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  پژوهشکده پولی و بانکی
   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  
  به نام خدا 

  

  پیام دبیر همایش

درصد  50کشور در چند سال گذشته همه را متعجب کرده است. طی این مدتتحوالت بانکداري الکترونیک در 
از شعبه منتقل شده است؛ این در حالی است که از حیث مبلغ  هاي مشتریان از نظر تعداد به بیرون تراکنش
شود و در پشت باجه، تمامی  هاي بانکی با استفاده از ابزارهاي نوین پرداخت انجام می درصد تراکنش 95حدود 

 1/2به ازاي هر نفر به حدود  2/0تر از  سال از کم 7سرانه کارت هاي بانکی ظرف  ها الکترونیک است. تراکنش
 هسه رقمی بود 1386سال مستمراً دو رقمی و در سال  7ها طی  ده است. نرخ رشد ساالنه عملکرد کارترسی

شتاب  برابر شده است. 18میلیون عدد رسیده و  8/1هزار، به  100سال از حدود  6هاي فروش طی  است.پایانه
هزار دستور پرداخت در طی روز  3کند. ساتنا به رکورد پردازش  میلیون تراکنش را در روز پردازش می 6بیش از 

 ،خره ظرفیت برآورد شده براي پایاو باال برابر تولید ناخالص داخلی از نظر مبلغ رسیده است. 5/2از نظر تعداد و 
 میلیون تراکنش طی روز است. 5پردازش حدود 

بابت چنین دستاوردي این آمار و ارقام، بی تردید غرورآفرین و افتخار برانگیزند. نظام بانکی کشور حق دارد 
  به خود ببالد. 

رو قرار  هاي مهمی را پیش اما از سوي دیگر، سرعت باالي تحوالت کمی و توسعه انفجاري ابزارها، چالش
  :دهد می

زدنی در متحول کردن پوسته بانکداري که همانا عملیات دریافت  فناوري اطالعات به رغم موفقیت مثال -
 گري مالی نفوذ چندانی نکرده است. بانکداري یعنی واسطه، هنوز به هسته استو پرداخت 

گیر به کارگیري ابزارهاي نوین در  با رشد چشم ، هنوزها هاي سنتی نظارت بر سالمت بانک روش -
 کند. بانکداري غریبگی می
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گیري در خدمات بانکداري صورت نگرفته است. به عبارت دیگر  به رغم نوسازي ابزارها، تحول چشم -
 شوند. خدمات سنتی با ابزارهاي نوین عرضه میهمان 

به دلیل عدم بازنگري کارمزدها، بسیاري از خدمات نوین بانکی هنوز از توجیه اقتصادي و مالی برخوردار  -
 نیستند.

 الشعاع قرار داده است. توسعه کمی ابزارها، بهبود کیفی خدمات را تحت -

هیچ تناسب و ري اي اعتباه پیکره نحیف کارت میلیون کارت برداشت با 115پیکره فربه نزدیک به  -
 توازنی ندارد.

برانگیز صنعت بانکداري الکترونیک در چند سال گذشته،  و ستودنی ولی نامتوازن و چالشعملکرد شتابان 
طلبید. باید ایستگاهی  ها می ازنها و مداقه در عدم تو تأملی جدي را براي ارزیابی دستاوردها، واکاوي چالش

ها را در ترازوي  قوت و ضعف ؛گرد هم آیند ینظیر در انجمن شد تا همه بازیگران این حرکت کم فراهم می
رو فراهم  مضاعف را براي دهه پیش یتوشه تالش قضاوت بگذارند و با محک عقل و تدبیر و خرد جمعی، ره

  آورند.

وي مدیریت ارشد بانک از س دستور کار همایش حاضر از دل چنین نیازي بیرون آمد. اهداف و قلمرو کار
به عنوان حامی اصلی همایش، مرکزي تعیین شد و با همفکري و همدلی صمیمانه شرکت ملی انفورماتیک 

به تدریج ابعاد و گستردگی کار مشخص شد. از  هشت سال جاري زده شد.یبکلید برگزاري همایش در ارد
ها در  در جلب مشارکت برخی از بانک دریزي همایش دعوت شد هر چن ها براي طراحی و برنامه همه بانک

  تر بودیم. مقایسه با دیگران موفق

  :در نهایت خرد جمعی جامعه بانکی کشور؛ اقدامات زیر را در دستور کار همایش قرار داد

هاي  ها، مدیران شرکت هاي مدیران عامل بانک گزارشهاي موجود در کشور از طریق  عرضه توانمندي -الف
  بانکی در برنامه قرار گرفت. ITتراز اول 

  رو، به عهده سیاستگذاران و مدیران ارشد بانک مرکزي قرار گرفت. انداز پیش ترسیم چشم –ب 

 ا سازي کارشناسان بانکی با تحوالت و محصوالت طراحی شده در داخل، دستمایه طراحی نزدیکنآش –ج 
  گرفت. رمدرس قرا 22کارگاه آموزشی با  20 به
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حوزه بانکداري الکترونیک، یعنی بانکداري یکپارچه و نظارت                 مون دو موضوع چالشیمداقه پیرا -د
  نظران قرار دادیم. طرافی از صاحباال میزگرد با حضور طیف متنوع و جامع ورا دستمایه د داده ـ محور

  و باالخره

  ی دنبال کردیم.جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان را از طریق مقاالت فنی و تخصص -هـ 

  عملکرد کمیته همایش و انتخاب مقاالت به شرح زیر است:

براي  را ارسال کنند. خود نفر خواسته شد اصل مقاله 186دریافتی ، از  مقاله چکیده 357 از میان -
اي از اساتید و  براي انجام داوري تیم ورزیده مقاله داوري انجام شد. -نفر 344ارزیابی مقاالت دریافتی، 

مخابرات، فناوري اطالعات، بانکداري، حقوق بانکی، اقتصاد، مدیریت و فقه  هاي در حوزه زبدهکارشناسان 
دهی یک شبکه علمی و فنی مربوط به مباحث مختلف  دستاورد خوبی از شکلبانکی تشکیل شد که 

مقاله جهت  29رائه شفاهی و مقاله جهت ا 22از میان مقاالت داوري شده،  بانکداري الکترونیک است.
توسط  ،در پایان روز اول مرحله نهایی ارزیابی کیفیت مقاالت .ندارائه به صورت پوستر انتخاب شد

 اياي از مقاالت بر گیرد تا گزیده ها صورت می اعضاي هیأت رئیسه نشست ها و نیز ناظران علمی سالن
 چاپ در مجموعه مقاالت همایش انتخاب شوند.

هاي  درصد توسط شرکت 36ها و  درصد توسط بانک 16درصد مقاالت دریافتی، توسط دانشگاهیان،  48 
  بانکی تهیه شده بودند.  ITخدمات 
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