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 :مولفان 

 دکتر رامین پاشائی فام  
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک سپه 

 رضا شکرگزار  
 کارشناس ارشد اقتصاد،کارشناس بانک سپه و مدرس دانشگاه

 

 احسان جاللی لواسانی
 و مدرس دانشگاهکارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر پژوهشکده بیمه 

 

 

 

 

 

نظام بانکی ارائه چارچوبی براي بکارگیري فناوري اطالعات در 

 به ایجاد زیرساختهاي الزم در بانکداري الکترونیکیتوجه با 

 و چالشهاي پیش رو 

  

 

  عنوان
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امروزه جهان، محیطهاي کاري، رفتارها و منش هاي انسانی و مدیریتی بطور 

 ریشه اصلی آن که  انکار ناپذیري دستخوش تغییرات اساسی است
 ورود به عصر اطالعات   - 

 افزایش ارزش اطالعات - 

 سرعت و سهولت دسترسی به منابع اطالعاتی   - 

 

 اتخاذ تصمیمات مدیریتی در چنین شرایطی بسیار حائز اهمیت استپس 

 لذا تکنولوژیهاي جدید عضوي تفکیک ناپذیر از زندگی روزمره ما شده اند    -

اما مهم این است که بتوان  سکان کشتی تغیرات این  : تکنولوژیهاي  نوین ، وسوسه بر انگیز ، نامحدود ، و توقف ناپذیرند   -

 .تکنولوژي را در دست گرفت 

بسیاري از اندیشمندان بر این عقیده اند که در قرن بیستم بسیاري از سازمانها با مرحله اي بحرانی از بکار گیري فناوري   -

 .مواجه اند 

ز اینرو پرداختن به فناوري و بررسی جایگاه آن در  صنعت و بدنبال آن فناوري اطالعات در سازمان  هر یک از جایگاه ویژه  ا

 اي برخوردار می باشد  

 .چرا که خط مشی مدیریتی و اتخاذ استراتژي و فرایند تصمیم گیري خاص خود را می طلبد و حائز اهمیت است

 : تعاریف فناوري 

 )بکارگیري دانش ، علم و اکتشاف براي تولید کاال و خدمات اي براي  وسیله ((( سازمان مدیریت صنعتی اروپا 

 گستره وسیعی از فعالیتها براي تولید دانش فنی ، مواد ، فرایند و فراورده هاي نوین(  Rubenstein 1689البرت روین اشتاین    

کلید دانشها ، فرایندها ، ابزارها ، روشها و سیستمهاي بکار رفته در ساخت محصوالت و (رئیس انجمن بین المللی مدیریت تکنولوژي طارق خلیل 

 ) ارائه خدمات

 شرایط اقتصاد کنونی 

در اقتصاد کنونی فرایند مجازي شکل گرفته و از سرعت و هماهنگی و دقت باال برخوردار است همچنین در اقتصاد نوین،  شناسائی اقتصاد 

 یکی از نمونه هاي رایج تحقق دانشگاه مجازي : مثال .  دیجیتالی و اقتصاد دانش پایه اجتناب ناپذیر است 

 

 روند حاکم بر اقتصاد دیجیتالی 

 کاهش قیمت بازار   –  1

 کاال  و خدمات   رقابتی شدن   -2

   ات  و  خدمات   تولیدي  افزایش انعطاف پذیر  -3

   افزایش نوآوري – 4

 شکاف اقتصادي  -5 

 تولید و تقاضا دیجیتالی است  -1تذکر 

 . کاالي غیر دیجیتالی با فرایند و ابزار دیجیتالی تولید میگردد  -2تذکر 
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 در اینجاست که پاسخ به سه سوال مطرح است 
 به چه سمت حرکت می کنیم؟

 به کجا میخواهیم برسیم ؟
 آرمان ما چیست ؟  

 

 و بدنبال آن فرضیات و سئواالت اصلی تحقیق به شکل ذیل ارائه میگردد  

  :فرضیات  
فناوري اطالعات در سطح وسیع با  پیشبرد اهداف کمی و کیفی نظام بانکی کشور ارتباط داشته و نقش بسزائی را    -

 .ایفا می نماید 
استفاده از فناوري اطالعات در بخشهاي مختلف نظام بانکی اثر گذار بوده و تسهیل در ارائه خدمات را بوجود می    -

 .آورد 
 .بکارگیري فناوري اطالعات سبب رضایتمندي مشتریان بانک ازنحوه ارائه خدمات بانکی میگردد  -

شناخت نیاز و انتظارات نظام بانکی اصلی ترین عامل در پیاده سازي فناوري اطالعات و طراحی سیستم در شعبات    -
 .بانکی بشمار میرود 

 

 
 

آیا شناسائی نیاز مشتریان و طراحی سیستم هاي کارا در جهت  -1 
رضایتمندي مشتریان بدون بروز و اعمال مدیریت کارآمد و بدون 

  تاثیرفناوري نوین امکان پذیر است ؟
  

اطالعات در  تاثیرات دقیق و پیاده سازي بهینه سیستم و بکار گیري فناوري -2
      نظام بانکی چه بخشهائی را بیشتر متاثر میسازد ؟

  
آیا بکار گیري فناوري اطالعات درنظام بانکی و یا بعبارت بهتر، این   -3

فرایند بدون استفاده از نیروي متفکر و طراح ، و همچنین بدون نیاز به تجربه  
دانش (و مهارتهاي علمی و عملی ،و در یک کالم عدم  تلفیق بهینه علم و عمل 

 !، مدیریت صحیح ، رضایتمندي مشتري و کیفیت برتر محقق میگردد؟)و تجربه 
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   اهمیت موضوع

  امروزه کنشها و واکنشهاي مدیریت و رفتار درون سازمانی و گاه بین سازمان از نگاه دیگري مورد نظر و

 ارزیابی قرارمیگیرد و ابزار سنجش و محاسبه دقیقتري به این عوامل صحه میگذارند  

 

  ،بعبارت دیگر براي درك اقتصاد نوین ، شناسائی و درك اقتصاد دیجیتالی و  دانش پایه ، اجتناب ناپذیر است

دیجیتالی، کاالي دیجیتالی تولید میگردد و کاالي غیر دیجیتالی نیز با استفاده  ي بخش تولید و تقاضا چراکه در 

 دیجیتالی تولید میگردد غیراز فرایندها و ابزار

 

   اگر قرار است مشتري یک محصول را تقاضا کند و تولید کننده نیز فقط یک محصول را تولید کند آیا ایجاد

 !  فضاي مجازي براي دسترسی آسان و سریع این دو عامل اقتصادي آنهم از سوي تولید کننده منطقی است ؟

 

 که نشان دهنده تنوع و افزایش تقاضا 

 

 عوامل موثر در تولید و تنوع کاال و خدمات 

افزایش جمعیت 

نیازهاي متفاوت 

  پاسخگوئی متفاوت به نیاز ها 

  گستردگی ریسک 

 شناسائی سطح رضایتمنديو انتظارات 

 فرهنگ تجاري و گسترش و بسطIT 

گستردگی بازار و عرصه تجارت بین الملل 

  رقابت پذیري 

کیفیت کاال و خدمات 
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 واکنش در برابر تولیدات 

فکري توانش فقط مهارتها در میتوانند افراد فیزیکی بدنهاي بدون که نمود مطرح اینگونه بتوان شاید 

 داشتن مستلزم تبحر آوردن بدست زیرا آورند بدست تبحر مهارتها این در نمیتوانند اما آورند بدست

 را واقعی کردن خطر نیازمند که است واقعی موقعیتهاي در مهارتها کاربرد از بیواسطه درك یک

 . دارد

اي ویژه جایگاه و نقش است درست بینش و تفکر زائیده که دانش ،  امروزي پیشرفته کشورهاي در  

 و داده یکدیگر دست به دست ، ذهنی فعال پتانسیل و ظرفیتی توان ، اطالعات و آگاهیها افزایش دارد

 آن با نیاز روي از گاه انسان . است آورده فراهم انسانها براي را مناسب ساختارهاي پذیرش نهایت در

 به پاسخ و نیاز زائیده را وسیله پیدایش و میباشد پاسخ بدنبال نیاز طرح با گاه و میکند نرم وپنجه دست

 تولید تنوع و است بدیهی امري امروزي بشر براي نیازهاست زائیده که تولیدات پذیرش . میداند آن

 کشور اقتصاد پویائی از نیز را آن و بوده آنان خواسته گاه و باشد نمی دسترس از دور آنان براي

 را الزم توانائی ، جدید تولید با مواجه در و ساخته آماده آن پذیرش براي را خود و میدانند

 .دهد می نشان مطلوب استفاده و پذیرش ، اجرا شکل در را خود توانائی این که . برخوردارند

اگر نیاز را عامل اصلی حرکت و نوآوري با توجه به آنچه ذکر شد، بدانیم میتوان نمودار زیر 
 پس از درك نیاز ارائه نمودسازمان را بعنوان عملکرد 

  

 

  
 شناسائی نیاز

  

آن نمودنبالفعل    
تعیین سطح تعیین سطح 
 رضایتمندي

همسوئی تکنولوژي و 

در قالب خدمت ارائه شده  

  همسوئی تکنولوژي و 
 سازمان

  در قالب خدمت ارائه شده

 تولید و تنوع خدمات    تولید و تنوع خدمات   

  

خدمت طراحی  
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  :بنابراین خصوصیات سازمانهاي پویا و متاثر از فناوري عبارت است از 

 .نیازهاي مشتریان را شناسائی کرده و همواره در پی کشف این نیازها باشند  :الف 

خود را مطابق با انتظارات مشتریان همسو و همجهت )   OUT PUT(سازمان و خروجی  :ب

 . نموده و بدنبال هماهنگی آن باشند 

 .  آفتها را شناسائی و در جهت رفع آن اقدام نمایند :ج 

 .  دانش را چه در مرحله یادگیري و چه در مرحله اجرا نهادینه نمایند:  د

استفاده از تکنولوزي بعنوان یک اهرم مناسب در جهت نیل به اهداف طراحی شده سازمان  :و

 و نه بعنوان یک کاال و ابزار لوکس مدیریتینموده 

مقایسه نگري در نحوه تخصیص راهها  و روشها و انطباق بین مراحل تولید و هرمهاي  :ه 

 .صورت پذیرد  سازمان
 

 

 

 و اگر شرایط مطرح شده در بنگاه اقتصادي اعمال نگردد 

یک هزینه اقتصادي  بلکه خود به مثابه اثربخش نبوده نه تنها  فناوري
ایجاد مینماید که چه بسا با   سازمانو بار مالی سنگینی را نیز بر پیکره  ،مطرح

، فواید اقتصادي  عمل نمودن با همان ساختار و شیوه سنتیحذف آن و 
 بسیاري را میتوان دنبال نمود 

 
که ما در حال دگرگونی و حرکت از حرفه تغییر اساسی زمانی محقق میشود 

تولید محصول به حرفه ارائه خدمات،  پس از نهادینه نمودن تولید و یا اصالح  
ساختار تولید و هدفمند نمودن و مقرون به صرفه بودن و در زمان و مکان 

 .باشیم ،در حرکت متغیر به منظور گشایش مشکالت و کسب مطلوبیت مشتري 

 ومدیریت کارامد منابع انسانی پس همانطور که ذکر شد میتوان ، 

یاد  بانکداري دو بازوي قدرتمند و پیشبرنده براي صنعت رافناوري اطالعات 
نمود که پویائی موثردر ترکیب و تخصیص بهینه این دو عامل در باال بردن 

 ساختار صنعتی و فرایند آن سهم بسزائی را ایفا مینماید
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، چگونه می تواند در شرایطی که میزان ریسک و تنوع ریسک تغییر و تحول اساسی بانکداري
!پیدا کرده است به این مقوله بی توجه باشد ؟  

 

 پس نظام بانکی نیز با این تغییرو تحوالت نیازمند تغییر و حرکتی متناسب با توسعه فناوري
 است 

 

  

 
 از یک سو 
  ITرشد 

 باالرفتن ا هرمهاي امنیتی ،
 توسعه نرم افزار و سخت افزار 

 محافظت از اطالعات 
 فایروالهاي امنیتی 

 کاهش بروز خسارت 
  

 از سوي دیگر 
 پیشرفت تکنولوژي  

 نبود تعهد و وجدان کاري 
 هک نمودن اطالعات 

 و رمز گشائی اطالعات 

 شرایط بروز و توزیع ریسک 
تغییر میکند    

 راه شناسائی ریسک 
 تغیر در شیوه مدیریت ریسک 

 شیوه ارزیابی خطر 
 تقسیم بندي ریسک 

 تنوع ریسکهاي مالی 
 شیوه اعتبار سنجی

 تغییرات نظام بانکی 
 میزان تعهدات بانکی 
 حجم و میزان سپرده 

،خود تبدیل به یک رسانه و اگر آهنگ این تغییرات متناسب باشد در آنصورت مشتري 
 بحساب میآیدموسسات مالی بدون هزینه جهت جذب مشتریان دیگر براي 

 درنظام بانکی  ابعاد بکار گیري فناوري اطالعات

  کسب الزم اطالعات و منعقد پیچیده تجاري قرادادهاي اینترنت در " میگوید لویدز رئیس )MAX TAYLOR( تایلر ماکس آقاي 

   " است تجاري ارتباط ایجاد و حضوري دیدارهاي مستلزم هنوز )بیمه و بانک( پیچیده مالی مذاکرات از  بسیاري اما ، شد خواهد

 ایجاد با پیچیده بخشهاي بر تمرکز براي انگیز، بحث غیر و پیچیده غیر قسمتهاي کارآمد پیگیري باعث را الکترونیک تجارت نقش او

 .میداند بیشتر فرصت

 بنا براین صرف  

 و بروز تکنولوژي نیز بدون در نظر گرفتن

 اعمال مدیریت کارامد  وصرفه هاي اقتصادي  

 نمی تواند مثمر ثمر باشد

 :از اینرو بحث فناوري در صنعت بانکداري را در دو قالب می توان مورد ارزیابی قرار داد

 نظام بانکداريفناوري درعوامل حائز اهمیت در پیاده سازي  شناسایی-1

 عملیات بانکداري اطالعات درتاثیرات بکار گیري فناوري  -2
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 عوامل حائز اهمیت در پیاده سازي فناوري در نظام بانکداري   

 

  ریسک ناشی از تحقق فناوري و متاثر از پیشرفت تکنولوژي(منشاء ریسک( 

  شیوه هاي نوین بازاریابی 

 قوانین حقوقی 

  مقرررات و آئین نامه ها ي اجرائی 

 توجه به جنبه هاي تکنیکی و فنی بانکداري 

  زیر ساختهاي موجود 

 توجه به پیچیدگیها در قراردادهاي مالی 

 توجه به آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعی 

   مهندسی مجدد و نوسازي فرایندهاي سازمانی 

 

 

 تاثیرا ت فناوري و ضرورت توجه به آن در عملیات بانکی 

 بروز ریسکهاي جدید   -1

 ) بعنوان نمونه یک صندوق پول الکترونیک  و یا صدور کارت هوشمند ( 

 ) وقفه بواسطه خرابی دستگاه و قطعی شبکه / زیان ناشی از خرابی دستگاه ( سوال این است که خطرات ناشی از این فرایند را چه کسی جبران می نماید 

 گستردگی و دسترسی جهانی -2

 :توجه به موسسه لویدز لندن و سخن مدیر این موسسه آقاي ماکس تیلور است 

 فعالیت لویدز یک فعالیت بنیادي است و پایه و اساس آن قوي است و تکنولوژي صرفا ابعاد تجارت را براي این موسسه توسعه می دهد 

 
  فناوري

 بروز ریسکهاي جدید  زمینه ساز توسعه فعالیتها 

 تنوع بازارهاي تجاري 
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 )  نانو فناوري  /  متکی بر توسعه فناوري و مشتقات آن ( توسعه بازارهاي جدید   -3

نانو بیو فناوري  شاهد تغییرات  / با توجه به تقسیمات این شاخه علمی به نانون پودر ، نانو سرامیک ، نانو الکترونیک نانو پژشکی  که              
 .  اساسی در ارزیابی و شناسائی ریسک هاي جدید خواهیم بود  که متاثر از فناوري بوده و مکانیزم خاص خود را می طلبد 

 

 نضارت بر  امور شعب  تقسیم میشود  / نظارت مالی / که با توجه به تقسیمات ان به نظارت فنی نظارت بانکی  -4

 ابعاد جدید تجارت   -5

 نحوه مدیریت و کنترل بازار    -6

 تنوع راه هاي برخورد با ریسک  تنوع ریسک   بروز ریسکهاي جدید 

 تنوع شیوه هاي جدید مدیریت وجوه 

 ابعاد جدید تجارت  توسعه بازار و خدمات نوین بانکی  تنوع  شیوه هاي مالی 

  ITتغییر شیوه هاي نظارتی مبنتی بر  شیوه هاي نوین بانکداري 

 حال با توجه به آنچه ذکر شد تاثیرات هر بخش را جداگانه طرح می نمائیم

 

 بر نظارت مالی   تاثیر

 طبقه بندي و کد بندي اطالعات مالی  -

 تسهیل در اعمال محاسبات -

 کاهش خطا و افزایش دقت محاسباتی  -

 ارائه مطلوب گزارشات مالی بین شرکتی  -

 پاسخگوئی سریع به درخواستهاي مدیریتی  -

 طراحی و پیاده سازي ارتباطات مالی مجازي  -

 پیاده سازي اعتبار سنجی و تخصیص اعتبارات مالی  -

 تسهیل دررتبه بندي مالی شرکتها و ارائه شاخص مناسب  -
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 بر نظارت فنی تاثیر 

 تغییر در روش نظارت  -

 تغییر در سرعت ارائه خدمات و اعمال نظر کارشناسی -

 کاهش خطا و افزایش دقت فنی  -

 تعاریف جدید از نظارت و مباحث فنی مرتبط با تنوع ریسک بوجود آمده -

 خارج شدن از نظارت تعرفه اي با توجه به تنوع بازار و ریسک  -

طراحی و پیاده سازي شیوه نظارت فنی به شکل مجازي و کنترل نا  -

 محسوس   

  onlineطراحی و پیاده سازي مدلهاي کنترل فنی بصورت یکپارچه و  -

 هماهنگ سازي ارکان  قراردادهاي مالی و رویه هاي مالی   -

 بهبود بخشیدن و اثر بخشی در بخش نظارت فنی   -

 تاثیر بر نظارت بر امور شعب  

 حذف هزینه هاي اداري و سفرهاي غیر ضروري -

   onlineحذف مکاتبات اداري و غیر ضروري و برقراري ارتباط به شکل  -

 تجهیز شعب به تجهیزات ضروري الکترونیکی  -

 اصالح زیر ساختهاي اجرائی با توجه به تحقق فناوري  -

 تسریع در ارسال گزارشات و پرتفوي حاصله توسط شعب  -

 کارمزدها/ دسترسی آسان به نظر سنجی ها و عملیات مالی  -

 ایجاد فضاي مجازي و کنترل نامحسوس  -

 حذف بایگانیها و جایگزینی فایلها و تخصیص فضاهاي ایجاد شده به دیگر فضاها - 

 اطمینان از اطالع رسانی همگانی و ارسال آئین نامه ها و بخشنامه ها از طریق ایمیل وشبکه   -
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 ابعاد جدید تجارت 
 تجارت

 تجارت الكترونیكي
Click-and-order business 

 

 

 تجارت سنتي
Brick- and- Mortar business 

 

 

 تجارت سنتي ـ الكترونیكي
Click and mortar business 

 تجارت الكترونیك
E- COMMERCE 

Intra – business 

CC      Collaborative commerce 

 

C2C     Counsumer to consumer 

C2B       Consumer to business 

  

 

B2A Business to Asusiation 
Assusiatoin adminstration 

  

 

 

B2B Business to business 
  

 

 
  

 

 B2C  Business to consumer 
 
 
  

 

 
  

 

B2E  Business to Employer 

 
 
 
  

 

MC ( Mobile –    merce) 

G2G  Goverment to 

Governmen 

G2C  Government to 
citize 

 از اینرو متناسب با هر بخش وبا توجه به توسعه فضاي تجارت، نظام بانکی هم میتواند حضور یابد 

 تجارت الكترونیك
E- COMMERCE 

 
  

 

 :زیر را تدوین نموده است چار چوب در خصوص تجارت الکترونیک  مالزي

 دولت ، بنگاهها و کل جامعه باید در جهت توسعه و ایجاد فناوري و تجارت الکترونیک باهم مشارکت کنند  -1
 .تجارت الکترونیکی اقتصاد بدون مرز است و نمیتوان مانع ورود آن به کشوري شد  -2
باید فرصت استفاده از تجارت الکترونیکی براي تمام شهروندان فراهم شود -3  

 

  ITکه مهمترین بازار فناوري اطالعات در اتحادیه اروپا است و پس از آمریکا و ژاپن سومین بازار بزرگ  آلمان

 :جهان بشمار میرود بازار فناوري خود را به سه بخش عمده تقسیم کرد 
 ـ خدمات مرتبط با فناوري اطالعات با بیشترین سهم1
 .  مکان دوم استبا تخصیص اعتبار مناسب در ـ سخت افزار 2
جم بازار در حدرصد بازار فناوري اطالعات آلمان را بخود اختصاص داده جایگاه سوم  را ا 21که ـ  نرم افزار 3

 دارد 

 
میالدي با تصویب قانون امضاهاي الکترونیکی در تجارت ملی و جهانی، استاندارد  2000در سال  آمریکا 

 متحدالشکلی براي هدایت امضا هاي الکترونیکی و حفظ اسناد مرتبط با قرارداد هاي خدمات مالی ، شکل گرفت
 

بدلیل فراهم بودن زیر ساختهاي فناوري سبب توسعه فعالیتها شده است چرا که در کشورهاي توسعه یافته  

 .از نظر بسیاري از متخصصان فناوري در کوتاه مدت باعث بیکاري و در بلند مدت باعث توسعه فعالیتها میگردد 

 نگاهی بر آمارهاي جهانی و تحلیل مقایسه اي
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  تاثیر بر مدیریت و کنترل بازار 

اقدام نمایند و آن را به بانکهاي عامل می بایست به سرعت و با دقت نسبت به توسعه فن آوري در بانکی مدیران   

پنج سال اول فرصت براي ساله کشور ایران نیز  20مرحله بهره برداري برسانند در این راستا در سند مهم چشم انداز 

پنچ  سال آخر براي جامعه مبتنی بر ارزشها و   و ده سال براي جامعه دانائی محور،  دستیابی به جامعه اطالعاتی

 : که بر این اساس خصوصیات مدیران به شرح ذیل مطرح میشود  در نظر گرفته شده استدانائیها 

 

 عکس العمل سریع نسبت به تغییرات  -

 سرعت در تصمیم گیري  -

 استفاده از تخصص هاي حرفه اي  -

 افزایش قدرت ریسک پذیري  -

 قدرت رویاروئی با چالشها و شرایط بحرانی  -

 ارتقاء سطح دانش  -

 نحوه بکارگیري تکنولوژي  -

 نحوه بکارگیري نیروي ماهر و مجرب -

 

  مهارت و دانش

  رقابت و بازار رقابت و بازار

  تنوع تولید

  زمان و کار زمان و کار

 دقت و سرعت

  بروز الزامات و شرایط تازه  

  تحول ساختار سازمانی  تحول ساختار سازمانی

  تولد فضاي مجازي  تولد فضاي مجازي

  شکاف طبقاتی شکاف طبقاتی

  نگاه جدید به مدیریت  نگاه جدید به مدیریت

  ایجاد چالش و تغییر  ایجاد چالش و تغییر
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 اثر چالشها در بروز شرایط بحران  

 ایجاد چالش و تغییر

 شدت یافتن رقابت   شدت یافتن رقابت  

تحول و حضور گسترده تحول و حضور گسترده 
 فناوري در سازمان  

   چالشها  و تغییرات  چالشها  و تغییرات

افزایش سطح  افزایش سطح  
 انتظارمشتریان  

  بروز ریسکهاي جدیدبروز ریسکهاي جدید

 شرایط حصول بحرانشرایط حصول بحران

   عوامل موثر در بروز چالشها

که در عمـل  ( در این چهارچوب  شیوه خدمات بانکی در ایران و سایر کشورها   سیاستهاي تنظیمی* 

با هدف حمایت از مصـرف کننـده در مقابـل    ) اغلب حاشیه سود مطمئنی براي مشتریان فراهم نموده است 

 ناتوانی احتمالی  براي ایفاي تعهد ات صورت گرفته است

 

 رضایتمندي*

 

با توجه به آنچه ذکر شد شاید بتوان اینگونه استدالل نمود که بازگشائی بازار داخلی به روي  تقاضاي بالقوه*

مطـرح    trade offو اصطالحا پدیـده  ( عرضه کننده خارجی به جاي آنکه تولید کننده داخلی را کنار بزند 

ممکن است تقاضاي بالقوه موجود را فعال کند ، البته این قسمت را شاید بتوان جزوفرصتهاي پیش روي ) شود

آورد که در جاي خود میبایست  به آن پرداخته شود  ولیکن با توجه به جایگاه نظام بانکی بحساب نظام بانکی 

در ایران و موقعیتهاي بانکهاي عامل ا ز لحاظ اعتباري و توان مالی این تقاضاي بالقوه میتواند بـراي نظـام   

 .بانکی کشور یک چالش مطرح باشد 

 

 واسطه هاي  مالی *
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 مالی  سرمایه موسسات * 
  

تجارت الکترونیکی نوع جدیدي از تجارت نیست بلکه روش جدیدي براي انجام   تجارت الکترونیک* 
تجارت الکترونیکی به خودي خود بین المللی بوده و و خدماتی را . معامالت تجاري محسوب میشود  

ارئه میکند که در همه جاي جهان در دسترس است در نتیجه توان بالقوه آن براي تشویق تجارت 
بنابراین ارائه نمودن روشهاي مقرراتی که این گونه تجارت را مجاز . فرامرزي قابل توجه است 

میشمارند چاره ساز است و از سوي دیگر با توجه به تقسیمات تجارت الکترونیک و تعریف بانکداري 
الکترونیک و ارائه آن در مجامع بین المللی ، نظام بانکی را میتواند در این خصوص با چالش روبرو 

 . سازد که توجه به آن بسیار مهم میباشد 
 اقتصاد به شدت متمرکز ایران * 

    
  ITنقص وعدم  وجود قوانین و مقررات الزم در حوزه * 

 
 پائین بودن بهره وري و کیفیت محصوالت * 

 )که در بانک میتوان به سقف تعهدات و استثنائات اشاره نمود ( 
 

 باال بودن قیمت تمام شده  * 

 
 )مالی و بانکی  بازرسی  نظیر(در اینترنت انکی استانداردهاي بتطبیق * 

 
 نبود ساختار جامع الکترونیکی درنظام بانکداري*  

 سخن پایانی 

پیاده سازي و اجراي یک سیستم کارامد مبتنی بر فناوري اطالعات و  بنابرآنچه که مطرح شد،

برخاسته از نگاه خردمندانه به فناوري، جداي از تمامی مسائل مدیریتی و اعمال دقیق مسائل 

کارشناسی و مکان یابی و زمان سنجی مناسب و ارائه خدمات الکترونیکی، خـود میتوانـد   

ریسک باالئی را در صورت کوچکترین سهل انگاري و بی توجهی به مراحل پیـاده سـازي و   

طراحی آن بر روي نظام مالی ایجاد نماید واز آنجا که توجه به فناوري اطالعات بعنوان یک 

عامل اثر گذار در تحقق طرح تحول نظام بانکی نیز می باشد، توجه به عوامل مطرح شـده و  

بکار گیري آن در نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است که  با توجه به ساختار و ابعـاد فنـی   

مشخص شده براي نظام بانکی، استقرار نظام بانکی مبتنی بر فناوري اطالعات تنها با فراهم 

بودن زیرساختهاي الزم و در چارچوب فنی مشخص میتواند امکان پذیر باشد ، پس ضرورت 

توجه به زیرساختها و اصالح آن و تبیین ارکان و چارچوب فعالیت بانک در قالب نقش اجرائی 

همانطور که بیان گردیـد در  ) سازمان مرکزي و بانک مرکزي ج ا ا(و نظارتی ) شعب بانک(

 بکارگیري فناوري اطالعات  در بانک نقش به سزائی را ایفا می نماید 
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  پایان
 با تشکر از 

  

 کلیه اساتید محترم 

 صاحب نظران  و همکاران ارجمند 

 دانشجویان گرانقدر 

 دوستان و عزیزانی که در ارائه این مقاله ما را یاري نمودند 

 به امید موفقیت و حضور فعال در عرصه هاي بین المللی

                                                                     

 دکتر رامین پاشائی فام                                                                              

 رضا شکر گزار                                                                                     

 احسان جاللی لواسانی                                                                            

   90اسفند                                                                                          
 

 بانک سپه  
 اول در بهترین ها


