحی پرداختی هایتجربه باید صنعت  اینفعاالن  امر،

 کاربران برای را امکان بای اینزپ است  2ویامنی شرکت 1بای زپسرویس   خصوص  این در خوب نمونه یک  است 

شمند  همراه هایتلفن که نموده فراه   ،آنالین و تلویزیون پرینت، از اع  کانالی، هر در که تبلی ی روی بر را خود هو

   دهند انجام خرید یک شدهتبلیغ کاالی از فوراً و دارند نگه شده منتشر

ضر،  حال در صار  حا سعه  برای نیاز مورد و معنادار هایداده انح ست  هابانک اختیار در کاربری تجارب تو  از اما  ا

 کاربران از نیمی از بیش دهد،می نشان کاربران روی هابررسی کهآنجایی

 با را آنالین بانکی حساب اطالعات که دارند تمایل z و میلنیال هاینسل

سطه  هایشرکت  شتراک  به سوم  طرف و ایوا  این در نتیجه بگذارند  ا

صار  ستنی    انح سیب  و شک ست  پذیرآ  دوران اکنون اینکه از نظرصرف   ا

ست  باز بانکداری  سوم  طرف هایشرکت  به اروپا اتحادیه در 32PSD ؛ا

سط  که دهدمی اجازه سی برنامه رابط تو  اطالعات به( APIs) کاربری نوی

شته  دسترسی   مشتری  حساب   که است  اتفاقاتی آورپیام PSD2  باشند  دا

 آینده این هرنند پیوسررت؛ خواهد وقوع به شررمالی آمریکای در آینده در

ست  ممکن سیار  ا شد  دور ب   آمریکا در بزرگ هایبانک نیز، این از پیش  با

سی    ارائه ستر شان داده د   اندنموده آغاز را سوم  طرف هایشرکت  به های

   باشد برنده تواندمی هرکسی و شده شروع کاربری تجربه سر بر نبرد

 

  

                                                                 
1ZapBuy شرکت : یکی از خدمات و محصوالتOmnyway است   
2Omnyway گذشته: این شرکت که در Omnypay را دارد  بهتر موبایلی پرداخت های پلتفرم ایجاد مأموریت، نام داشت 
 پرداخت روی پیش موانع خاص طور به و شده تهیه اینترنتی و موبایلی کارتی، های پرداخت بیشتر استانداردسازی برای اروپا پارلمان توسط 2PSD دستورالعمل 3

  .دهد می کاهش را کارتی و اینترنتی های

 باز دسترسی پذیرای کاربران از 61%

 بنابراین هستند، شانمالی اطالعات به

 طریق از که زمانی در توانندمی آنها

 انجام را پرداخت موبایلی اپلیکیشن هر

 و بانکی جاری حساب دهند،می

  ببینند را اعتباری کارت حسابصورت
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 . کندمی پیدا را خود راه موبايل: 3 روند    4

 هایجنبه سررایر در خود همراه تلفن شرریفته بکارگیری آنها اگر حتی، موبایلی هایپرداخت از کاربران اسررتفاده

آور نیست زیرا آنپه صنعت این موضوع به هیچ عنوان تعجب  است شده ترو کمرنگ کمرنگ دائما ،باشند شانزندگی

 کار به ماه در فرود برای که آنپه از تریشررررفتهپ ایفناوری داشرررتن اختیار در وجود با که بود این پرداخت انجام داد

 بدون عجیب اتفاق این اما  داشت  عجیب اتفاق یک وقوع انتظار و داد قرار تلفن در را 1پالستیک  ایتکه شده،  گرفته

 بپیوندد؟ وقوع به تواندمی نطور افزوده ارزش ارائه

 در باز بانکداری و( APIs) کاربری نویسرریبرنامه رابط سررایه در موبایلی پرداخت  کرد خواهد ت ییر اوضرراع این

 پرداخت هایتجربه ارائه امکان ،پرداخت بازیگران برای هاپیشرفت  این  است  خود اوج روزهای به شدن  نزدیک حال

شتر  تمرکز با و ترباارزش صرف  روی بی سال   فوری، جوایز و هاپاداش با –نهایی کنندهم  و حساب  مانده هشدارهای ار

 افراد زندگی در هاداده اشررتراک و پرداخت اکوسرریسررت  موبایل، قدرت افزایش موجب امر این  کندمی فراه  را –    

سئله  این  گرددمی  خود خودی به تراکنش یک انجام فراتر از واقعی ارزش ارائه برای جذاب هایراه یافتن معنی به م

  است

 از یکی که دهدمی نشرران هابررسرری  هسررتند موبایلی پرداخت امکانات و هاگزینه مختلف انواع نیازمندکاربران 

 تمام که اسررت این آورد، خواهد دسررت به خوبی جذابیت و کشررش آتی هایسررال که افزوده ارزش هایسرررویس

ساب  اطالعات شان ( محل) نما یک در ح  کاربران به که موبایلی بانکداری برنامه یک با خدمت این ارائه  شود  داده ن

 و ریسک   شود می ممکن ببینند زمان یک در را اعتباری کارت و جاری حساب  ترازنامه و حساب  مانده دهدمی اجازه

دهندگان راهکارهای پرداختی     و ارائه  2کنندگان  تجمیع که  اسرررت این دارد وجود ها  بانک   برای اینجا  در که  خطری

کاربران فراه  نمایند   بانک ارزش بیشرررتری برای موبایلی پرداخت هایبرنامه رایت قابلیت به توجه باطرف سررروم، 

 نویسرریبرنامه رابط دو تنها خود موبایلی هایبرنامه ترافیک از بزرگی سرره  دادن دسررت از تا هابدین واسررطه بانک

   دارند فاصله( API) کاربری

 میان  کاربری تجربه سرررر بر نبرد در تأثیرگذار و مه  ندطه  متمرکز و یکپارنه  موبایلی پرداخت تجربه این ارائه

                                                                 
 کنایه از عدم پیشرفته بودن فناوری 1

2 aggregators 

 پول کیف خاطر به را خود بانکی اپلیکیشن دارند تمایل کاربران از 23%

 رها دارد، قرار محل یک در پرداختشان اطالعات تمام آن در که دیجیتالی

   کنند
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 خواهد راهکارهای پرداختی طرف سرروم دهندگانارائه و سررنتی بازیگران

 هایاپلیکیشررن به نسرربت( %28) بانکی موبایلی هایکیف امروزه،  شررد

 هایپول کیف و( 49%( )3پیسررامسررونگ و 2اندرویدپی ،1پیاپل) پرداخت

ستفاده  کمتر کاربران توسط ( %39) پذیرنده  سنتی  بازیگران اگر  شود می ا

به  فراتر از قدیمی  و کاربردی  عملکردی های جن مه   و  نا خت  های بر  پردا

ستفاده  برای را کاربران که موبایلی هایتجربه تا نکنند فکر خود موبایلی  ا

شتر  شتر  ارزش آوردن دست  به برای - دهند ارائه را کندمی درگیر بی   – بی

گل،  پل،  گو مازون  ، بوکفیس ا جام  ها آن برای را کار  این دیگران و آ  ان

  داد خواهند

 

  

                                                                 
1Apple Pay  
2Android P  
3Samsung Pay  

 سال در که دارند قصد کاربران از 64%

 موبایلی پول کیف یک از 2020

 که درصدی 46 از بیش کنند، استفاده

 در افزایش %39 – دارد وجود امروزه

  کاربری پایگاه
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 ها وامتیاز وفاداریانقالب پاداش: 4روند     5

ستفاده مردم از کارت    صادی، ا ساس تجزیه و تحلیل    پس از رکود اقت شدت افزایش پیدا کرد  برا های پاداش به 

میلیارد دالر پاداش را به صورت وجه ندد دریافت نمودند  با این حال کشمکش شدید     15سال گذشته مشتریان    بازار، 

ها در ایاالت اند، درحالیکه تراکنشها به باالترین سطح خود رسیده  دهندگان خدمات کارت وجود دارد  پاداشبین ارائه

ست و در کانادا رو به کاهش    سبتا ثابت ا شرکت  متحده امریکا ن ست  با این حال  دهنده خدمات، مجبور به هایی ارائها

 ها هستند  پرداخت پاداش

های ها، شرکتدهنده خدمات در یک سال اخیر شدت پیدا کرده است  بانکهای ارائهاین کشمکش بین شرکت 

طوریکه کارت هستند به های قابل توجهی باه  در رقابتگذاریفروشان سرسختانه با سرمایهدهنده کارت و خردهارائه

های های پاداش معرفی کردند  تحدیدات صورت گرفته شده از اطالعات کارت  را جهت توسعه کارت  1پاداش امتیازی

شرکت  ست که هزینه   موجود  شان داده ا سال    ها ن شرکت از  بیش از دو  2016تا  2008های بازاریابی و پاداش یک 

ست به   شده ا ست  برای مثال در      20درصد به   9سبت به درآمد از  ها نطوریکه این هزینهبرابر  شته ا درصد افزایش دا

فروشانی که کاالهای خود  درصد افزایش داشته است  از سوی دیگر خرده     29درصد به   18یک شرکت این نسبت از   

 کنند     های اعتباری پرداخت مینمایند، کارمزد اندکی بابت پذیرش کارترا با تخفیف ارائه می

نه امرو پاداش         زه اختالف بین هزی مان  فاوتی را در بردارد  اولین مفهوم ه خت دو مفهوم مت پاداش و پردا های 

ست و دیگری ابداع راه        سیده ا ضر به حداکثر مددار خود ر ست که در حال حا ست  به  سنتی ا های جدید ارائه پاداش ا

ستار جوایز متنوع     شتریان خوا ساده، م ستند به عبارت  های پاداش را به های خود کارتوانند در خریدطوریکه بتتری ه

های مشررتریان، سررهولت در تبدیل خواسررته وشررامدگویی تبدیل نمایند  از دیگرامتیازات بیشررتر یا پول ندد یا جوایز خ

شتریان در یک نظر      پاداش صد از م شش در ست  هفتاد و  شان در هنگام خرید به  سنجی ترجیح می ها ا دهند پرداخت

امکان اتصال کارت وفاداری و   Smart Tapصل باشد  پیش از این، شرکت گوگل با معرفی فناوری    کارت پاداش مت

                                                                 
1Premium Rewards Cards:  برای امتیازات انتدال و تبدیل امکان کارت این با مشتریان ها،آن از باالتر بسیار درآمدی پتانسیل با پاداش هایکارت مشابه است کارتی 

 . داشت خواهند را     و رستوران یا اقامت و هواپیما بلیط خرید

 

تر با قابلیت نددشوندگی و های پاداش متنوعمشتریان خواستار کارت

   ها هستندکارتانتدال مبالغ بین 
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کارت پرداخت را فراه  کرده بود  عالوه بر این مشررتریان در نظرسررنجی صررورت گرفته شررده نسرربت به داشررتن    

صی   پاداش شخ شان داده           های  شتیاق ن شان ا ساس عالیق و نیازهای شده برا سخ اند  نیمی از سازی  دهندگان به پا

های انگیزشرری مناسررب حاضررر هسررتند اطالعات شررخصرری خود را جهت دریافت نظرسررنجی درصررورت وجود طر 

 پیشنهادات بیشتر به اشتراک بگذارند  

شرکت  مادامی که رقابت شدت ادامه دارد،   سل آینده  های پرداخت فرصت زیادی برای ارائه پاداش ها به  های ن

کار وبه مشتریان دارند  نوآوری با ثبت دقیق وقایع و بررسی مداوم کسب   

توان راهی برای های دیجیتالی میشود  با استفاده از اکوسیست    شروع می 

ها در آینده فراتر از اداش یافت  پاداشگسرررترش ارتباط دسرررتاوردهای پ

های تولیدکننده مواد   طوریکه شررررکت -های پاداش خواهند بود  به کارت

شرکت    صرفی با همکاری  شنهادات، بن و جوایز خود را  م های پرداخت پی

ها بیشررتر به صررورت دیجیتالی ارائه خواهند داد  در حدیدت، آینده پاداش

ها ن خواهد بود تا پرداخت نددی، شرکتهای خرید مشتریابراساس تجربه

 براساس شیوه زندگی و نیازهای مشتری به صورت پیوسته خدمات مربوطه را ارائه خواهند داد  

  

تمایل دارند که از کاربران  48%

های پاداش اولیه خود را در کارت

جهت اخذ ارزش بیشتر از 

  خریدهایشان تعویض نمایند

 



 21از  10صفحه  

 
 

 سازیاثرگذاری شبکه: 5روند     6

سال  سته و ناپایدار بانک   بعد از  س ضربه خورده    ها همکاری گ شرفت فناوری  سنتی، اکنون آنها با پی اند  در های 

طوریکه با های خود پذیرفتند  بههای ارتباطی را جهت تأثیر مضررراعف بر فعالیتها، همکاری با شررربکهنهایت، بانک

شرکت      ست ،  سی سل جدیدی از پرداخت های پرداخت خود را برای خفعالیت در این اکو شبکه لق ن های بانکی و ها )

 اند  های پرداخت گسترده( آماده کردهمدل

های فعال در این صنعت در همکاری با یکدیگر بودند  در صورتیکه در   از ابتدای فعالیت صنعت پرداخت، شرکت  

های فناوری دیجیتال سختی قابلیتکردند  بسیاری از آنها به ها از همکاری با یکدیگر دوری میعصر دیجیتال، بانک

ها سعی کردند راهکارهای  بانک 2000طوریکه در اوایل سال  را جهت ایجاد راهکارهای موثر در پرداخت پذیرفتند  به

ندازی  های امریکا با راه   ایجاد کنند  امروزه بانک     PayPalرقابت محدود با      را جهت خود  (P2Pفرد)پرداخت فردبه   ا

ست به هزاران بانک و میلیون      30عال( با بیش از ف API)1زِله شبکه   سته ا شتری، خدمات  شریک تجاری توان ها م

 پرداخت همزمان ارائه بدهد  

ضر با نظارت نهادهای قانون  شرکت در حال حا شده    گذار و بازار، همکاری بین  شتر  های پرداخت از هر زمان بی

شوند این نوع همکاری جدید  مند میمزایای بیشماری بهره طوریکه از روابط متدابل همکاری هر دو طرف از است  به 

کنندگان های ارتباطی با افزایش تعداد شرکت دهد که قدرت شبکه در صنعت پرداخت این فرضیه اساسی را نشان می     

دهنده مزیت رقابتی در صنعت عنوان یک فناوری ارائهبههای ارتباطی د  نوآوری در شبکه کنبه صورت نمایی رشد می  

 رشد نشمگیری داشته است  

های باشررد  مسررترکارت و ویزاکارت نمونهدر پرداخت می های ارتباطیتنها یک نمونه از اثر شرربکه زِله شرربکه

های متن باز و فناوری و ابزارهای دیگر APIها و افراد ،  های ارتباطی هستند که با مشارکت شرکتدیگری از شبکه

هت ج 2اند  اتحادیه اتریومسازی شده و تنوع ابزارهای پرداخت نمودهخت شخصیسعی در گسترش ارائه تجربیات پردا

سب غولبرد اهداف خود با بزرگان و پیش ستارت وهای فناوری، قدرتمندان پرداخت و مالی، ک ها( و آپکارهای نوپا )ا

                                                                 
1Zelle  :آوردمی فراه  موبایل شماره و ایمیل زتنها با استفاده ا سرعت به را هابانک اکثر بینکه امکان انتدال پول  باشدمی امریکا در دیجیتال بر مبتنی پرداخت شبکه یک   

 
2Ethereum:   و حاصل ت ییرات مبتنی  کوین( بیتای از دستورات ناکاموتو )شده اصال  نسخهنین می باشد  بالک اساس بر شده توزیعپلتفرم محاسباتی متن باز، عمومی و

   بر تراکنش است

 

  سازی برای موفدیت در آینده پرداخت ضروری استقدرت شبکه
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کند  زیرا از  کوین همکاری می بیت نین مانند   های مبتنی بر بالک دولت را جهت حمایت از اتریوم و همپنین پلتفرم    

ها و پاسررخگویی به نیاز مشررتریان، جامعه بزرگتری شررکل خواهد  این زمان به بعد، به منظور ایجاد ت ییر در پرداخت

  گرفت
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 فین تکهای مشارکت بانک و شرکت: 6روند     7

شرکت  ست      های مختلف دورنمای پرداخت فیندر دهه اخیر، همکاری بین  ساخته ا شخیص  تکی را غیر قابل ت

ها به فکر ایجاد های سررنتی دارند  از طرفی بانککنندهتک تمایل به همکاری با تأمینهای فینبرای نمونه شرررکت

زای فایننس )فین( و فناوری )تِک( یک نوع همبستگی تک هستند  در کل ادغام دو مفهوم مجهایی مانند فیننوآوری

 اند  متدابل قدرتمندی که مکمل یکدیگرند را به وجود آورده

شکی نیست که شرکت های فین تک، خدمات مالی را از صنعت وام دهی گرفته تا صنعت پرداخت ت ییر دادند       

های روز، نوع مبادالت در بازارهای سررنتی را وریکار نوین با آخرین فناوهای کسرربواسررطه ادغام مدلطوریکه بهبه

شرکت  صحنه رقابت خارج    PayPalها مانند متحول کردند  با این حال برخی از این  شد کردند و برخی از  به خوبی ر

ست که در این دوره رکود و رونق پرداخت فین    شرکت شدند  واقعیت امر این ا دهنده خدمات های ارائهتکی برخی از 

های به های نامناسررب، کمبود دانش فناوری، عدم شررهرت برند و مشررتریتک به دالیل زیادی مانند زیرسرراختفین

سبت ک ، در   سایر رقبا م لوب می ن ست می     رقابت با  شک شگامان فناوری شوند  اغلب آنهایی که  های خوردند از پی

شرکت    ستند   طبیعتا این نوع  سازمانی نابکی برای فعالیت   دیجیتال نی ساختار  سک ها  پذیر فراه  های نوآورانه و ری

کنند تا اینکه ی یکدیگر بهتر عمل میتک با همکارهای فینها و شرررکتآورند  به همین دلیل اسررت که بانکنمی

های صورت  اند  نتایج بررسی داران نیز در این حوزه وارد شده تنهایی در این مسیر فعالیت کنند  در این بین سرمایه  به

شان می  سرمایه    گرفته ن سبت  شمالی ن شترک بر فین دهد که در آمریکای  سرمایه گذاری م  37ها )گذاریتک به کل 

 درصد(   18ز سایر نداط جهان است )درصد( بیشتر ا

دهندگان خدمات ها در حال اقدام به همکاری و خرید شرکای خود هستند  عالوه بر این، ارائه  در این دوره بانک

شرکت  شرکت   پرداخت غیر بانکی مانند  صادرکننده کارت با  شارکت می های فینهای  کنند  با نگاه اجمالی به تک م

گذاران تک و سرمایههای فینها، شرکتتوان متوجه میزان مشارکت بانکدر زمیته بانکی میعنوان اخبار منتشر شده 

ها جذابیت خود را از تکرداخت بدون همکاری بانک ها و فیننوآوری پ

 دهد دست می
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ستوران     1پِیگردید  برای مثال نِیس سریع به ر سعه خدمات  شرکت لِوِل برای تو شارکت نمود  2آپها با  شارکت  م   م

متصل   PayPalان به کارت طوریکه حساب بانکی مشتری  نمونه دیگری از همکاری است به  PayPalبانک آمریکا و 

شتری فراه  می     شگاه را برای م با همکاری یکدیگر امکان  4Movenو  3TD Bankآورد  شده و امکان پرداخت در فرو

ها استفاده اپلیکیشن مدیریت پول را برای مشتریان در ایالت متحده آمریکا فراه  آوردند  موارد دیگر از نوع مشارکت    

 سازد  خت در آینده را متحول مینیز وجود دارد که نوع پردا

  

                                                                 
1Chase Pay :مشتریان برای را اپلیکیشن و اینترنتی های سایت ،رستوران ها ها، فروشگاه در موبایل وسیله به یعآسان و سر پرداخت امکان که باشد می دیجیتال پول کیف 

  .است آورده فراه 

 
2LevelUp :د و ترکیبی از خدمات تحلیلی، کن یمتصل م یکدیگربه  شانتجربیات از استفاده با را مشتریان و هارستوران به طوریکه یکاستپرداخت تلفن همراه در آمر پلتفرم

  وفاداری مشتری و سیست  پاداش را در خود گنجانده است  
3TD Bank  :باشد  این بانک در پانزده ایالت آمریکا شعبه دارد و هشتمین بانک بزرگ در آمریکا است  بانک ملی آمریکا و بانک نند ملیتی در تورنتو کانادا می 
4Moven :پرداخت سیست   دهد می ارائه همراه تلفن در را مالی خدمات خود مشتریان هب که آمریکا در شرکتی Moven بر  مبتنیNFC باشد  عالوه بر می

 .   آوردها و درآمد مشتریان( را فراه  میاین امکان مدیریت مالی ) تجزیه و تحلیل هزینه
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 نبرد ارتش کدها: 7روند     8

حساب کارت اعتباری به ، هر 1EMVشوند  اما با توسعه استاندارد ای از اعداد شناسایی می ها توسط رشته  حساب 

صورت امن مدیریت می   افزاری تبدیل میکدهای نرم توانند اعداد متفاوتی را در هر شوند و می شوند  کدهایی که به 

های پرداخت دیجیتالی، پتانسرریل عظیمی را بار انجام تراکنش تولید نمایند  تلفیق این موضرروع با پیشرررفت فناوری 

های صررنعت نماید  در نند دهه آینده این تحول عظی  تدریبا تمامی جنبهایجاد میبرای توسررعه بانکداری و پرداخت 

 پرداخت را دگرگون خواهد کرد 

های موبایلی در حال تجربه اولین موج از تحول است  این فرآیند مسیر پرداخت   2گذاریصنعت پرداخت با نشان  

ها بخشرری از کنترل ب شررد تا برای اولین بار بانکرا هموار سرراخت  این فرآیند موج 4و اندرویدپی 3پیهمپون اپل

گذاری امکان ارائه یک کد پرداخت را به طرف سرروم بیرون از اکوسرریسررت  بانکداری و پرداخت واگذار نمایند  نشرران

که این کد به سرقت  آورد که در صورتی فرد برای پرداخت از طریق یک حساب در سایت فراه  می  عددی منحصربه 

های تواند ت ییر بزرگی در امنیت کارتتنهایی میمصرررف خواهد بود  این فرآیند بهتراکنش دیگری بیرود، برای هر 

 دهند ایجاد نماید   اعتباری که کاربران عمیدا به آن اهمیت می

های فیزیکی توجه به تأثیر عظی  در ساختار قدرت در اکوسیست  پرداخت نیز باید مورد نظر قرار گیرد  کد، کارت

ساختار پرداختی را مستدر نماید که در آن شماره   از میان برمی را شده و   دارد و  ها و اطالعات کارت و حساب مجازی 

های پرداختی، تبدیل به دهندگان شررربکه و کارتدر هر مکان و کانالی قابل بکارگیری اسرررت  در صرررورتی که ارائه

شوند و الیه خدمات حذف گردد، از جنب   ارائه شانه  صورت کلی ت ییراتی ایجاد می دهندگان ن شود  این  ه فرآیندی به 

سنتی پرداخت به        ست  به منظور راهبری و جهتدهی به این ت ییر، بایگران  شناخته ا سئله یک حوزه کامال بکر و نا م

رویکردهای کامال متفاوتی در زمینه نوآوری و مدیریت کدها و رمزهای پرداختی نیاز خواهند داشررت  پیشررگامان در  

صه نه این  صورت مداوم محدودیت عر سعه  ها در زمینه کدهای محتمل را از میان برمیتنها به  دارند؛ بلکه بر روی تو
                                                                 

ها ATMهای فروش و پرداختی مبتنی بر استانداردهای فنی برای پرداخت کارت هوشمند در پایانهیک روش  : Visa Mastercard ,Europayمخفف  1
های هوشمندی هستند که قابلیت ذخیره اطالعات های ایجاد شده مبتنی بر این روش، کارتشبکه کارت پرداختی بزرگ دنیا ایجاد شده است  کارت 3است که توسط 

 های خود دارند را در تراشه
2okenizationT  :( فرآیندی است که شماره اولیه حسابPANرا با نشانه )کند شوند جایگزین میهای امن که به صورت رندم ایجاد می 
3le PayApp  : سرویس پرداخت موبایلی و کیف پول که بر روی محصوالت شرکت اپل در بسیاری از کشورهای جهان قابل استفاده است 

4Pay ndroidA  : های با سیست  عامل اندروید قابل استفاده است های همراه و دستگاهپرداخت موبایلی که بر روی تلفنسرویس 

های های کارتشیوه تفکر و نگرش کاربران در خصوص حساب

 سال اخیر است  100ترین تحول در شان در حال ایجاد اساسیاعتباری

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercard
https://en.wikipedia.org/wiki/Europay_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Europay_International
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 کنند  گذاری میهایی برای ورود به بازار، پیش از دیگران سرمایههای نوآورانه برای ایجاد ایدهسریع قابلیت

های فناورانه را حج  و سرعت اثرگذاری پیشرفت   گذارند؛ای که کدها بر روی صنعت پرداخت می تأثیر گسترده 

ها و واقعیت افزوده تا ابزارهای های متعدد از زنجیره بلوکآسررای فناوریدهد  هجوم سرریلبر این صررنعت نشرران می

کننده باشرررد  اما ارزش اصرررلی به اینکه بزرگترین و متأخرترین        تواند مرعوب احراز هویت بیومتریک پیشررررفته می   

ست، بلکه درک اینکه نگونه این فناوری   های فناوری ستند نی ستانداردها،  نی ها منجر به بازآفرینی تجارب کاربری، ا

 آفرین است ها و اقدامات امنیتی و ایمنی خواهد شد ارزشمدررات و شاخص
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 پرداخت در هر مکان: 8روند     9

صه پرداخت در پذیرش پرداخت      شت بازیگران عر سرنو ضر انواع    زمانی  شان بود  در حال حا ها در کنترل خود

متعددی نحوه و دسررتگاه پذیرش پرداخت در محل پایانه فروش، به صررورت آنالین وجود دارند و این موارد در حال  

ست  پرداخت  ستفاده از ابزارهای متنوع قابل     هایی که زمانی محدودازدیاد ا ضر با ا به موقعیت مکانی بود در حال حا

شود که ارتباط بین پذیرندگان، تکمیل هستند  این نداط تحول در آینده پذیرش پرداخت در سطح جهانی محسوب می

 های پرداخت را ت ییر خواهد داد مشتریان و واسطه

سال   شناخته ایده    1999در  شرکت نا شت که  یک  ای دا

اندازی داشت که  پیشروتر از زمانه خودش بود  این شرکت نش    

ستگاه       در آن افراد می شعه از طریق د سال ا ستند با ار های توان

ایده به    اجرایود برای یکدیگر پول ارسررال نمایندخ 1پایلوتپَ 

سادگی پرداخت   دلیل اینکه افراد نمی ستند به  های کارتی را توان

پل بود که با تمرکز پذیرش نمایند؛ دشوار بود  شرکت مذکور پِی  

های فردی، همه نیز را ت ییر داد  پذیرش پرداخت بر حل نالش

انگیز در مسرریر ارائه راهکار اجرای ایده مربوط به لحظه هیجان

 پرداخت  به صورت اختصاصی در خصوص دمکراتیزه کردن پذیرش بود  پذیرش بود و نه

و  4، اسرررترایپ 3، وِنمو2پل هایی همپون پی سررررعت تحوالت تا کنون دنیایی را پدید آورد که در آن شررررکت       

توانند وکارهای کونک میاند که به وسررریله آنها افراد و کسررربتماسررری را ایجاد نمودهراهکارهای بدون 5اسرررکوئر

ها را پذیرش نمایند  برای مثال اسررترایپ که سرراالنه بیش از میلیاردها تراکنش آنالین، از طریق آن توسررط تپرداخ

                                                                 
1.Palm Pilots توسط شرکت کامپیوتری پ  تولید شد  1996های دستیار دیجیتالی شخصی بود که در سال : پایلوت نام تجاری اولین نسل از دستگاه 
2PayPal  
3Venmo  
4Stripe  
5Square  

تواند به تواند پذیرنده پرداخت باشد و هر دستگاهی میهر کسی می

 دستگاه پذیرش پرداخت مبدل شود 

 

 های دیجیتالی شخصی  پایلوت اولین دستگاه: پ1 شماره تصویر



 21از  17صفحه  

 
 

تنها هر گیرد  در حال حاضررر نهانجام می 2و لیفت 1وکارها از هر اندازه، از کارآفرینان کونک گرفته تا آمازونکسررب

سی می  توانند این کار را در هر مکانی انجام دهند  تمام آنپه به می تواند پرداخت کارتی را پذیرش نماید؛ بلکه آنهاک

 های فروش ایجاد شوند آن احتیاچ است امکان اتصال به شبکه و یک کارتخوان قابل حمل است تا نسل بعدی پایانه

شبکه     فناوری همپنان در حال تکامل نگونگی پذیرش پرداخت سیون مجدد در  ست  در نتیجه یک کالیبرا ها ا

ها در ایاالت های پذیرش کارتهای پرداخت و مکانهای کنونی رخ خواهد داد  برای مثال ارتباط میان کارتختپردا

ها و ها به نسررربت مکانهای گذشرررته نشرررانگر رشرررد بیشرررتر تعداد کارتمتحده را در نظر بکیرد  روند در سرررال

ست که کارت کسب  سبت     به بیان دیگر، کارتکنند بوده است های پرداختی را پذیرش میوکارهایی ا های بیشتری ن

کند  این های پذیرش وجود دارد   با به واقعیت پیوستن پذیرش جهانی، این شکاف شروع به از بین رفتن می   به محل

توانند در حد پرداخت کارتی فرد به فرد ها و ابزارها میامر به دلیل آن اسررت که برخالف محل پذیرندگان، دسررتگاه 

 در این صورت برای اولین بار شبکه پرداخت ،دو سویه خواهد شد  گسترش یابد  

  

                                                                 
1Amazon  
2Lyft  
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 کنند.متقلبان نیز نوآوری می: 9روند     10

 

جریان است  این نبرد به  های پرداختی و متدلبان و کالهبرداران دردر این صنعت، نبرد بین نیکی و شر مابین شرکت 

نماید و سپس متدلبان آن را شود که صنعت پرداخت یک راهکار حفاظت امنیت جدید ایجاد میاین صورت انجام می

نیز کالهبرداری و تدلب در پرداخت کارتی را متوقف نکرد و هیچ راهی برای  EMVزنند  متاسفانه استاندارد دور می

های امنیتی با توسعه تهدیدهای امنیتی باید پیشرفت کنند؛ تکامل یابند و جهش دفاع مطلق فراه  نکرد  نارنوب

 کنند 

پایان نیافته است  EMVندارد های اعتباری و پرداختی با توسعه و اجرای استاتدلب و کالهبرداری در استفاده از کارت

توان به این مسئله به صورت فشار دادن یک قسمت از بادکنک نگاه کرد که بلکه در حال ت ییر و تحول است  می

های دیگر برود  پیش نند سال افزایش شدید نشت اطالعات پذیرندگان و جعل و تدلب، شود هوا به بخشباعث می

اند  صنعت بانکداری و پرداخت باید های بدون حضور کارت متمرکز شدهتراکنش کالهبرداران اکنون بر روی تدلب در

، هر ساله 2013باشدکه این شاخص از سال  2018رفتن اطالعات کارتی در سال میلیارد از دست 31.3شاهد حدود 

صنعت پرداخت به  درصد افزایش داشته است  با توجه به این امر تعجبی نیست که بانکدارها همانند فعاالن 18حدود 

 نگرند ترین نالش میترین و اصلیامنیت داده به عنوان مه 

تر خواهد شد  کالهبرداران عالقه دارند که با توسعه و پیشرفت نوآوری خود را بهبود بخشند  این نالش هر روز سخت

د تا یک خط اعتباری را باز برنتنها هویت افراد را به سرقت میبرای مثال جعل هویت در حال افزایش است  آنها نه

کنند  این های دیجیتالی جدیدی ایجاد مینمایند، بلکه با بافتن و متصل کردن اطالعات واقعی و جعلی، هویت

های دیجیتالی وجود دارند  با وجود اینکه حج  دقیق جعل ترکیی نامعلوم های ترکیبی تدلبی تنها در ماتریسهویت

های شناسایی تدلب موجود به منظور عت مالی در حدود میلیاردها دالر است  مدلمانده است، برآوردهای زیان صن

تواند های تدلبی میتواند تهدیدهای موجود را مرتفع نماید  حتی اثرانگشتپیشگیری از انجام تراکنش تدلبی است و نمی

های توانند به کانالتدلبان میهای همراه هوشمند را فریب دهد  عالوه بر این، مسنسورهای اثرانگشت بر روی تلفن

 "تأیید"تأیید پرداخت دارندگان کارت )موبایل، آنالین، و مرکز تماس(، به منظور قراردادن هشدارهای اشتباه و 

 های جعلی نفوذ نمایند فعالیت

مجرمان سبدت گرفتن در نوآوری از صنعت پرداخت را حرفه تمام وقت 

 کنند خود می
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رگیری کاهای متدلبان پیشی بگیرند  برخی از آنها در حال بههای پرداختی باید از فرانوآوریها و شرکتبانک

های آنالین، موبایل و خدمات مراکز خدمات خود هستند  با های جدیدی برای کاربردهای دیجیتال و کانالفناوری

توانند با مدایسه محل دستگاهی که برای تکمیل تراکنش استفاده شده و محل ها میهای مکان ج رافیایی، بانکداده

ناسایی نمایند  تحلیل صوتی و اکوستیکی ارزیابی ریسک در تعامالت ها را شدارنده کارت، احتمال تدلبی بودن تراکنش

گیرنده ممکن ساخته است  این ها به منظور تأیید محل واقعی تماسمراکز تماس را با تحلیل نویز پشت زمینه تماس

تر اختی، پیپیدههای پردها و شرکتها در مسیر درستی انجام شده است اما بازی موش و گربه میان متدلبان و بانکگام

 خواهد شد 

  



 21از  20صفحه  

 
 

های اساسی مورد نیاز کردنبردن و جايگزين: از بین10روند     11

 است

شدند  حتی در دنیای  والتی در طول نند روز پردازش، کِلِر و تسویه می های طهای پرداختی برای مدتتراکنش

رسد  حدیدت تلخ این است که   نظر میامروز، نه رسد به آینده، این فرآیند اگر به سرعت و آنی رخ ندهد؛ مضحک به   

د  عملکرد بازیگران سنتی با جهش کوانتومی صنعت   انساختارهای موجود با سرعت و شتاب کمی به این ندطه رسیده    

 رسانی و ارتباط با مشتری تطابق نداشته است  های عملکردی پیشرفته یا استانداردهای پیامدر سرعت، قابلیت

شران  ستاپِی      هاسازی پرداخت ها منجر به ایجاد الزامی برای مدرنتالقی نیروها و پی ست  بنا بر اعالم این شده ا

کشرررور دنیا به اجرا در آمده اسرررت  همپنین عزمی برای ایجاد و توانمندسرررازی  39تا کنون پرداخت آنی در  1تِرَکِر

(، پروکسرری و خدمات APIنویسرری )گذاری دیگر، همپون ادغام با رابط کاربری برنامهگذاری و خدمات جاینشرران

رسانی دیک به نیمی از موارد استانداردهای پیامهای پرداختی وجود دارد  عالوه بر این موارد نزتحویل و ارائه سرویس

 افتد ، فراتر از اتحادیه اروپا و در حال ورود به امریکای شمالی، در پرداخت اتفاق می20022ISO2و انتدال داده 

سررازی پرداخت در یک برنامه اسررتراتژیک برای مدرن ISO20022برای مثال، پذیرش و بکارگیری اسررتاندارد 

ای نمودند تا از این طریق شررود  بازیگران پرداخت در کانادا شررروع به اجرای اقدامات نندسرراله یکانادا محسرروب م

ها و قوانین ضررروری در جهت بهبود، اکوسرریسررت  پرداختی کشررور را متحول نمایند  این ت ییرات شررامل  سرریسررت 

در کنار بهبودهای   ها،  های موجود به منظور افزایش سررررعت تراکنش   الوقوع در سررریسرررت های قریب  پیشررررفت 

سریع تری همپون اجرای قابلیتبلندمدت سویه، و همان   های پرداختی  شاره  تر، سیست  متمرکز کِلِرینگ و ت طور که ا

بر رسیدهای کاغذی و نک به پردازش   های مبتنی، که امکان حرکت از تراکنش ISO 20022شد، معرفی استاندارد   

 خواهد آورد دیجیتالی برای این عملکردها را فراه  

سیاری از بانک  ساخت ها و ارائهب های پرداختی خود را آغاز نموده و یا دهندگان خدمات پرداختی تحوالت در زیر

ستند  از بین    ساختارها ه ساخت   به فکر ایجاد ت ییرات در این  ساختارها و زیر های موجود و جایگزین کردن آنها بردن 

                                                                 
1InstaPay tracker کند های پرداخت آنی در جهان را بررسی و معرفی میای که سیست : مجموعه 

2: 20022ISO messaging standard  های الکترونیکی بین مؤسسات مالی است استاندارد ایزو برای تبادالت داده 

های موجود، زنده بازیگران سنتی پرداخت بدون بازآفرینی کامل سیست 

 مانند نمی
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های امروز یکپارنه ی پرداختی به ارم ان خواهد آورد  مجموعه فناوریهاپذیری فنی جدیدی را برای شرررکتانعطاف

های بزرگ و غیر قابل انعطاف است  سازماندهی مجدد و جایگزینی این   و محدود است  این مجموعه شامل سیست      

ساب می بر بهبر و زمانها ماهیتا کاری هزینهفناوری ساخت های آینده کامال برعکس زیآید  مجموعه فناوریح های ر

های زیرسرراختی آینده ماهیتا نابک پذیر اسررت  فناوریهای باز و انعطاففعلی اسررت  این مجموعه شررامل سرریسررت 

سازماندهی مجدد برای پیش   ستند و امکان  آورند  که نمودن نیازهای بازار در زمانی کوتاه را فراه  میبینی و مرتفعه

 باشد  داختی امروز و آینده میاین امر یک الزام عملکردی برای بازیگران پر

 


