
 

 

 

 ؟تسیچ یلام یروانف ای کت نيف
 دوبهب روظنم هب هناروآون تروص هب یژولونکت و ملع یريگراک هب یلام یروانف ای کت نيف

 ،یلک تروص هب .تسا یلام تامدخ طوبرم یاههزوح هعسوت و یلام تایلمع ماجنا دنور ندیشخب

 یعس یژولونکت زا هدافتسا اب هک دراد هراشا یياه سنيزيب و اهراک و بسک هیلک هب کت نيف

 یاهدربراک و کت نيف هنیمز اب یيانشآ .دنشخب دوبهب ار اهناسنا یلام یگدنز تیفیک ات دنراد

 همادا اب هک ارچ ؛دیآیم باسح هب یرورض هعماج دارفا همه یارب هزوح نيا تفرشيپ اب نآ

 اب دوخ یراگزاس داجیا دنمزاین اهناسنا ،هرمزور یلام تامدخ اب یژولونکت رتشیب هچره نتسويپ

 و ذوفن نتفرگ رظن رد اب نم لوپ فیک گالبو .دنتسه یژولونکت و تنرتنیا هب هتسباو طیحم

 اب ار امش هلاقم نيا رد دراد دصق ،دارفا یگدنز یور رب یلام یروانف ای کت نيف ريذپانراکنا ريثات

 و دنک انشآ ناريا رد کت نيف تیعضو و رظندم فادها ،نآ یاهدربراک ،کت نيف موهفم

 .دهد رارق امش رایتخا رد هنیمز رد ار یدیفم یتاعالطا

 

 



 کت نيف ای یلام یروانف موهفم
 تحت یسراف رد ،تسا Financial technology نيتال ترابع ففخم عقاو رد هک FinTech هملک

 عبانم و اههمانتغل رد کت نيف هژاو یارب هک یفيراعت قبط .دوشیم انعم یلام یروانف ناونع

 یژولونکت هک دراد هراشا هناروآون و هنادنمشوه یاهتیلاعف هعومجم هب کت نيف ،دراد دوجو

 .دنريگیم راک هب یلام یاههنیمز رد رشب یگدنز تیفیک دوبهب هب تمدخ یاتسار رد ار

 اهپآتراتسا هب و دريگیم رارق هدافتسا دروم یداصتقا یاههنیمز رد رتشیب لصا رد ترابع نيا

 یحارط ،هتفرشيپ یاهتجگ ،اههمانرب هئارا اب دننکیم یعس هک دوشیم طوبرم یياهسنيزيب و

 اهراکوبسک نيا .دننک کمک یلام تامدخ ندش ماجنا رتهب هب نوگانوگ یاههدیا تخاس و

 کت نيف دسریم رظن هب و دنیآیم باسح هب یتنس یلام یاهمتسیس یلصا نانمشد امومع

 نآ نيزگیاج دوخ و دنک دوبان یلک هب ار یلام یتنس یاههويش و اهتکرش ،هدنیآ رد دراد دصق

 .دوش

 ؟دراد یياهدربراک هچ یلام یروانف ای کت نيف
 نامه ای کت نيف هدش ثعاب دنمشوه یاهرازبا و اهیشوگ تعنص دشر هارمه هب تنرتنیا دشر

 پآتراتسا و تکرش یدايز دادعت هزورره و درادرب مدق لماکت تمس هب شيپ زا شیب یروانف

 و تسا هدرتسگ رایسب کت نيف دربراک .دوش داجیا یژولونکت اب هتخیمآ یلام تامدخ هنیمز رد

 عارتخا یتح و هناگود یرادباسح ،کچ تبث و لوپ لاقتنا ريظن یکناب تامدخ هیلک ماجنا لماش

 داجیا یارب لوپ یروآ عمج یتح ای و نيالنآ یلام یاهرازاب رد نيوک تیب ريظن لاتیجید یاهلوپ

 عورش هیلوا یاهلاس رد و نيا زا شيپ کت نيف .دوشیم نارگید کمک نودب سنيزيب کی

 هب طوبرم یاهمتسیس و تشاد روضح اهتکرش و اهکناب هنحص تشپ رد رتشیب ،دوخ تیلاعف

 ای کت نيف هزورما .تفرگیم رارق هدافتسا دروم یتاعالطا یاهرورس ريظن اهنآ یلام تامدخ

 رتتحار هب رجنم هک یرازبا هنوگره و اهتابر ،اهتجگ ،اههمانرب ،اهنشیکیلپا مامت یلام یروانف

 .دريگیم رب رد ار دوشیم یلام تامدخ ندش

 

  یرادکناب و یلام روما رد نيچ کالب دربراک : یداهنشيپ بلطم

 

 

 

 



 ؟دنکیم لابند ار یفادها هچ کت نيف

 

 

 و یلام تامدخ تیعضو دوبهب هب کمک درکیور اب زين ادتبا نامه زا یلام یروانف ای کت نيف

 .دش داجیا یراذگهیامرس و یکناب یاهتیلاعف ماجنا نيح رد ام هزورره تالکشم ندرک رتمک

 یصاخ فادها کت نيف هک دوب دهاش حوضو هب ناوتیم هزوح نيا رتشیب هچره لماکت اب هزورما

 یاهتکرش و اهپآتراتسا هب فادها نيا قبط و دنکیم یط عماوج رد دوخ تکرح دنور زا ار

 .دهدیم ار دوخ تیلاعف عورش هزاجا یراجت

 ندرب الاب کت نيف فده نيلوا .دنوشیم میسقت هتسد هس هب یلک تروص هب کت نيف فادها

 تسا یياهکسير هارمه هب اهرطخ یبايزرا و صیخشت و یلام تامدخ ماجنا رد تینما نازيم

 ناونع هب یلام تامدخ نيح رد یلامتحا یاههنيزه شهاک ،همادا رد .دننکیم دیدهت ار ام هک

 و یرادکناب هب طوبرم تامدخ ماجنا لیهست تیاهن رد و دوشیم لابند کت نيف فده نيمود

 عنام یيایفارغج و یسایس رظن زا هک یعناوم نتشادرب و یللملانيب تروص هب یراذگهیامرس

 راک روتسد رد کت نيف هک تسا یفده نيموس ،دوشیم اهروشک یاهزرم زا نوريب رد تیلاعف

  .دراد دوخ

 

 



 ؟تسا هنوگچ ناريا رد کت نيف
 رد نوگانوگ یاهپآتراتسا ندمآ دوجو هب فطل هب هتسناوت ريخا یاهلاس رد زين ناريا روشک

 ،یراذگهیامرس و یلام تامدخ رگید و همیب عاونا ،لاتیجید یاهزرا ،یکناب یاهتخادرپ هنیمز

 رد هک یياهشلاچ نيرتگرزب زا .دشاب هتشاد یلام یروانف ای کت نيف هنیمز رد یبوخ تفرشيپ

 هک تروص نيا هب ؛تسا یراذگنوناق ،دنتسه ورهبور نآ اب اهپآتراتسا و اهتکرش ،ناريا

 دهاوخ گنيرتلیف راچد ،دنشاب هدشن یراذگنوناق و حضاو اهنآ تیلاعف هک یياههمانرب مومع

 کمک کت نيف هنیمز یاهیروانف دربشيپ و داجیا هب ناريا رد هک یياهداهن رگید زا .دش

 هتخانش مه کنیف یآ تکرش مان اب هک تسا کیتامروفنا یلام تامدخ یروآون زکرم ،دنکیم

 یکت نيف یاههدیا دنکیم کمک یراجت یاهتکرش و اهپآتراتسا هب تکرش نيا .دوشیم

 .دننک یلمع ار دوخ

 ام یلام یگدنز هب یروانف دورو یارب یهار ؛کت نيف
 کمک اب اهنآ رد هک دوشیم قالطا یياهتیلاعف عومجم هب لصا رد یلام یروانف ای کت نيف

 لماش هزوح نيا .دنوشیم ماجنا رتشیب تعرس و یتحار اب اهناسنا یلام تامدخ ،یژولونکت

 یکناب تامدخ فلتخم یاههنیمز رد هک تسا یکچوک و گرزب یراجت یاهتکرش و اهپآتراتسا

 یاههزوح یتح و ماو و ضرق تامدخ ،هجو لاقتنا ،نيالنآ یاهتخادرپ ريظن یراذگهیامرس و

 هراومه کت نيف .دننکیم تیلاعف لاتیجید زرا و سکراف ريظن نيالنآ یلام یاهرازاب هب طوبرم

 .دنک کمک اهناسنا یلام یگدنز تیفیک دوبهب هب صاخ یفادها ندادرارق هحولرس اب هدرک یعس

 ،یلام تامدخ ماجنا هنيزه شهاک لماش دنوشیم لابند یلام یروانف هزوح رد هک یفادها

 یيایفارغج عناوم ندرب نيب زا نينچمه و ريسم نيا یاهکسير و تارطخ یبايزرا و ینیبشيپ

 هک تساهلاس کت نيف .دوشیم یللملانيب هصرع رد یلام تامدخ رتهب ماجنا یارب یسایس و

 دنناوتیم یدايز یاهتکرش و اهپآتراتسا هزورما و هدرک عورش زين ناريا رد ار دوخ تیلاعف

  .دننک راک هب عورش هنیمز نيا رد یتلود یاهناگرا کمک اب

 


