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مقدمه

ــاالنه  ــش س ــن همای ــال1390، دومی ــفند ماه س ــه در اس ــن زمین ــال در ای ــرکت های فع ــی و ش ــوزه بانک ــان ح ــد و کارشناس ــران ارش ــه مدی ــایان توج ــتقبال ش ــت و اس ــای پرداخ ــک و نظام ه ــداری الکترونی ــش بانک ــن همای ــزاری اولی ــس از برگ پ
ــا ســخنان چهــار ســخنران کلیــدی در  ــی و ب ــران ارشــد و کارشناســان امــور بانکــی و مال ــا حضــور بیــش از 1100 نفــر از مدی بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت طــی روزهــای سه شــنبه و چهارشــنبه ۲۶ و ۲۷ دی مــاه ســال 1391 ب
ــه  ــی برنام ــد پرداخــت، معرف ــی زیر ســاخت ها و ابزارهــای جدی ــا، معرف ــق دنی ــی الگوهــای موف ــف، معرف ــا بانکــداری الکترونیــک و یکسان ســازی تعاری ــه بانکــی کشــور ب ــزار شــد. آشــنایی جامع ــی صــدا و ســیما برگ مرکــز همایش هــای بین الملل
بلند مــدت و نقشــه راه بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت در کشــور، معرفــی دیدگاه هــای اقتصــادی مختلــف، ارتقــای ســطح دانــش تخصصــی بانک هــای کشــور، آشــنایی بــا نقــاط ضعــف و قــوت کشــور در زمینــه بانکــداری الکترونیــک 
ــي  ــه، ۲1 کارگاه، 3 میزگــرد و 5 ســخنرانی کلیــدی در محورهــای ارزیاب ــه ۲4 مقال ــد کــه در قالــب ۶ نشســت تخصصــی و ارائ ــرد فنآوری هــای نویــن در بانکــداری اهــم اهــداف ایــن همایــش بودن و ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در خصــوص کارب
ــداری  ــوزه بانک ــر در ح ــای برت ــز نوآوری ه ــان نی ــد. در پای ــه گردی ــاوري ارائ ــي فن ــای پرداخــت  و چشــم انداز بین الملل ــک و نظام ه ــداري الکترونی ــي اقتصــادي بانک ــش رو، ســنجش کارای ــه پی ــای ده ــته، چشــم انداز و چالش ه ــه گذش تحــوالت در ده

الکترونیــک در »جشــنواره دکتــر نوربخــش« معرفــي شــد و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
ســاماندهی و برگزاری این مراســم با همت و همفکری صاحب نظران در قالب کمیته های علمی و اجرایی انجام شــد.

صفحهزمانسالنبرنامه

روز اول

8:30تا10اصلیافتتاحیه 
10:30تا12اصلیسخنرانی های کلیدی – بخش اول

14تا16جانبیارائه مقاالت )در قالب ۶ نشست تخصصی(

16:30تا18:30اصلیمیزگرد )پرداخت همراه(

روز دوم

8:30 تا 10موالناسخنرانی های کلیدی – بخش دوم
میزگرد )نظم دهی بازارهای پرداخت خرد: 

10:30 تا 1۲موالنابررسی موردی شاپرک(

8:30 تا 1۷جانبیکارگاه ها
1۷:30 تا 19:30اصلیمیزگرد )چالش های شبکه اختصاصی بانکی(

19:30 تا ۲1اصلیمراسم اختتامیه و جشنواره دکتر نوربخش

فهرست مطالب در قالب برنامه همایش اعضاي كميته علمي 

دکتــر نیمــا امیرشــکاري )صاحب نظــر در حــوزه بانکــداری الکترونیــک(، دکتر علي حســن زاده )معــاون اداري و مالي پژوهشــکده 
ــر عامــل شــرکت داده  ــک مرکــزي(، فرامــرز خالقــی )مدی ــاوری اطالعــات بان ــرکل فن ــي و بانکــي(، ناصــر حکیمــي )مدی پول
ــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک(، دکتــر  ــرد )معــاون پژوهشــی مرکــز آمــوزش علمــی و کارب ــران(، اصغــر زندی ف ــردازی ای پ
ــر عامــل شــرکت ســامانه های  ــی(، محمدرضــا ســلطانخواه )مدی ــر عامــل صنــدوق توســعه مل مهــرداد ســپه وند )مشــاور مدی
ــز  ــی )رئیــس مرک ــاز توکل ــر حســین طاهب ــی(، مهــران شــریفی )صاحبنظــر در نظام هــای پرداخــت(، دکت هوشــمند اطالعات
آمــوزش علمــی و کاربــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک(، ولی الــه فاطمــي )مدیــر عامــل شــرکت توســن(، غالمعلــي کامیــاب، 
ــش(، شــهروز  ــر علمــی همای ــات انفورماتیــک و دبی ــق و توســعه شــرکت خدم ــر تحقی ــم )مدی ــان معل ــران محرمی ــر مه دکت
ــینی  ــرا میرحس ــي(، زه ــي و بانک ــر پول ــان )صاحب نظ ــادي مهدوی ــان(، محمد ه ــرکت داده کاوان آیس ــل ش ــق )مدیرعام محق
ــی و بانکــی(،  ــدری )معــاون پژوهشــی پژوهشــکده پول ــران ن ــر کام ــن(، دکت ــک اقتصــاد نوی ــاوری و اطالعــات بان )معــاون فن
دکتــر فرهــاد نیلــی )رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی(، محمــد تقــی واقــف )مدیــر عامــل شــرکت کارت اعتبــاری ایــران 
کیــش(، دکتــر محمــد ولی خــواه )معــاون دانشــجویی مرکــز آمــوزش علمــی و کاربــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک(، فرشــید 

ــک(  ــی انفورماتی ــرکت مل ــرکت های ش ــرمایه گذاری و ش ــور س ــاون ام ــوبی )مع یعس

اعضای كميته اجرایی

غالمعبــاس افشــار )مدیــر عامــل مرکــز بازاریابــی خدمــات مالــی و دبیــر اجرایــی(، دکتــر علــي حســن زاده )معــاون اداري و 
مالــي پژوهشــکده پولــي و بانکــي(، پیمــان راحمــی )مدیــر انفورماتیــک پژوهشــکده پولــی و بانکــی(، هســتی ربیــع همدانــی 
ــی و بانکــی(، مهنــدس محمــد هــادی شــالباف  )مشــاور هیئــت مدیــره شــرکت داده کاوان  ــر آمــوزش پژوهشــکده پول )مدی
آیســان(، رونــاک فرضــی )مدیــر انتشــارات پژوهشــکده پولــی و بانکــی(، دکتــر کامــران نــدري )معــاون پژوهشــي پژوهشــکده 

پولــي و بانکــي(، دکتــر فرهــاد نیلــي )رئیــس پژوهشــکده پولــي و بانکــي و دبیــر همایــش(
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ــی  ــود را ط ــی خ ــد تکامل ــد، رون ــکوفایی و رش ــدار ش ــت در م ــه اس ــک ده ــش از ی ــور بی ــک در کش ــداری الکترونی   بانک
می کنــد. طبیعــی اســت کــه ایــن رونــد تکاملــی هــر ســال رکــورد باالتــری از نفــوذ اجتماعــی، اقتصــادی و جغرافیایــی ابزارهــا 
و افزایــش تراکنش هــا را ثبــت کنــد. نخســتین ثمــر از پیونــد مبــارک بانکــداری و فنــاوری، اینــک در ماه هــای پایانــی ســال 
ــه  ــذا شایســته اســت در ایــن نقطــه عطــف، ب ــوغ برگــزار می کنــد. ل ــه دوران بل ــرای ورود ب 1391 جشــن تکلیــف خــود را ب
جــای آنکــه بــه ســیاق ســال گذشــته از افزایــش آمــار تراکنش هــای بانکــی ســخن گوییــم، مکــث و تاملــی داشــته باشــیم 
نســبت بــه مســیر طــی شــده؛ اقتضائــات گــذار از دوران رشــد بــه دوران بلــوغ را مــرور کنیــم؛ مشــکالت و موانــع را در ســایة 
خــرد جمعــی بررســی کنیــم و بــرای مســیر پیــش ِرو بــه توافقــی همگانــی برســیم. ایــن اهــداف، دســتورکار همایــش امســال 

ــد. ــیم می کنن را ترس
ــن عرصــه  ــر در ای ــان اث ــان و صاحب ــل و هم فکــری همــة ذی نفع ــا تعام ــه چشــم انداز نظــام بانکــی کشــور جــز ب رســیدن ب
امکان پذیــر نیســت و اگــر در کشــورهای دیگــر در ایــن مرحلــه از تاریــخ، خــرد جمعــی بــه عنــوان یکــی از پایه هــای اصلــی 
در رونــد جهانــی شــدن تکنولــوژی مطــرح می شــود، مــا از قرن هــا پیــش حکمــت »و امرهــم شــوری بینهــم« را آموخته ایــم. 
ــا  ــدرت، مســیر تخصصــی خــود را طــی می کننــد، ام ــا ق ــی و ب ــه تنهای ــی عرصــة بانکــی هــر یــک ب هرچنــد بازیگــران اصل
ــم  ــروز گرده ــرای کشــور اســت. ام ــر ب ــج چشــم گیر و موث ــه نتای ــا راه رســیدن ب ــوی تنه ــای ق ــن برداره ــردن ای همســو ک

ــم. ــای خوش الحــان برداری ــن نواه ــی ای ــر در همنوای ــی موث ــا گام ــم ت آمده ای
فرامــوش نکنیــم کــه ارائــه خدمــات جدیــد بانکــداری بــه مشــتریان، بــدون توجــه بــه بحــث بســیار کلیــدی فرهنگ ســازی 
معنایــی نــدارد. فراینــدی کــه بایــد قبــل، حیــن و پــس از هــر اقــدام فناورانــه ای مدنظــر قــرار گیــرد و غفلــت از آن می توانــد 
موفق تریــن پروژه هــا را بــا تهدیــد مواجــه ســازد. در طــی ایــن فرآینــد اســت کــه هماهنگــی مشــتری بــا ارکســتر بازیگــران 
ــد،  ــع نباش ــود مطل ــش روی خ ــات پی ــت و الزام ــیر حرک ــتری از مس ــر مش ــد. اگ ــاوری رخ می ده ــة فن ــف در عرص مختل
ــذا، توجــه  ــه شــکلی ناقــص و ســطحی رخ خواهــد داد. ل ــا ب ــا صــورت نخواهــد گرفــت ی ــرات ی ــد تغیی ــا رون هماهنگــی او ب

ــداری  ــوغ بانک ــازی در دوران بل ــات فرهنگ س ــات و اقتضائ ــه الزام ب
الکترونیــک از مالحظــات جــدی مــا در ایــن همایــش اســت.

ــد اران  ــتریان و زمام ــی مش ــای اصل ــی از دغدغه ه ــز یک ــت نی امنی
ــا پــول  صنعــت بانکــداری در سراســر جهــان اســت. ایــن صنعــت ب
مــردم در ســطحی گســترده بیــن اقشــار مختلــف جامعــه در ارتبــاط 
اســت و بــه همیــن دلیــل حاشــیه تحمــل خطــا در آن نســبت بــه 
ــای  ــی از محوره ــاً یک ــت. طبیعت ــدک اس ــیار ان ــر بس ــع دیگ صنای
ــای  ــت در فض ــن امنی ــای تامی ــی را ه ه ــش بررس ــن همای ــی ای اصل
تولیــد و تبــادل اطالعــات بانکــی و جلــب رضایــت و اعتمــاد تمامــی 
ذی نفعــان بــا بهره گیــری از نظــرات متخصصیــن ایــن حــوزه 
ــوان  ــه عن ــز ب ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــزي جمه ــک مرک ــت. بان اس
ــدي دارد و  ــش کلی ــي نق ــام بانک ــارت در نظ ــاد و نظ ــور اعتم مح
ــه ایجــاد ســامانه »کاشــف«  ــا برداشــتن گام هایــي محکــم از جمل ب
بــه عنــوان مرکــز امــداد فوریت هــاي امنیتــي شــبکه  بانکــي و نیــز 
ــات  ــودن خــود را اثب ــن راه مصمــم ب ــي شــبکه  شــاپرک در ای برپای

کــرده اســت.
در خصــوص زیرســاخت ارتباطــي، در حــال حاضــر بانک هــا از 

زیرســاخت های مشــترکی بــا ســایر کاربر هــا اســتفاده می کننــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت و اولویــت خدمــات بانکــی و ســرویس 
۲4×۷ مــورد انتظــار از بانک هــا نیازمنــد بازنگــری اساســی در ایــن زمینــه اســت. در ســال گذشــته در نتیجــه تعامــل شــبکة بانکــی 
کشــور و شــرکت مخابــرات، مقدمــات راه انــدازی شــبکه اختصاصــی بانکــی کشــور، شــاب، پی ریــزی شــد. بــر اســاس طــرح تدویــن 
شــده، انتظــار مــی رود در آینــده ای نــه چنــدان دور، ارتباطــات بانکــی در ســطح کشــور بــه ایــن زیرســاخت منتقــل شــود. تاســیس 
ایــن شــبکه بــه لحــاظ ایجــاد بســتر مناســب نظارتــی و نیــز ارتقــای کیفیــت خدمت رســانی بــه مــردم اقدامــی شــایان توجــه 
اســت. بــا فعــال شــدن ایــن شــبکه امــکان ارائــه SLA متناســب بــا نیــاز بانک هــا فراهــم می شــود کــه بــا توجــه بــه انتظــار بــه 
حــق موجــود بــرای بــاال بــردن کیفیــت خدمــات شــعب، بــه بانک هــا امــکان می دهــد تــا بــا تکیــه بــر بســتری امــن و زیرســاختی 

قابــل اطمینــان جدیدتریــن و به روزتریــن خدمــات را بــه هموطنــان عزیــز ارائــه کننــد.
کارت  اعتبــاری اثــر قابــل  توجهــی در اصــالح چرخــه   نظام هــای پرداخــت، تغییــر الگــوی رفتــاری در حــوزه معامــالت خــرد، 
کاهــش ریســک های مشــتریان بانک هــا، کاهــش معضــالت کنونــی چــک و ایجــاد نظــام اعتبــاری شــهروندان داشــته و ضمــن 
تصحیــح الگــوی مصرفــی خانــوار و آمادگــی اتصــال بــه شــبکه های جهانــی پرداخــت، فرهنــگ اعتمــاد و احتــرام را در جامعــه 
ارتقــا مي دهــد. رشــد بســیار آرام  ایــن ابــزار در مقایســه بــا ســایر ابزارهــای پرداخــت نســبت بــه ســایر کشــورها نیازمنــد توافــق 
بــر مــدل  بانکــی مناســب، بــه اقتضــای مالحظــات حاکمیتــی، حقوقــی و قانونــی، فنــی و اجرایــی اســت تــا موجــب گســترش 

ایــن ابــزار در کنــار ســایر ابزارهــای بانکــداری الکترونیــک بــر مبنــای مدل هــای صحیــح کســب  و کار گــردد. 
ــه  ــم عرص ــای مه ــتگی ناپذیر رویداده ــته و خس ــد پیوس ــا رص ــا ب ــم ت ــالش داری ــی، ت ــد بانک ــای جدی ــوص فناوري  ه در خص
ــر  ــور ب ــاي نوظه ــرات فناوري ه ــگ خــودی، از تاثی ــات خــاص کشــور و فرهن ــن مقتضی ــا، ضمــن درنظــر گرفت ــداری دنی بانک
صنعــت بانکــداری کشــور غافــل نباشــیم. شــاید ایــن گمــان مطــرح شــود کــه بــه دلیــل تحریــم، نیــازی بــه همــگام شــدن 
بــا رونــد رشــد فنــاوري در دنیــا نیســت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه خواســته یــا ناخواســته در عرصــه  فنــاوري، بــا جهانــی، 
ــرز و  ــن م ــمنان ای ــالش دش ــا، ت ــن فض ــتیم. در ای ــرو هس ــگ روب ــیار کم رن ــای بس ــا مرزه ــی ب ــرز، ول ــدون م ــم ب ــر نگویی اگ
ــان  ــت متخصص ــا هم ــور، ب ــادی کش ــي و اقتص ــاي جغرافیای ــراف مرزه ــزوا در اط ــس ان ــي از جن ــي دیوارهای ــراي برپای ــوم ب ب
کشــور بــه انگیــزه اي بــراي رشــد علمــي و فنــاوري تبدیــل مي شــود. در 
 R&D ایــن راســتا، جــای خالــی ســاز و کاری مناســب بــرای ســاماندهی
ــارات پژوهشــی نظــام بانکــی  ــا پشــتیبانی اعتب ــک ب ــداری الکترونی بانک

ــود.  ــاس می ش ــدت احس ــه ش ــور ب کش
ــداری در  ــت بانک ــل صنع ــداف جــدی در مســیر تکام ــر از اه ــی دیگ یک
ــه  ــاز ب ــدون نی ــتری ب ــه مش ــی ب ــات بانک ــه  خدم ــترش ارائ ــا، گس دنی
مراجعــه بــه شــعبه اســت. ایــن رونــد در گذشــته بــه شــکلی محدودتــر 
بــا ظهــور خودپردازهــا منجــر بــه انتقــال صفــوف پشــت باجــه بــه جلــوی 
خودپردازهــا شــد کــه کمــاکان معطلی مشــتری را در پــی دارد. در کشــور 
ــی و  ــای بانک ــام تراکنش ه ــعب در انج ــش ش ــش نق ــه کاه ــر چ ــا اگ م
واگــذاری ایــن رســالت بــه خودپردازهــا و پایانه هــای فــروش، ســهم ایــن 
ــا  ــش داده، ام ــا افزای ــد کل تراکنش ه ــش از ۷0 درص ــه بی ــا را ب کانال ه
بانکــداری مجــازی بــه رغــم رشــد نســبتاً محســوس اخیــر هنوز نتوانســته 
ســهم خــود را بــه بیــش از 5 درصــد برســاند. از نظــر کیفــی نیــز افزایــش 
تنــوع خدمــات بانکــداری مجــازی، از ملزومــات ارتقــای کاربردپذیــری آن 
بــوده و نیازمنــد بــذل اهتمــام ویــژه از جانــب سیاســتگذاران، بانک هــا و 
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فنــاوران اســت. ارائــه ایــن خدمــت از مطالبــات بــه حــق کســب  و کارهای متوســط و بــزرگ اســت کــه نیازهــا و خواســته هایی 
ــداری  ــامانه های بانک ــدازی س ــا در راه ان ــی بانک ه ــارک برخ ــت مب ــت حرک ــد اس ــد. امی ــی دارن ــتریان حقیق ــاوت از مش متف
ــت داوران  ــتقبال هیئ ــورد اس ــش م ــه همای ــنواره اختتامی ــی در جش ــای بانک ــی نوآوری ه ــبختانه در ارزیاب ــه خوش ــازی، ک مج
ــی در فرهنگ ســازی  ــه دنبــال داشــته باشــد. به عــالوه، افزایــش مشــارکت همگان ــرار گرفــت، اقبــال ســایر بانک هــا را نیــز ب ق
ــه خصــوص  ــه مشــکالت ایــن حــوزه، ب ــرای یافتــن پاســخ مناســب ب بانکــداری مجــازی، و تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی ب
ــق چشــم انداز توســعه را  ــد تحق ــه می توان ــروز ماســت ک ــای ام ــه نیازه ــط، از جمل ــی مرتب ــد حقوق ــررات بانکــی و قواع در مق

تضمیــن کنــد. 
تقویــت بُعــد مقــررات و نظــارت در حــوزه بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت کشــور بی گمــان یکــی از دغدغه هــای 
اصلــی بانــک مرکــزی در دنیایــی اســت کــه بــا ســرعتی بی نظیــر شــاهد رشــد خدمــات بانکــداری الکترونیــک اســت. یکــی از 
چالش هایــی کــه در کشــور مــا همــکاری بازیگــران حــوزه  فنــاوري و مقررات گــذاری را بــه جــد می طلبــد نظام هــای پرداخــت 
نویــن اســت. حرکــت بســیار ســریع و پیشــرو بازیگــران عرصــه  فنــاوری در حــوزه پرداخــت بــه شــکل جزایــر مســتقل از هــم کــه 
در جــای خــود موجــب تقدیــر و شــکرگزاری اســت؛ امــا از ســوی دیگــر زنــگ خطــر هماهنــگ نبــودن ســرعت رشــد در حــوزة 
فنــاوري و مقرراتــی را بــه صــدا در مــی آورد. برقــراری ارتبــاط و ایجــاد یکپارچگــی بیــن عملکــرد تمامــی مؤثــران در عرصــه  
نظام هــای پرداخــت قطعــا جــز در ســایه  تعامــل بســیار نزدیــک بیــن متخصصیــن ایــن دو حــوزه  میســر نخواهــد شــد. در صــدر 
ــا  اقدامــات مــورد نیــاز در ایــن خصــوص ایجــاد پــل ارتباطــی بیــن متخصصیــن دو حــوزه فنــاوری و مقررات گــذاری اســت ت
ضمــن کمــک بــه استانداردســازی و شــفاف شــدن مســیر پیــِش رو، بیــن دو هــدف عمــده  کارآیــی و امنیــت، تــوازن برقــرار شــود. 

ممکــن اســت بــرای شفاف ســازی نیــاز بــه تحمیــل الزامــات مقرراتــی اکیــدی از نظــر تمرکــز و کیفیــت اطالعــات باشــد کــه 
تنهــا بانــک مرکــزی در مقــام اجــرای آن اســت. در مقابــل نیــاز اســت بانــک مرکــزی خطــر افــراط در تصدی گــری بــه بهانــه 

آمــاده نبــودن دیگــر بازیگــران و یــا ارتقــای امنیــت سیســتم را در نظــر داشــته باشــد.
پیــش شــرط ارتقــاي بانکــداري الکترونیــک و ایجــاد یــک نظــام پرداخــت هماهنــگ و یکپارچــه، وجــود مقرراتــي اســت کــه 
حقــوق و تعهــدات بازیگــران در آن بــه نحــو دقیــق تعریــف شــده باشــد. از ایــن رو ضــروري اســت مطالعــات و پژوهش هــاي الزم 
در خصــوص بســتر حقوقــي بانکــداري الکترونیــک و نظام هــاي پرداخــت، راهنمــاي قانون گــذار در تدویــن قوانیــن مربــوط بــه ایــن 
عرصــه باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه بانکــداري الکترونیــک در زمــره فعالیت هــاي نویــن نظــام بانکــي اســت، مســائل حقوقــي آن بــه نحو 
درخــور مــورد بررســي و پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت. ایــن امــر از یــک ســو موجــب دشــواري تحقیــق و پژوهــش در ایــن عرصــه و از 
ســوي دیگــر، نشــان گر اهمیــت کار پژوهش گــران ایــن حــوزه اســت. بــه همیــن دلیــل بررســي بســتر حقوقــي بانکــداري الکترونیــک 

و نظام هــاي پرداخــت، یکــي از بخش هــاي دومیــن همایــش بانکــداري الکترونیــک و نظام هــاي پرداخــت اســت. 
تــالش مــا در دبیرخانــه  همایــش بــر آن بــوده تــا بــا ایجــاد یــک فضــاي علمــي، آخریــن دســتاوردهاي صنعــت بانکــداري داخــل و 
خــارج از کشــور را بــه اطــالع عمــوم مدیــران، کارشناســان، پژوهش گــران و زحمت کشــان ایــن حــوزه مهــم کشــور برســانیم و در ایــن 
راه و بــراي بهبــود نتیجــه  تــالش خــود بــه شــدت نیازمنــد چشــمان تیزبیــن و انتقــادات ســازنده  تمامــي شــما عزیــزان هســتیم تــا بــا 

کمــک هــم کاســتي ها را بکاهیــم و کژي هــا را بزداییــم. 

اميد است حركت مبارک برخی بانک ها در 

مجازی،  بانکداری  سامانه های  راه اندازی 

نوآوری های  ارزیابی  در  خوشبختانه  كه 

بانکی در جشنواره اختتاميه همایش مورد 

اقبال  گرفت،  قرار  داوران  هيئت  استقبال 

سایر بانک ها را نيز به دنبال داشته باشد.

توجه به الزامات و اقتضائات فرهنگ سازی 

از  الکترونيک  بانکداری  بلوغ  دوران  در 

مالحظات جدی ما در این همایش است.

حاشيه تحمل خطا در بانکداری الکترونيک 

نسبت به صنایع دیگر بسيار اندک است.

و  بانکداری  مبارک  پيوند  از  ثمر  نخستين 

فناوری، اینک در ماه های پایانی سال 1391 

جشن تکليف خود را برای ورود به دوران 

بلوغ برگزار می كند.

برای  مناسب  كاری  و  ساز  خالی  جای 

با  الکترونيک  بانکداری    R&Dساماندهی

بانکی  نظام  پژوهشی  اعتبارات  پشتيبانی 

كشور به شدت احساس می شود.
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  برگــزاری اولیــن همایــش در  اواخــر ســال گذشــته 
ــوی  ــایانی از س ــتقبال ش ــا اس ــه ب ــود ک ــی ب ــاق مبارک اتف
شــما بزرگــواران صــورت گرفــت و همــکاران مــا را بــر 
ــش  ــن همای ــن اســتقبال، ای ــاس ای ــه پ ــه ب ــن داشــت ک ای
ــا  ــد. ج ــا بگنجانن ــزاری همایش ه ــاالنه برگ ــم س را در تقوی
ــان  ــکاران عزیزم ــه هم ــت هم ــالش و هم ــا از ت دارد اینج
علی الخصــوص همــکار ارجمنــد، جنــاب آقــای دکتــر نیلــی 
ــن  ــی و بانکــی و همچنی ــه همــکاران پژوهشــکده پول و کلی
ــی انفورماتیــک، بانک هــای کشــور و  از حمایــت شــرکت مل
ــر  ــن همایــش دســتی ب ــه نحــوی در ای شــرکت هایی کــه ب

ــود. ــی ش ــکر و قدردان ــتند، تش ــش داش آت
ــک  ــای الکترونی ــروع پرداخت ه ــک از ش ــداری الکترونی بانک
ابتــدا  امــر  ایــن  از ســال 1918 آغــاز شــد.  در دنیــا 
بانکــداری  آمریــکا شــروع شــد.  فــدرال  بانک هــای  در 
الکترونیــک بــا بهره بــرداری از تلگــراف تــا اســتفاده از 
ــه 1995  ــا ژانوی ــد ت ــاز ش ــال19۷0 آغ ــه از س ــت ک اینترن
ــبکه  ــک روی ش ــا ۲4 بان ــان تنه ــت. در آن زم ــه داش ادام
ــد و  ــت نمان ــد ثاب ــی ایــن رون ــت حضــور داشــتند، ول اینترن
طــی یــک ســال بــه 800 بانــک افزایــش یافــت؛ بــه گــزارش 

دیتــا مانیتــور اکنــون ۷5 درصــد شــرکت های فعــال در کشــورهای توســعه یافتــه حداقــل از 1 درصــد کارت هــای الکترونیــک 
اســتفاده می کننــد.

بانکــداری الکترونیــک از مباحــث نســبتا جدیــدی اســت کــه در مــدت زمــان کوتاهــی توانســت جایــگاه مهمــی بــرای خــود 
ایجــاد کنــد. اکنــون تصــور بانکــداری امــروزی بــدون بانکــداری الکترونیــک بســیار مشــکل و تقریبــا غیرممکــن اســت. بنــا بــه 
نظــر بســیاری از منابــع معتبــر در دوره ای بســر می بریــم کــه پدیــده تجــارت الکترونیکــی امــری جــدا نشــدنی از بانکــداری 
الکترونیکــی اســت. بــه گونــه ای کــه برخــی از ایــن منابــع، از جملــه صنــدوق بین اللملــی پــول، بانکــداری الکترونیــک را بــه 

ــی نمــوده اســت. ــر شــاخه های تجــارت الکترونیــک طبقه بنــدی و معرف ــوان یکــی از زی عن
ــت  ــی هش ــت ال ــران هف ــای ته ــان بانک ه ــردد. در آن زم ــال 1350 برمی گ ــه س ــران ب ــک در ای ــداری الکترونی ــابقه بانک س
ــن  ــا همی ــان تنه ــول انجــام می شــد. در آن زم ــی و برداشــت پ ــاالت داخل ــل و انتق ــا نق ــا تنه ــه در آنه ــرداز داشــت ک خودپ
هفــت الــی هشــت دســتگاه در شــعب فعــال شــد. امــا در حــال حاضــر بیشــتر بانک هــای ایــران به طــور مســتقیم طرح هــای 

ــد. ــش می برن ــود را پی ــک خ ــداری الکترونی بانک
 بانــک ملــی ایــران بــا طــرح ســیبا، بانــک صــادرات بــا ســپهر، بانــک رفــاه کارگــران بــا طــرح جــاری همــراه، بانــک کشــاورزی 
ــزا  ــورت مج ــه ص ــاعته و ب ــداری ۲4 س ــرح بانک ــا ط ــی ب ــای خصوص ــام و بانک ه ــرح ج ــا ط ــت ب ــک مل ــر، بان ــرح مه ــا ط ب
ــه می کننــد. امــروز در کشــور  بانکــداری الکترونیــک را شــروع و نهایتــا همــه بانک هــا خدمــات بانکــداری الکترونیــک را ارائ
بــه ازای هــر نفــر ۲/8 کارت صــادر شــده اســت. یعنــی هــر ایرانــی بــه طــور متوســط 3 کارت دارد کــه ایــن تعــداد تقریبــا بــا 

تعــداد کارت هــای افــراد فعــال در کشــورهای پیشــرفته برابــر اســت.
 همچنیــن در حــال حاضــر بــا نصــب بیــش از ۲/5 میلیــون پایانــه فــروش در سراســر کشــور، بــه ازای هــر یــک میلیــون ایرانــی 

۲4 هــزار پایانــه داریــم. در ســال گذشــته از ســامانه های انتقــال 
الکترونیکــی بیــن بانکــی ســاتنا و پایــا در هــر مــاه نزدیــک بــه 
ــر  ــی ه ــم. یعن ــام دادی ــور انج ــش را در کش ــون تراکن 15 میلی
ایرانــی نزدیــک بــه ســه بــار در مــاه از کارت خــودش اســتفاده 
می کنــد. پــس بایــد گفــت در دو دهــه گذشــته فنــاوری 
ــی  ــام بانک ــه نظ ــادی در بدن ــیار زی ــرعت بس ــا س ــات ب اطالع

رســوخ کــرده اســت.
ــور  ــروش در کش ــه ف ــط 18000 پایان ــل فق ــال قب ــدود 8 س ح
ــن  ــی بی ــه الکترونیک ــوان حوال ــزی به عن ــت و چی ــود داش وج
بانکــی وجــود خارجــی نداشــت. چــک و اســکناس ابــزار اصیــل 
پرداخــت بودنــد و اگــر از کارت اســتفاده می شــد بــرای گرفتــن 
ــه کارت یــک اصطــالح  ــود. امــا امــروز واژه کارت ب وجــه نقــد ب
جا  افتــاده اســت و ســاتنا و پایــا ســامانه هایی هســتند کــه چــک 

ــد. ــدل کرده ان ــزاری حاشــیه ای ب ــه اب ــزدار را ب رم
ایــن در حالــی اســت کــه همــه ایــن تحــوالت در زمــان بســیار 
کوتاهــی اتفــاق افتــاده اســت. همان گونــه کــه در همایــش قبلــی 
ــا ســال آینــده پیشــرفتی داشــته  هــم گفتــه شــد، شــاید مــا ت
باشــیم کــه از ابتــدا تــا بــه اینجــا را بیشــتر بتوانــد پوشــش دهــد. 
ــن تحــوالت حتمــا  ــار ای ــد توجــه داشــته باشــیم در کن ــا بای ام
ریســک های بانکــداری الکترونیــک را در نظــر بگیریــم تــا بتوانیــم بــا آنهــا مقابلــه کنیــم و بانکــداری الکترونیــک امــن، موثــر 

و کارآمــدی داشــته باشــیم.
ــا  ــت. اینه ــا اس ــا و تبانی ه ــا، ویروس ه ــی از هکره ــه ناش ــی ک ــک امنیت ــرم، ریس ــام می ب ــک ها را ن ــن ریس ــورد از ای ــد م چن
ــم.  ــه کنی ــا غلب ــر آنه ــی ب ــع بحران ــه خصــوص در مواق ــق نظــارت مســتمر ب ــد از طری ــه بای ــواع ریسک هاســت ک برخــی از ان
یکــی دیگــر از ریســک ها، ریســک های قانونــی و اخالقــی اســت کــه بایــد بــا برطــرف کــردن نقــاط ضعــف قانــون بــا آن مقابلــه 
کــرد. مــا بایســتی قوانین مــان را حتمــا در جاهایــی بــه ترتیبــی کــه بانکــداری الکترونیــک نیــاز دارد، اصــالح کنیــم. ریســک 
ــی، بازرســی و نظارت هــا از آن جلوگیــری  ــا تقویــت سیســتم حسابرســی داخل ــد ب پولشــویی، ریســک دیگــری اســت کــه بای
ــق  ــد از طری ــی می توانن ــان داخل ــان و بازرس ــد. حسابرس ــق یابن ــی تطبی ــی الکترونیک ــا مبان ــال ب ــد کام ــا بای ــم. کنترل ه نمایی

ــه کننــد. ــا ریســک پولشــویی مقابل تقویــت زیرســاخت های بازرســی و کنتــرل داده هــای الکترونیکــی، ب
ــوط  ــد در سیســتم بانکــداری الکترونیــک مرب ــات جدی ــدات و خدم ــه تولی ــن ریســک ب ریســک دیگــر، اســتراتژیک اســت. ای
می شــود کــه بایــد از طریــق سیســتم تامیــن کارکنــان متخصــص ســتادی کافــی بــرای پشــتیبانی از عملیــات و پوشــش کافــی 
بــا آن مقابلــه کــرد. در همیــن زمینــه بایــد گفــت، یکــی از ابزارهــای بســیار مهمــی کــه کمتــر بــه آن توجــه می شــود، نیــروی 
ــک  ــد ریس ــم می توان ــاد ه ــازار و اقتص ــک ب ــد. ریس ــان باش ــد آسیب رس ــه آن می توان ــی ب ــه بی توجه ــت ک ــص کارا اس متخص
ــردد و  ــی برمی گ ــن اقتصــادی و مال ــه شــرایط نامطمئ ــن ریســک ب ــد. ای ــش ده ــک را افزای توســعه نظــام بانکــداری الکترونی

ریســک نــرخ ارز از عوامــل اثرگــذار در ایــن ریســک اســت.
ــف در  ــن ضع ــد و همچنی ــتم باش ــی سیس ــف در طراح ــی از ضع ــد ناش ــه می توان ــت ک ــی اس ــک عملیات ــر، ریس ــک دیگ ریس
کنتــرل و نظــارت سیســتم اطالعاتــی بانکــی، و اســتخدام نیــروی انســانی کارا. البتــه بایــد تمامــی ایــن ضعف  هــا برطــرف شــود. 

دكتر محمود بهمنی ـ دستاوردهای بانکداری الکترونيک در كشور
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مــا در ایــن همایــش بایــد دســتاوردهای نویــن صنعــت بانکــداری را بــه ملــت عزیزمــان از طریــق رســانه ها معرفــی کنیــم و 
ــم. ــوزش دهی ــق رســانه ها آم ــت را از طری مل

ــم.  ــل کنی ــاخت ها را تکمی ــم. زیرس ــرار دهی ــر ق ــتمرا مدنظ ــان را مس ــکاران محترم م ــه هم ــی ب ــای تخصص ــد آموزش ه بای
ــتریان از  ــیاری از مش ــم. بس ــی کنی ــان معرف ــردم عزیزم ــه م ــم و ب ــترش دهی ــک را گس ــت الکترونی ــد پرداخ ــای جدی ابزاره
ــراف  ــی اش ــداری الکترونیک ــادی بانک ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه جنبه ه ــه ب ــد هم ــد. بای ــی ندارن ــا آگاه ــای م ابزاره
داشــته باشــند. در همیــن زمینــه و بــا عنایــت بــه پیشــرفت و کاربــرد بانکــداری الکترونیکــی بانــک مرکــزی در ســال گذشــته 
دو طــرح اساســی و زیرســاختی را بــه مرحلــه اجــرا درآورد. همــکاران مــا زحمــت زیــادی کشــیدند کــه ایــن دو طــرح اساســی 
را بــه منصــه ظهــور برســانند. آنهــا یــک طــرح را بــه مرحلــه عملیاتــی رســاندند کــه در آینــده ای نزدیــک معرفــی خواهــد شــد.

ــدی را  ــان واح ــپام زب ــد. س ــی ش ــپام عملیات ــوان س ــا عن ــی ب ــک مال ــانی الکترونی ــامانه پیام رس ــال جاری س ــاه س در خرداد  م
ــز همــه فهــم اســت. زیرســاخت دیگــر شــبکه  ــان در ســطح جهــان نی ــن زب ــرای نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کــرد کــه ای ب
الکترونیکــی پرداخــت کارتــی )شــاپرک( اســت کــه در اردیبهشــت ماه ســال جــاری فعــال شــد و در 5 تیر مــاه ســال 1391 بــه 
عنــوان تنهــا شــبکه پرداخــت کارتــی کشــور در فروشــگاه ها مطــرح شــد. اجــرای ایــن طــرح بیــش از ۲ میلیــون پایانــه و ۲5 
میلیــون کارت را کــه در 1۷ شــبکه پراکنــده بــود بــه یــک شــبکه واحــد تبدیــل کــرد. می تــوان ایــن طــرح را از بزرگ تریــن 

ــات در کشــور دانســت. ــاوری اطالع طرح هــای فن
شــاپرک چنــد تغییــر مهــم در نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کــرد و بــا ارقــام باالیــی کــه بــرای امــوال ســوداگرانه از آنهــا اســتفاده 

می شــد مقابلــه کــرد.
ــارد  ــا ۷0 میلی ــغ آن ت ــی در بانک هــا صــورت می گرفــت و مبل ــه واســطه تســویه آن ــول گســترده ای کــه ب ــق پ  ســاماندهی خل
ریــال بــرآورد می شــد و انتظــام زمــان تســویه ها بــه موقــع مدیریــت شــد. شــبکه الکترونیــک پرداخــت کارتــی اهــداف دیگــری 
هــم دارد کــه انشــاءاهلل تــا چنــد مــاه دیگــر محقــق خواهنــد شــد و در کنــار دو ســامانه محــوری دو طــرح دیگــر نیــز بــه مرحلــه 

ــیده اند. ــرا رس اج
یکــی از آنهــا ســامانه پرداخت هــای الکترونیــک ســیار یــا ســپاس اســت و مــورد دیگــر مرکــز کنتــرل امنیــت شــبکه و فوریت هــای 
بانکــی تحــت عنــوان کاشــف اســت کــه اینــک فعالیت هــای اجرائــی آن آغــاز شــده و ظــرف ماه هــای آینــده بــا همــت همــکاران 
عزیزمــان و توفیــق خداونــد متعــال عملــی خواهــد شــد. امیــد اســت کــه بــا بــه ثمــر رســیدن ایــن طرح هــا و طرح هــای دیگــر 

چالش هــای پیــش رو مدیریــت شــوند و شــاهد موفقیــت هرچــه بیشــتر شــبکه بانکــی کشــور باشــیم.
سیســتم های نظارتــی بایــد خــود را بــه بانکــداری الکترونیکــی رســانده از آن جلــو زده یــا دوشــادوش آن حرکــت کننــد چــرا کــه 

در ایــن شــرایط بایــد نظــارت سیســتمی، الکترونیکــی بــر پایــه دانــش IT صــورت پذیــرد.
حسابرســان بانک هــا و بانــک مرکــزی بایــد خــود را کامــال بــا سیســتم بانکــداری الکترونیــک تطبیــق دهنــد و تجهیــز کننــد. 
ــن همایــش را در کارگروه هــای  ــج ای ــرداری بیشــتر، نتای ــرای بهره ب ــن همایــش تقاضــا دارم ب ــرم ای ــان از مســئولین محت در پای
تخصصــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و مســائل و موضوعــات را بررســی و بــا اســتفاده از تجربیــات عملــی دســت اندرکاران، 
مشــکالت رفــع و راه کارهــای جدیــد پیشــنهاد گــردد تــا از طریــق سیســتم بانکــی شــاهد ارتقــای بیشــتر بانکــداری الکترونیکــی 

در کشــور باشــیم. 

سيستم های نظارتی باید خود را به بانکداری الکترونيکی 

رسانده، از آن جلو زده یا دوشادوش آن حركت كنند چرا 

كه در این شرایط باید نظارت سيستمی، الکترونيکی بر 

پایه دانش  IT صورت پذیرد.

اجرای طرح شاپرک بيش از 2 ميليون پایانه و 25 ميليون 

كارت را كه در 17 شبکه پراكنده بود به یک شبکه واحد 

تبدیل كرد. می توان این طرح را از بزرگ ترین طرح های 

فناوری اطالعات در كشور دانست.
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ــزان  ــا در دومیــن همایــش بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت در خدمــت عزی  خوشــحالم فرصتــی دســت داد ت
ــم در  ــه همــت همکاران ــود کــه ب دســت اندرکار باشــم. برگــزاری اولیــن همایــش در اواخــر ســال گذشــته، اتفــاق مبارکــی ب
پژوهشــکده پولــی و بانکــی انجــام و بــا اســتقبال شــایانی از ســوی همــکاران نظــام بانکــی روبــرو شــد، چــرا کــه بــرای اولیــن 
ــرای بیــان تحــوالت برنامه هــا و چالش هــای نظــام بانکــی در  ــی و بانکــی محملــی را ب ــار مقــام سیاســت گذار در حــوزه پول ب
خصــوص بانکــداری الکترونیــک فراهــم کــرد تــا تمــام دســت اندرکاران ایــن حــوزه بــه تشــریح مســائل بپردازنــد و بــه نوعــی 
گفتمــان همــراه بــا مفاهمــه بیــن نهادهــای مختلــف مرتبــط بــا اصــول توســعه، فعالیــت و دوام پیــدا کنــد. تجربــه برگــزاری 
ــا تــالش بیشــتری برگــزار شــود کــه جــا دارد از جنــاب آقــای دکتــر نیلــی و  همایــش اول مشــوقی شــد تــا همایــش دوم ب

همکاران شــان در پژوهشــکده پولــی و بانکــی و حامیــان ایــن همایــش تشــکر کنیــم.
ــه خــود  ــع پرداخــت را ب ــام نظــام جام ــا ن ــود کــه بعده ــرد طرحــی ب ــف و پیش ب ــا تعری ــاز دهــه 80 شمســی مصــادف ب آغ
ــا مشــارکت بانک هــای مرکــزی عمــده جهــان،  ــا ایــن موضــوع در ســال ۲001 بانــک تســویه بین الملــل، ب گرفــت. مقــارن ب
ــه مــدت یــک  ــال« در خصــوص ســامانه های پرداخــت و تســویه را نهایــی و منتشــر کــرد کــه ب ــه »کمیتــه ب اصــول 10 گان
ــن  ــت در ای ــته اس ــود. شایس ــی ش ــت تلق ــای پرداخ ــارت در نظام ه ــاد و نظ ــزی در ایج ــک مرک ــل بان ــای عم ــه راهنم ده
فرصــت یــادی از مرحــوم دکتــر نوربخــش رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی شــود کــه بــا هوشــمندی و تجربــه گرانقــدرش 
در بانکــداری مرکــزی ایــن مهــم را دریافــت و بــا پیگیــری شــخصی در جلســاتی کــه بــه ریاســت ایشــان بــه عنــوان باالتریــن 

ــزی شــد. ــب تشــکیل می شــد، طــرح نظــام پرداخــت پایه ری ــه صــورت مرت ــزی ب ــک مرک ــام بان مق
طــرح نظــام جامــع پرداخــت، بــر مبنــای اصــول »کمیتــه بــال«، شــامل یــک ســند مهــم می شــد: راهبــرد پرداخت هــا. ایــن 
ــرد، ایجــاد  ــن راهب ــر اســاس ای ــک مرکــزی رســید. ب ــب بان ــه تصوی ــن شــد و ب ســند مهــم در ســال 138۲ در کشــور تدوی
ســامانه های پرداخــت ســاتنا بــه عنــوان نظــام تســویه و پرداخت هــای کالن و تابــا بــه عنــوان ســامانه تامیــن نقدینگــی وارد 
مرحلــه اجرایــی شــد. ســاتنا و پایــا بــه عنــوان ســامانه پرداخت هــای انبــوه، شــتاب بــه عنــوان ســوئیچ کارت ملــی، نمــا بــه 

ــوان بســتر امنیتــی و ســامانه های جلوگیــری و پشــتیبان  عن
تعریــف و جایــگاه آنهــا در نظــام بانکــی کشــور تعییــن شــد.

ــری  ــا و پیگی ــه عملکرده ــه ب ــا توج ــن ب ــند همچنی ــن س ای
ــزی  ــک مرک ــه بان ــی ک ــاری روشــن از نقش های ــی، معی جهان
نویــن بایــد در صحنــه نظام هــای پرداخــت و تســویه ای 
ایفــا کنــد ارایــه کــرد. بــا عمــل بــه ایــن ســند تغییراتــی در 
ســاختار بانــک مرکــزی در حــوزه بانکــداری الکترونیــک روی 
ــت  ــای پیوس ــرد و برنامه ه ــن راهب ــاس ای ــر اس ــد. ب می ده
ــکاری  ــا هم ــال 1381 ب ــتاب در س ــبکه های ش ــز ش آن، مرک
4 بانــک بــه صــورت آزمایشــی راه انــدازی شــد و از ســال 8۲ 
ــای کشــور را تحــت  ــه بانک ه ــزی هم ــک مرک ــر بان ــر نظ زی
پوشــش قــرار داد. متعاقــب آن در ســال 1385 ســاتنا در 
ســال 1388 پایــا در ســال 1389 تابــا و در ســال 1390 نمــا 

ــدازی شــد. راه ان
امــروزه اهمیــت و نقشــی کــه شــتاب، ســاتنا و پایــا و 
ــا  ــور ایف ــی کش ــام بانک ــاخت ها در نظ ــی زیرس ــش حیات نق
ــی  ــتایی، بانک ــم از شــهری و روس ــر هیچ کــس اع ــد، ب می کن

ــر تولیــد ناخالــص ملــی  و غیر بانکــی؛ کارمنــد و تاجــر و کاســب پوشــیده نیســت. ایــن ســامانه ها در مجمــوع بیــش از 5 براب
ــا عملکردهــای  ــری ب ــزاری و کارب ــه لحــاظ اب را در هــر ســال انتقــال داده و جابجــا می کننــد. ســامانه های پرداختــی کشــور ب
جهانــی هــم تــرازی می کننــد و بانکــداری و پرداخــت الکترونیکــی بــه بخشــی از نیازهــای اساســی زندگــی روزمــره شــهروندان 
ــه می شــود در جــای دیگــری  ــی کــه در نظــام بانکــی و بانکــداری الکترونیــک ارائ ــراق خدمت ــدون اغ ــل شــده اســت. ب تبدی
نمونــه نــدارد. در دو مرحلــه اخیــر کــه شــاپرک پــا گرفــت تنهــا تراکنش هایــی کــه در روزهــای ابتدایــی در دو ســامانه شــتاب 
و شــاپرک بارگــزاری شــد، بالــغ بــر 50 میلیــون تراکنــش بــود و طــی ایــن فاصلــه در زمانــی انــدک آنچــه رخ داد از شــگفتی های 
نظــام بانکــی بــود. در واقــع آنچــه می بینیــم و تجربــه می کنیــم تــا چنــد ســال پیــش برایمــان رویایــی دور و دراز و فراتــر از 

دســترس بــود، امــا مــا از آن هــم بیشــتر و بســیار فراتــر رفتیــم.
ــه نکتــه مهمــی اشــاره کنــم کــه اهمیــت وجــود راهبــرد را نشــان می دهــد. راهبــرد پرداخت هــا  الزم اســت در ایــن میــان ب
و برنامه هــای اجرایــی ســندی شــد کــه مدیریــت بانــک مرکــزی بــا وجــود تغییــرات انجــام شــده در دهــه اخیــر همــواره بــه 
ــده و اجــرای آن را ســرلوحه عمــل خــود قــرار داده اســت. موضوعــی کــه پیش کســوت نظــام  سیاســت های خــود متعهــد مان

ــک مرکــزی آن را پیگیــری می کنــد. بانکــی رئیــس کل بان
ــت.  ــم گیر رخ داده اس ــه چش ــی دارد دو تجرب ــام بانک ــه در نظ ــه تجرب ــب 5 ده ــه قری ــی ک ــام بانک ــر در نظ ــال های اخی در س
ــه اجــرای ایــن تعهــدات اســت. اجــرای  ــه جهانــی و دیگــری تعهــد مدیریــت ارشــد آن ب یکــی تدبیــر راهبــرد دانــش و تجرب
ایــن تعهــدات را علی رغــم تغییــر اشــخاص، بایــد بــرگ زرینــی در نظــام بانکــی و بانــک مرکــزی دانســت. بــه جــرات می تــوان 
ایــن نکتــه را اثبــات نمــود کــه راهبــرد و نگــرش راهبــردی امــری تزئینــی نیســت کــه بــا مقتضیــات بومــی مــا بیگانــه باشــد، 
بلکــه راهبــرد چنانچــه بــه درســتی تدویــن و بــا تعهــد اجــرا شــود، تحــوالت عظیمــی را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه اثــرات 
مثبــت آن منجــر بــه بهبــود قابــل توجــه زندگــی آحــاد مــردم خواهــد شــد. لــذا راهبــرد مهــم اســت و تعهــد بــه اجــرای راهبــرد 
ضمانــت انجــام و اجرائــی نمــودن آن اســت. راهبــرد نظــام پرداخــت پــس از یــک دهــه بــه ثمــر نشســت و تاثیــرات آن در عمــل 
بــروز کــرده اســت. نظــام پرداخــت عقــب مانــده کشــور در دهــه 
۷0 شمســی بــه نظــام پیشــرفته ای بــدل شــده اســت کــه اینــک 
ــیم.  ــردی آن باش ــای راهب ــال برنامه ه ــه دنب ــت ب ــان آن اس زم
ــد آن ســازگار باشــد،  ــا شــرایط جدی برنامه هــای راهبــردی کــه ب
ــی  ــزرگ در عرصــه بین الملل ــی ب ــا تحول ــه از قضــا ب ــردی ک راهب

نیــز مقــارن شــده اســت.
»کمیتــه بــال« پــس از ســال ها بررســی و کســب نظــرات 
راهبــردی، در آوریــل ۲010 اصــول جدیــدی را جایگزیــن اصــول 
ــول  ــوان اص ــت عن ــه تح ــرد ک ــت ک ــامانه های پرداخ ــه س ده گان
ــمول  ــان ش ــل جه ــر ۲4 اص ــتمل ب ــی مش ــازار مال ــاخت ب زیرس
ــوع  ــر 9 موض ــی ب ــل مبتن ــن ۲4 اص ــت. ای ــده اس ــناخته ش ش
مهــم اســت کــه مختصــات بانکــداری الکترونیــک را در دهــه آتــی 

ترســیم می کنــد.
1. ســازماندهی: ورود بانــک مرکــزی در موضــوع شــاپرک در 
همیــن راســتا اســت. بانــک مرکــزی در بحــث شــاپرک وارد شــد 
ــه  ــل در صحن ــه عوام ــی، وظیف ــت گذاری و خط کش ــا سیاس و ب
ــاپرک کار  ــد و ش ــداری کنن ــرکت ها، بانک ــه ش ــرد ک ــیم ک را ترس

سيد محموداحمدی ـ چشم انداز دهه 90 و راهبردها
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ــا و  ــل کاشــف و ســپاس از موفقیت ه ــز مث ــر نی ــامانه های دیگ ــم در س ــم بتوانی ــود و امیدواری ــی ب ــن طــرح موفق ــی. ای نظارت
ــم. ــتفاده کنی ــاپرک اس ــات ش تجربی

۲. مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی
3. تسویه

4. نحوه مدیریت و تبدیل اوراق بهادار به نقد و برعکس
5. مدیریــت بحــران: اتفاقــی کــه در ابتــدای ســال افتــاد گرچــه نشــان داد مــردم خــوب مــا بــه نظــام بانکــی و فعالیت هــای 
بانکــداری الکترونیــک بــه شــدت اعتمــاد دارنــد و حتــی بعــد از اینکــه فهمیدنــد 33 میلیــون کارت اطالعاتــش در یــک وبــالگ 
شــخصی منتشــر شــده اســت، اصــاًل کاهــش اســتفاده از کارت نداشــتیم و ایــن نشــان دهنــده یــک اقبــال و اعتمــاد عمومــی 
ــزرگ می شــد و  ــاد مشــکلی ب ــا می افت ــی کــه در هــر کجــای دنی ــود. اتفاق در سیســتم های بانکــی و بانکــداری الکترونیــک ب

بــا مدیریــت خوبــی کــه انجــام شــد بــه ســرانجام رســید.
۶. مدیریت ریسک عملیاتی و کسب و کار

۷. دسترس پذیری
ــه لحــاظ تعــداد حتــی از کشــوری  ــه فــروش کــه در کشــور در حــال اســتفاده اســت ب 8. کارآیــی: قریــب ۲/5 میلیــون پایان

ــد. ــا را پوشــش می ده ــای م ــا 30 درصــد گیرنده ه ــه تنه ــی اســت ک ــن درحال ــز بیشــتر اســت. ای ــن نی ــد چی مانن
9. شفافیت

بــر مبنــای ایــن اصــول بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تدویــن راهبــرد نویــن بانــک مرکــزی تحــت عنــوان راهبــرد 
زیرســاخت بــازار مالــی در دســتور کار قــرار داده اســت کــه در حــال حاضــر ایــن راهبــرد مالــی در حــال تدویــن بــوده و بــه 
فضــل الهــی ســال آینــده نهایــی و اجرائــی می شــود. راهبــرد زیرســاخت بــازار مالــی، الزامــات و برنامه هــای بانــک مرکــزی و 

نظــام بانکــی را در دهــه پیــِش رو بــه تصویــر خواهــد کشــید.
راهبــرد فنــاوری در شفاف ســازی جهت گیری هــای پیمانــکاران و شــرکت های فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
در نظــام بانکــی نقــش اساســی را ایفــا خواهــد کــرد. اهمیــت راهبــرد و نگــرش راهبــردی در مطالعــات مختلــف و توصیه هــای 
کارشناســی و تجربیــات بین المللــی مکــررا مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. امــا آنچــه کــه ایــن نیــت خــوب را بــه صحنــه عمــل 
آورده اســت و زندگــی افــراد را متحــول کــرده اســت تعهــد بــه اجــرای آن اســت. اجــرای راهبــرد نیازمنــد برنامه هــای عملیاتــی 
ــد مــورد نظــارت و  ــوده و در نهایــت اجــرای آنهــا بای ــه طرح هــا و پروژه هــای فنــاوری ب اســت. برنامه هــای عملیاتــی منجــر ب
سرپرســتی قــرار گیــرد. مجموعــه ایــن نقش هــا و فعالیت هاســت کــه نشــان خواهــد داد، در دهــه پیــِش رو نظــام بانکــی کشــور 

تــا چــه حــد می توانــد اهــداف خــود را در عرصــه بانکــداری الکترونیــک محقــق ســازد.

نظام پرداخت عقب مانده كشور در دهه 70 

شمسی به نظام پيشرفته ای بدل شده است 

كه اینک زمان آن است به دنبال برنامه های 

راهبردی آن باشيم.

اصول  مبنای  بر  پرداخت،  جامع  نظام  طرح 

»كميته بال«، شامل یک سند مهم می شد: 

راهبرد پرداخت ها.

راهبرد و نگرش راهبردی امری تزئينی نيست 

بلکه  باشد،  بيگانه  ما  بومی  مقتضيات  با  كه 

تعهد  با  و  تدوین  درستی  به  چنانچه  راهبرد 

اجرا شود، تحوالت عظيمی را به همراه خواهد 

داشت كه اثرات مثبت آن منجر به بهبود قابل 

توجه زندگی آحاد مردم خواهد شد.

مجموع  در  پایا  و  ساتنا  شتاب،  سامانه های 

بيش از 5 برابر توليد ناخالص ملی را در هر 

سال انتقال داده و جابجا می كنند.

و  بانکی  نظام  در  كه  خدمتی  اغراق  بدون 

ارائه می شود در جای  بانکداری الکترونيک 

دیگری نمونه ندارد.
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 خالصه سخنرانی مهندس سيد ابوطالب نجفی

بانکداری آینده 
ســخنرانی مهنــدس نجفــی دربــاره  بانکــداري 
آینــده تحــت عنــوان بانــک ۲ یــا بانــک 
1404 بــود کــه بــا اشــاره بــه تغییــرات 
ســریع فضــاي فنــاوری و تاثیــرات آن بــر نظام 
بانکــي لــزوم توجــه بــه  فناوریهــاي جدیــد و 
نــوآوري را مــورد تاکیــد قــرار داد. وي اظهــار 
ــي در  ــب و کار الکترونیک ــوج کس ــت م داش
حــال تغییــر بــه کســب و کار اجتماعــي 
اســت و شــاید عنــوان کنفرانــس ســال آینــده 
ــه  ــد متوج ــد. بای ــی باش ــداری اجتماع بانک
ــال هاي  ــرات در س ــم تغیی ــاي مه پیش ران ه

آینــده از جملــه جهاني ســازي ۲، محیــط کار جدیــد، وســایل شــخصی در محیــط کار، توســعه ســالمت،  ظهــور قدرت هــای 
ــل،  ــردي موبای ــاي کارب ــراه، برنامه ه ــاي هم ــگ  ابزاره ــیم. جن ــاوری باش ــداري و فن ــي بانک ــم تنیدگ ــی و دره ــد سیاس جدی
ابرشــخصي، انبــوه داده هــا، تحلیــل کارا، پــردازش برخــط در حافظــه و فروشــگاه هاي حرفــه اي برنامه هــاي کاربــردي موبایــل 
ــوآوري در شــعبه  ــه ن ــاوری در ۲013 هســتند و تحــت عنــوان روندهــاي مهــم بانکــي در ســال آینــده ب روندهــاي مهــم فن
ــي  ــد پرداخــت، سیســتم مدیریــت مال ــواع روش هــاي جدی و کاهــش تعــداد شــعب، مشــاوره و حضــور در زندگــي مــردم، ان
ــه  ــرمایه گذاري ها ب ــد س ــال ۲015، ۷0 درص ــد. در س ــد ش ــر خواهن ــل منج ــرویس های روي موبای ــي و س ــخصي و بازاریاب ش
ســمت هــوش تجــاري خواهــد رفــت و بــا توجــه بــه حجــم بــاالي دیتــا شــاهد ایجــاد فرصت هــاي شــغلي بســیاري خواهیــم 

بــود.
ــز  ــون نی ــد و اکن ــته باش ــي داش ــوالت بانک ــر تح ــري ب ــش موث ــراه نق ــاي هم ــال ۲013 ابزاره ــود در س ــي مي ش پیش بین
چالش هایــي را پیــش روي شــبکه بانکــي قــرار داده اســت. بــرای مثــال رونــد ورود اپراتورهــاي همــراه بــه حوزه هــای بانکــي و 
عــدم ســاماندهي ایــن رونــد آســیب هاي جــدي را در پــي خواهــد داشــت کــه خوشــبختانه پــروژه  ســپاس ایــن مســاله را حــل 
ــه او راه کار اقتصــادي پیشــنهاد مي دهنــد و در  ــد، ب خواهــد کــرد. در آینــده، بانک هــا رفتارهــاي مشــتري را تحلیــل مي کنن
نهایــت حرکــت بــه ســمت اســتفاده از تکنولــوژي، هزینه هــاي کمتــر، بهینه ســازي مصــرف انــرژي، جایگزینــي سیســتم هاي 
جدیــد و مدیریــت هزینــه را در پــي خواهــد داشــت. بانکــداري آینــده  در زندگــي اقتصــادي مــردم حضــور خواهــد داشــت و 

بــه عنــوان یــک مشــاور اقتصــادي خــوب عمــل خواهــد کــرد.

سخنرانی های كليدی ـ بخش اول

 خالصه سخنرانی ناصر حکيمی 

معرفی برنامه های اجرایی و سامانه های جدید بانکداری الکترونيک 
و  اجرایــی  برنامــه  خصــوص  در  حکیمــی 
ســامانه های جدیــد بانــک مرکــزی گفــت در 
چنــد ســال گذشــته نیــاز بــه ســامانه های 
پردازشــی بانــک مرکــزی احســاس می شــد 
کــه در حــال حاضــر اکثریــت آنهــا ایجــاد شــده 
ــن  ــوغ ای ــا بل ــی م ــه اصل ــروز دغدغ ــت. ام اس
ــاد  ــه ایج ــای اولی ــت و نگرانی ه ــتم ها اس سیس
ــر  ــد ب ــال بای ــت. ح ــه اس ــان پذیرفت ــا پای آنه
ــامانه های  ــرای س ــد ب ــرویس های جدی ــه س ارائ
موجــود، مســیرهای جدیــد خدمت رســانی بــرای 
ــامانه های  ــه س ــتریان ب ــی مش ــهیل دسترس تس

مذکــور و نظــارت بــر نحــوه عملکــرد آن تمرکــز کــرد. وی بــر نیــاز بــه یــک تغییــر ذهنیــت بــرای توســعه تاکیــد کــرده و اظهــار 
داشــت دو ســامانه ســپاس و ســما در ســال آینــده عملیاتــی خواهــد شــد. ســامانه ســپاس )ســامانه  پرداخــت الکترونیکــی ســیار( 
ســامانه ای اســت کــه اتصــال اپراتورهــای تلفــن همــراه و نظــام بانکــی کشــور را برقــرار ســاخته تــا ارائــه خدمــات بانکــی و کیــف 
پــول الکترونیــک بــه صــورت یکپارچــه میســر شــود. ســامانه ســما ســامانه مدیریــت اســناد الکترونیکــی اســناد بانکــی اســت 

ــد. ــی باش ــی م ــناد بانک ــک و اس ــی چ ــردش فیزیک ــذف گ ــا و ح ــودن چک ه ــتاندارد نم ــرد آن در اس ــه کارب ک

بانكــداري آينــده در زندگــي اقتصــادي مــردم حضــور 

ــادي  ــاور اقتص ــك مش ــوان ي ــت و به عن ــد داش خواه

خــوب عمــل خواهــد كــرد.

بايــد بــر ارائــه ســرويس های جديــد بــرای ســامانه های موجــود، مســیرهای 

ــه ســامانه های  ــرای تســهیل دسترســی مشــتريان ب ــد خدمت رســانی ب جدي

مذكــور و نظــارت بــر نحــوه عملكــرد آن تمركــز كــرد.

ــر  ــال تغیی ــي در ح ــب و كار الكترونیك ــوج كس م

ــت. ــي اس ــب و كار اجتماع ــه كس ب
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در  داده ها  امنیت  خصوص  در  نگرانی ها  رفع  برای  راهکاری  ارائه   
لینک های ماهواره ای 

 ارائه راهکاری برای مقابله با حمله به کارت های هوشمند
 معرفی کدهاي ضد جعل براي افزایش امنیت بانکداری الکترونیکي و 

به ویژه بانکداري اینترنتي
 معرفی مدل هاي تصادفي آماري در برقراري امنیت هوشمند شبکه هاي 

اقتصادي

نشست »امنيت در بانکداری الکترونيک«
مقاالت

  افشين آشفته
كاربــرد مدل هــاي تصادفــي در برقــراري 

ــک ــداری الکتروني ــات بانک ــت اطالع امني

ــات  ــراري امنیــت و حفاظــت از اطالع ــروزه برق ام
مهم تریــن  از  کاربــران  مالــي  و  خصوصــي 
ــد. فعالیت هــاي  ــه شــمار مــي آی بحث هــاي روز ب
ــوده ولــي  ــران معمــوالً داراي نظــم خاصــي ب کارب
ــه  ــف ب ــران مختل ــا از کارب ــیدن آنه ــب رس ترتی
رایانــه میزبــان تصادفــي اســت. در نتیجــه بــا اســتفاده از فرایندهــاي تصادفــي 
ــل  ــر محتم ــورت غی ــرد و در ص ــي ب ــا پ ــوع آنه ــال وق ــه احتم ــوان ب مي  ت
بــودن واقعــه بــه آن شــک کــرد. ایــن مقالــه بــا مــرور کاربردهــای مدل هــاي 
ــه  ــي و ب ــهروندان الکترونیک ــاي ش ــن فعالیت ه ــر گرفت ــر نظ ــي در زی تصادف
کارگیــری یــک مــدل شــبکه عصبــی بــرای اطالعــات دریافتــی از یــک 
خودپــرداز نمونــه نشــان می دهــد کــه مدل هــاي تصادفــي آمــاري بــه 
ــي  ــادي کارای ــبکه هاي اقتص ــت ش ــمند امنی ــراري هوش ــث برق ــي در بح خوب
ــي حــاوي شــکل هاي  ــک اطالعات ــه وجــود بان ــازي ب ــن روش، نی ــد. در ای دارن
نفــوذ شــناخته شــده نیســت و ایــن نــوع سیســتم ها قابلیــت آن را دارنــد کــه 
ــران شناســایي و  ــار عــادي کارب ــا رفت ــا مقایســه ب ــد را ب حمــالت کامــاًل جدی

ــد.  ــري کنن ــه جلوگی ــوذ خرابکاران از نف

  مهدی جعفری نجفی
ــواره ای و  ــات ماه ــا در ارتباط ــت داده ه امني

PEP ــا ــل آن ب ــئله تقاب مس

ــن  ــادل داده و تضمی ــای تب ــی پروتکل ه ــود کارآی بهب
امنیــت داده هــا دو مســئله چالــش بــر انگیــز در  زمینه 
ــت. در  ــواره ای اس ــتم های ماه ــرد سیس ــود عملک بهب
ایــن مقالــه مخاطــرات امنیتــی لینک هــای ماهــواره ای 
ــی  ــک از خطــرات راه حل های ــع هر ی ــرای رف ــان و ب بی
ــای  ــیون و کدینگ ه ــل مدوالس ــی از قبی ــای خاص ــت. ویژگی ه ــده اس ــه ش ارائ
متنــوع، تایمینگ هــای خــاص و سنکرون ســازی های پیچیــده، الگوریتم هــای 
ــی در  ــا حت ــدی  ریموت ه ــا و گروه بن ــازی، Scrambling داده ه ــاص فشرده س خ
ــگاری،  ــتاندارد رمزن ــای اس ــول و پروتکل ه ــای معم ــال رویه ه ــدم اعم ــورت ع ص
ــود  ــن موضــوع بهب ــردد. همچنی ــا می گ ــت داده ه ــب امنی ــن ضری ــاال رفت ــث ب باع
کارآیــی پروتــکل TCP در لینک هــای ماهــواره ای و مســئله تقابــل آن بــا تضمیــن 
ــان از  ــتفاده همزم ــل اس ــه و راه ح ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــات م ــت اطالع امنی
ــدل  ــک م ــه ی ــکل ML-IPSec ک ــي )PEP( و پروت ــش کارای ــاي افزای گذرگاه ه
ــد، پیشــنهاد  ــه IPSec مي کن ــک الی ــدل ت ــن م ــه را جایگزی ــد الی ــي چن حفاظت

شــده اســت.

  عبدالنبی كمالی 
ــای  ــی كارت ه ــای امنيت ــایی چالش ه شناس
چالــش  به ســوی  رویکــردی  اعتبــاری: 

ــی ــن الکترونيک ــات نوی خدم
امــروزه انــواع کارت هــای اعتبــاری از جایــگاه ویــژه ای 
بشــر  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فعالیت هــای  در 
ــی  ــه معرف ــدا ب ــه ابت ــن مقال ــتند؛ ای ــوردار هس برخ
ــه  ــوذ ب ــای نف ــل و روش ه ــتم عام ــاختار، سیس س
ــواع حمــالت  ــه، ان ــاری هوشــمند پرداخت کارت اعتب
اطالعــات در حمــالت ســخت افزاری،  و روش هــای مشــاهده  ســخت افزاری 
نرم افــزاری و مســائل امنیتــی آن را بررســی نمــوده و راه حل هایــی بــرای 
ــنهاد  ــن پیش ــه ضم ــن مقال ــد. ای ــه می کن ــایبری ارائ ــالت س ــری از حم جلوگی
مدلــی بــرای طبقه بنــدی حوزه هــای چالــش برانگیــز کارت هــای اعتبــاری 
در ســازمان های تجــاری، مهم تریــن الزامــات برقــراری امنیــت را اســتفاده 
از برنامه هــای مدیریــت آســیب پذیری، اعمــال تمهیــدات قــوی در کنتــرل 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــی می نمای ــداوم شــبکه معرف ــش و ارزشــیابی م دسترســی ها و پای
ــه  ــبکه  ای ک ــی درون ش ــای دیجیتال ــی و امض ــی دیجیتال ــتفاده از گواه ــن اس ای
ــگاری  امــکان تشــخیص صحــت و پیوســتگی داده هــا را فراهــم و از الگــوی رمز ن
بــرای تامیــن محرمانگــی داده هــا اســتفاده می کنــد، نیــز بــه عنــوان راه حــل دیگــر 

ــده اند.  ــی ش ــا معرف ــت کارت ه ــش امنی افرای

  مهدی آزادی مطلق  
كدهــای ضــد جعــل و افزایــش امنيــت در 

ــک ــداری الکتروني بانک

یک  کد  کلمه  جعل شدن  از  جعل،  ضد  کدهاي 
کاربر توسط گروه هاي مخرب جلوگیري می کنند و 
می توانند براي افزایش امنیت بانکداري الکترونیکي 
بر  شوند.  استفاده  اینترنتي  بانکداري  ویژه  به  و 
اینترنتي  کاربران  اطالعات  جعل  از  مي توانند  کدها  این  مقاله  یافته های  اساس 
توسط گروه هاي مخرب تا حد زیادي جلوگیري کرده، قابلیت ردیابي و شناسایي 
اعضاي گروه مخرب را نیز تا حد زیادي براي بانک ها فراهم آورند و درنتیجه امنیت 
بانکداري اینترنتي را افزایش دهند. مهم ترین مشکل در این زمینه تولید کدهاي 
ضد جعل با پارامتر هاي مناسب است که بتواند در حوزه بانکداري اینترنتي مورد 

استفاده قرار گیرد.
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نشست »كيفيت سرویس و كارآیی سيستم های بين بانکی« 

 محاسبه دسترس پذیري حس شده توسط مشتري و تعداد تراکنش از 
دست رفته در زمان هایی که سوییچ بانک خارج از سرویس باشد یا با افت 

بار مواجه شود
ــران و  ــاری کارب ــرای شناســایی الگــوی رفت ــه روشــی هوشــمند ب  ارای

ــامانه  ــای رخ داده در س ــن خط تخمی
ــه  ــه ب ــای مراجع ــناخت الگوه ــت و ش ــاخص های کیفی ــنجش ش  س

ــا  خودپردازه
 معرفــی راهــکاری بــرای مدیریــت صــف تراکنش هــا، مدیریــت 
و برنامــه ریــزی منابــع و ظرفیــت ســنجی ســامانه های پرداخــت 

الکترونیکــی بانکــی

  محمد كميجانی 
ــده از  ــس ش ــترس پذیری ح ــبه دس محاس
ــازی  ــاس بازس ــر اس ــی ب ــر نهای ــوی كارب س

ــی ــش بانک ــای تراكن ــوی تقاض الگ

در ایــن مقالــه تخمیــن تعــداد تراکنــش از دســت رفتــه بــا 
بهره گیــری از بازســازی الگــوی تقاضــای مشــتریان بانــک 
ــارج  ــاي خ ــدا زمان ه ــور ابت ــن منظ ــرد. بدی ــام می گی انج
از ســرویس و افــت بــار تراکنش هــا را بــا در نظــر گرفتــن 
ــه اي و فیلترشــده مــوج  ــد ثانی ــه، ســپس رون ــن روز یافت الگــوي مــوج روزهــاي اطــراف ای
ــازي  ــن بازس ــع پوآس ــری از توزی ــا بهره گی ــي ب ــاي زمان ــن بازه ه ــي در ای ــورد بررس روز م
مي شــود. از مقایســه ایــن مــوج بازســازي شــده کــه  نمایــش دهنــده انتظــار فــرد خبــره 
ــي،  ــورد بررس ــي روز م ــوج واقع ــا م ــت، ب ــک اس ــوییچ بان ــش در س ــت تراکن ــد ثب از رون
دســترس پذیري حــس شــده و تعــداد تراکنــش از دســت رفتــه محاســبه مي شــود. نتایــج 
ــده از  ــس ش ــترس پذیری ح ــا و دس ــت آوردن خط ــن روش در بدس ــی ای ــی از کارای حاک

ســوی کاربــر نهایــی اســت.

  حميد آقایی 
ــزان  ــن مي ــرای تخمي ــمند ب ــی هوش ــه روش ارای
خطــای موجــود در شــبکه پرداخــت الکترونيکــی 

ــور  ــی كش بانک
ــد تراکنش هــای  ــا بررســی و مقایســه رون ــه ب در ایــن مقال
صــورت گرفتــه در روزهــای عملکــرد بــدون خطــای شــبکه 
بانکــی و نیــز روزهایــی کــه در شــبکه خطــا رخ مــی دهــد، 
ــورد  ــز ظرفیــت م خطــای واقعــی موجــود در شــبکه و نی
ــم  ــمند از مفاهی ــدل هوش ــن م ــی ای ــرای طراح ــود. ب ــایی می ش ــبکه شناس ــرای ش ــاز ب نی
پیش بینــی ســری های زمانــی، ماشــین بــردار پشــتیبان و نیــز شناســایی آمــاری و توزیــع 
ــا در  ــه ب ــدل هوشــمند قابلیــت دارد ک ــن م ــا اســتفاده شــده اســت. ای ــی داده ه احتماالت
اختیــار داشــتن تراکنش هــای هــر بانــک، مــدل واقعــی رفتــار کاربــران آن بانــک را تخمیــن 
بزنــد. در انتهــا ایــن روش روی داده هــای یــک بانــک نمونــه دلخــواه در ایــران پیاده ســازی 
شــده و نتایــج تخمیــن الگــوی رفتــاری کاربــران و میــزان تراکنش هــای ناموفــق به دســت 

آمــده اســت. نتایــج حاصلــه گویــای کارایــی بســیار بــاالی ایــن روش می باشــد.

  محدثه مرادی 
ــه  ــوی مراجع ــازی الگ ــایی و مدل س شناس
بــه خودپــرداز و پایانــه فــروش از نقطــه دیــد 
ــدف  ــا ه ــی ب ــت الکترونيک ــویيچ پرداخ س

ــت ــاخص های كيفي ــنجش ش س

ــود  ــرای بهب ــرط الزم ب ــی، ش ــر نهای ــد کارب از دی
بــودن  بــاال  شــده،  حــس  دســترس پذیری 
دســترس پذیری خودپردازهــا، ســوییچ بانک هــا و 
ســایر اجــزای ایــن مســیر اســت. در ایــن مقالــه بــا 
تکیــه بــر داده هــای ســوییچ بانکــی، الگوهــای مراجعه بــه خودپــرداز و پایانــه فروش 
ــای  ــا اســتفاده از الگوه ــف شناســایی و مدل ســازی می شــود. ب ــای مختل در روزه
ــای  ــا در روزه ــه خودپردازه ــه ب ــزان و الگــوی مراجع ــوان می ــده می ت به دســت آم
معمولــی و خــاص، نحــوه ســرویس د هی خودپردازهــا و کیفیــت رســیدگی بانکهــا 
ــل  ــال تحلی ــوان مث ــه عن ــرار داد. ب ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــا را م ــه ترمینال ه ب
نتایــج یــک بانــک نمونــه ای نشــان می دهــد کــه یــک ســوم خودپردازهــای ایــن 
بانــک تراکنــش پاییــن، نیمــی  تراکنــش متوســط و تعــداد کمی تراکنــش بســیار 
ــه  ــد ک ــن دارن ــت از ای ــز حکای ــروش نی ــای ف ــع پایانه ه ــد. الگــوی توزی ــاد دارن زی
ــان دیگــر  ــه بی ــا ب ــرار نگرفتنــد ی ــگاه مناســب ق ــروش در جای ــر پایانه هــای ف اکث

ــت. ــده اس ــا نش ــب از پایانه ه ــتفاده مناس اس

  زهرا جهان 
ميان مــدت  و  كوتاه مــدت  پيش بينــی 
ــری از  ــره گي ــا به ــی ب ــای بانک تراكنش ه

مصنوعــی عصبــی  شــبکه های 

ــی،  ــوئیچ بانک ــدود س ــت مح ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
گاهــی بــا افزایــش بیــش از حــد تعــداد صــف 
بــاالی  حجــم  جوابگــوی  ســوئیچ  تراکنش هــا، 
تراکنش هــا نبــوده و بعضــاً خــارج از ســرویس 
می شــود. بنابرایــن پیش بینــی رونــد تراکنش هــای بانکــی یکــی از مســایل 
ــت  ــود کیفی ــتم و بهب ــت سیس ــان، امنی ــت اطمین ــای قابلی ــی در حوزه ه اساس
ــد  ــا اســتفاده از داده هــای واقعــی چن ــات بانکــی اســت. پژوهــش حاضــر ب خدم
بانــک نمونــه بــه پیش بینــی تعــداد تراکنش هــای الکترونیکــی، مــدرن و شــعبه ای 
ــج  ــي، نتای ــت پیش بین ــري دق ــاي اندازه گی ــري از معیار ه ــا بهره گی ــردازد. ب می پ
نشــان می دهــد کــه مــدل پرســپترون شــبکه عصبــی می توانــد بــا اعمــال برخــی 
مالحظــات بومــی صنعــت بانکــداری کشــور، ماننــد روزهــای کاری و غیــر کاری، 
روزهــای واریــز یارانه هــا و غیــره، بــا دقــت مناســبی بــه پیش بینــی روزانــه و 31 

ــردازد. ــدرن بپ ــعبه ای و م ــوییچ، ش ــای س ــداد تراکنش ه ــر تع روز جلوت
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 معرفی تکنیک های تحمل پذیری خطا و ابزارهای مورد استفاده برای 
پیاده سازی این تکنیک ها در رایانش ابری 

 پیاده ســازی ســرویس های رایانــش ابــری به منظــور ســهولت و 
ــور ــی کش ــات مال ــا و موسس ــات در بانک ه ــه خدم ــود ارائ بهب

ــت  ــع جه ــن جام ــن قوانی ــی و تبیی ــن متول ــه تعیی ــاز ب  بررســی نی
ــری ــش اب ــر رایان ــی ب ــردازی مبتن ــات داده پ ــتفاده از خدم اس

بــرای  یکپارچــه  زیرســاخت  یــک  ایجــاد  بــه  نیــاز  بررســی   
ــا اســتفاده از مدل هــای رایانــش  سیســتم های پرداخــت الکترونیــک ب

ــری اب

  مهدی رحيمی 
بررسی تحمل پذیری خطا در رایانش ابری بانکداری الکترونيک

ــم  ــرای فراه ــاز ب ــورد نی ــای م ــت ها و تکنیک ه ــه سیاس ــا ب ــری خط تحمل پذی
ــس از  ــتم پ ــده در سیس ــزاری باقیمان ــرم اف ــای ن ــل خطاه ــکان تحم ــردن ام ک
ــرای  ــودکار ب ــای خ ــل خط ــه تحم ــن مقال ــود. در ای ــوط می ش ــعه  آن مرب توس
ــردی ســرور  ــف در برنامه هــای کارب ــزاری مختل ــرم اف ــه خطاهــای ن رســیدگی ب
در یــک محیــط مجــازی ابــر پیاده ســازی شــده و ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد 
کــه بــا از کار افتــادن غیرمنتظــره یکــی از ســرورها، اتصــاالت بــه صــورت خودکار 
ــای  ــن روش ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــد ش ــت خواهن ــری هدای ــرور دیگ ــوی س ــه س ب
ــتیبان و  ــای پش ــت نمونه ه ــتیبان ها، حرک ــدی پش ــت زمان بن ــافی ای جه اکتش
انتخــاب پشــتیبان ها در هنــگام شکســت، بــرای ترمیــم ســریع پیشــنهاد شــده 
ــای  ــل خط ــی تحم ــود کارای ــرای بهب ــد ب ــده می توان اســت. روش پیشــنهاد ش
ــاالی  ــت ب ــا اولوی ــای ب ــرای کاره ــر ب ــش تاخی ــر و کاه MapReduce در اب
ــن  ــک ای ــداری الکترونی ــت، در سیســتم های بانک ــر اســتفاده شــود. در نهای کارب
ــان بیشــتری  ــت اطمین ــا ســرعت و قابلی ــا ب ــا کاره ــد ت ــا کمــک می کن روش ه

اجــرا کردنــد.

  حامد عليزاده شيروانی 
ابر خصوصی در صنعت بانکداری

همــگام بــا گســترش کابــرد رایانــش ابــری در 
ــد از  ــز، می توان ــت بانکــداری نی ــع، صنع ــواع صنای ان
ــا،  ــش هزینه ه ــری در کاه ــش اب ــای رایان ظرفیت ه
ــطح  ــه  س ــده، ارائ ــه ش ــات ارائ ــطح خدم ــود س بهب
ــره  خدمــات بانکــی یکســان در ســطح کشــور و غی
اســتفاده نمایــد. ایــن نوشــتار فــارغ از ارائــه  مدلــی خــاص، بــا تشــریح مفهــوم ابــر 
خصوصــی شــرایط اجمالــی تاثیــر رایانــش ابــری در سیســتم بانکــی کشــور به ویــژه 
ــه نشــان  ــج حاصل ــرار داده اســت. نتای ــکاش ق ــورد کن ــک را م ــداری الکترونی بانک
می دهــد کــه تاکنــون تجربــه  معتبــر و قابــل اســتنادی در حــد معیارهــای ملــی در 
راســتای پیاده ســازی خالــص رایانــش ابــری حتــی در بخشــی از صنعــت بانکــداری 
ــز  ــدار و نی ــتری پای ــود بس ــدم وج ــه ع ــی از آن ب ــه بخش ــه البت ــدارد ک ــود ن وج
متولــی ای مشــخص جهــت نظام مندســازی ایــن برمی گــردد. لــذا ایــن مقالــه بــه 
دنبــال آن بــوده  اســت تــا بــا بررســی مــوارد مشــابه ســایر کشــورها، تصمیم ســازان 
را در پیاده ســازی موفــق ایــن رفتــار در بخش هــای مــورد نیــاز کشــور یــاری رســاند.

  فرشاد توكلی
الکترونيــک  پرداخــت  سيســتم های 

مبتنــی بــر رایانــش ابــری

ــری  ــش اب ــای رایان ــا و مزای ــه حاضــر فرصت ه مقال
ــه  ــی را ب ــال های آت ــعه در س ــد و توس ــرای رش ب
ــودن  ــرف نم ــرای برط ــوده و ب ــان نم ــار بی اختص
محدودیت هــای توســعه پرداخــت آنالیــن، رایانــش 
ابــری را بــه عنــوان یــک مــدل بهبودبخــش معرفی 
کــرده اســت. مــدل پرداخــت آنالیــن مبتنــی بــر رایانــش ابــری، داده هــای مالی و 
صنعتــی را بــه خوبــی بــا جریــان کســب و کار، جریــان اطالعــات، جریان ســرمایه، 
تــدارکات و جریــان دولــت هماهنــگ نمــوده و همچنیــن پایــه و اساســی بــرای 
ــه  ــن مقال ــد. در ای ــاد می کن ــزوده ایج ــرویس های ارزش اف ــر س داده کاوی و دیگ
یکــی از جدیدتریــن مدل هــای ارائــه شــده بــرای پرداخــت الکترونیــک مبتنــی 
بــر رایانــش ابــری از لحــاظ ســاختار ســازمانی و ســاختار فنــی مــورد بررســی قرار 
گرفتــه و فراینــد پرداخــت بــا اســتفاده از ایــن مــدل را تشــریح شــده اســت. در 
ــرای بهبــود  ــا بیــان نقــاط قــوت و ضعــف ایــن مــدل پیشــنهاد هایی ب نهایــت ب

مــدل مذکــور ارائــه شــده اســت.

  فرامرز خالقی 
رایانش ابری

رایانــش ابــری بــه دلیــل دارا بــودن مزایایــی از جملــه افزایــش قابلیــت اطمینــان 
بــه جهــت دریافــت ســرویس در کوتاه تریــن زمــان، کم کــردن هزینه هــا، 
ــی  ــب امنیت ــش ضری ــران، افزای ــع و کارب ــد روی مناب ــان و قدرتمن ــت آس مدیری
ــرد.  ــرار می گی ــورد اســتقبال بیشــتری ق ــه روز م ــر روز ب ــوارد دیگ سیســتم و م
ــبکه ای از  ــردازش روی ش ــبه و پ ــف محاس ــع وظای ــث توزی ــری باع ــش اب رایان
ــه ای  ــه گون ــتند. ب ــوه هس ــای انب ــکل از رایانه ه ــه متش ــد ک ــد ش ــع خواه مناب
ــردازش، فضــای  ــدرت پ ــه ق ــتیابی ب ــه دس ــادر ب ــردی ق ــه سیســتم های کارب ک
تقاضــا،  اســاس  بــر  و ســخت افزاري  نرم افــزاری  و خدمــات  ذخیره ســازي 
خواهنــد بــود. پیش بینــی می شــود کــه رایانــش ابــری باعــث انقالبــی جدیــد در 
نحــوه ارائــه خدمــات فنــاوری اطالعــات شــود. در ایــن پژوهــش بــه معرفــی ابعــاد 
مختلــف رایانــش ابــری، از جملــه ســاختار و معمــاری، مکانیــزم کاری و عملکردی 
پرداختــه شــده اســت. عــالوه بــر ایــن نحــوه اســتفاده از رایانــش ابــری و نحــوه 
خدمــت رســانی آن در صنعــت بانکــداری مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار 

گرفتــه اســت.
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نشست »توسعه محصوالت«

 تشریح مدل عملیاتی و مسئولیت  بانک ها جهت ورود به حوزه پرداخت خرد
 ارائه طرحی جدید برای پردازش اتوماتیک چک های دستنویس فارسی

 لزوم توسعه شبکه ملي اطالعات و اثرات مثبت آن بر تراکنش های بانکي 
 نقش پرداخت همراه در تامین منابع مالی، کاهش ریسک، کنترل تورم 

در اقتصاد کالن، بهبود شرایط سپرده گذاری و سرمایه گذاری خانوارها  

  بهرام احسان دوست  
ســامانه جامــع پرداخــت خــرد شــهری و نقــش بانک هــا در توســعه 

آن

ــا  ــوان تنه ــه عن ــهري ب ــرد ش ــت خ ــع پرداخ ــامانه جام ــه، س ــن مقال در ای
ــعه  ــرد و توس ــت خ ــک پرداخ ــات الکترونی ــواع خدم ــازي ان ــل یکپارچه س راه ح
ــش  ــن نق ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــي ش ــي و بررس ــا معرف ــي آنه و تنوع بخش
ــات پرداخــت در ســطوح  ــده خدم ــي ارایه دهن ــي اصل ــوان متول ــه عن ــا ب بانک ه
مختلــف مطالعــه شــده و وظایــف و منافــع آنهــا در بخش هــاي مختلــف 
ــش  ــن پژوه ــج ای ــاس نتای ــر اس ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس ــامانه م س
ــا مشــارکت در حوزه هــاي پذیرندگــي و شــارژ کارت هــاي  بانک هــا مي تواننــد ب
هوشــمند شــهروندي، در گام اول زیرســاخت های مــورد نیــاز خدمــات پرداخــت 
ــه کارت مشــترک بانکــي و توســعه  ــا ارائ ــد و ســپس ب خــرد را گســترش دهن
ــر کیــف  ــه آن، خدمــات متنــوع مبتنــي ب ــوط ب ســامانه مدیریــت مرکــزي مرب
ــر از کارت  بلیــت الکترونیــک موجــود در  ــه مفهومــي عام ت ــول الکترونیــک )ب پ
شــهرها( را عرضــه کــرده و از ایــن طریــق شــهروندان را بــه ســمت اســتفاده از 

ــد.  ــع پرداخــت خــرد شــهري ســوق دهن ســامانه جام

  یونس اكبری 
پــردازش اتوماتيــک چک هــای بانکــی 
دســت نویس فارســی بــر اســاس یــک 

ــد ــاختار جدی س

ــنتی  ــاختار س ــکالت س ــدا مش ــه ابت ــن مقال در ای
چک هــای موجــود در سیســتم بانکــی بــه منظــور 
پــردازش اتوماتیــک آنهــا بررســی و ســپس راه حــل 
ــکالت  ــن مش ــل ای ــرای ح ــنهادی ب ــد پیش جدی
را بــا ارائــه یــک طــرح نویــن بــرای ســاختار 
ــنهاد  ــاختار پیش ــت. س ــده اس ــان ش ــای آن بی ــی و ویژگی ه ــای بانک چک ه
ــوع و چیدمــان فیلدهــای آنهــا  ــردازش چک هــا را مســتقل از ســایز، ن شــده، پ
ــت  ــک، دق ــردازش اتوماتی ــای پ ــی در هزینه ه ــن صرفه جوی ــام داده و ضم انج
ــردازش  ــکان پ ــک ام ــردازش اتوماتی ــک پ ــه کم ــد. ب ــش می ده ــی افزای نهای
ــه  ــال و ب ــود دارد. انتق ــل وج ــای تعطی ــر اداری و روزه ــاعات غی ــا در س چک ه
ــور  ــف کش ــای مختل ــن بانک ه ــا بی ــردازش آنه ــا و پ ــتن چک ه اشتراک گذاش
بــا اســتفاده از پــردازش اتوماتیــک براســاس ســاختار پیشــنهادی بــه راحتــی و 
ــا کمــک ســاختار  ــارت دیگــر ب ــه عب ــل انجــام اســت. ب ــی قاب ــا ســرعت باالی ب
پیشــنهادی نیــاز بــه ذخیره ســازی و انتقــال فیزیکــی چــک در بانک هــا از بیــن 
ــای مجــازی را بیــن بانک هــا  ــاق پایاپ ــوان طــرح ات ــه راحتــی می ت مــی رود و ب

پیاده ســازی کــرد.

  دكتر نيلوفر مرادحاصل 
نقش شبکه ملی اطالعات در بانکداری آینده كشور

زیرســاخت های  ملــی،  داده  مراکــز  از  متشــکل  اطالعــات  ملــی  شــبکه 
ــوان  ــه به عن ــات الکترونیکــی اســت ک ــن خدم ــی و ارتباطــی و همچنی اطالعات
پرظرفیت تریــن زیرســاخت ارتباطــی موجــود و بــا پهنــای بانــد بــاال و 
ــه حاضــر ظرفیت هــا و  ــران قــرار می گیــرد. در مقال مطمئــن در دســترس کارب
قابلیت هــای اختصاصــی ایــن شــبکه در پاســخگویی بــه نارســایی ها و نیازهــای 
ــه  ــده و در ادام ــی ش ــور بررس ــک کش ــداری الکترونی ــتم بانک ــود سیس موج
تــالش می گــردد اثــر شــبکه ملــی اطالعــات بــر )تقاضــای خدمــات( بانکــداری 
ــنجی در  ــای اقتصادس ــتفاده از الگوه ــا اس ــی و ب ــورت کم ــی به ص الکترونیک
ــی  ــدل کم ــق م ــردد. طب ــازی گ ــی و شبیه س ــتانی ارزیاب ــای اس ــب داده ه قال
برآوردشــده، بــا توســعه دسترســی بــه شــبکه )ضریــب نفــوذ اینترنــت( تعامالت 
ــب تراکنش هــای بانکــي( به صــورت معنــی داری  بانکــداری الکترونیــک )در قال
افزایــش می یابنــد. عــالوه بــر ایــن نتایــج حکایــت از آن دارد کــه شــبکه ملــی 
ــد  ــی می توان ــات بانک ــای خدم ــه و تقاض ــه عرض ــی جنب ــا هم افزای ــات ب اطالع
ــده داشــته باشــد. ــر بانکــداری الکترونیکــی کشــور در آین ــاداری ب ــر معن تاثی

  سيدمحمدعلی حسينی صابر 
مطالعــه مــوردی پرداخــت همــراه در ســه كشــور در حــال توســعه – 

درس هــای آموخته شــده

پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی تلفــن همــراه در مقایســه بــا ســایر تکنولوژی ها، 
ماننــد تلفــن و اینترنــت، منجــر بــه اســتفاده بیشــتر از ایــن ابــزار در فرایندهــای 
ــا  ــق ب ــت. مطاب ــده اس ــته ش ــه گذش ــاط در ده ــراری ارتب ــه برق ــد ب نیازمن
 Safaricom ــور معــروف ــه، در مــارس ســال ۲00۷ اپرات ــن مقال مطالعــات ای
در کنیــا یکــی از موفق تریــن طرح هــا در زمینــه ســرویس انتقــال پــول، 
ــرویس M-PESA در  ــق س ــرای موف ــس از اج ــرد. پ ــرا ک M-PESA، را اج
ــا  ــق در تانزانی ــن طــرح موف ــرای ای ــه اج ــم ب ــروه Vodafone مصم ــا، گ کنی
ــای  ــل تفاوت ه ــا به دلی ــور Vodacom تانزانی ــه اپرات ــد. البت ــتان ش و افغانس
ــتراتژیکی  ــرات اس ــور تغیی ــن کش ــازار در ای ــای ب ــی و ویژگی ه جمعیت شناس
را در محصــول اولیــه اعمــال کــرد. پژوهــش حاضــر در ادامــه بــه ویژگی هــای 
ــه و  ــل پرداخت ــت موبای ــق پرداخ ــرویس های موف ــن س ــت چنی ــی و اهمی اصل
ــا را  ــایر کشــورهای در حــال توســعه آنه ــه س ــه نقشــه ای روشــن ب ــرای ارائ ب

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد بررس م
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شست »ابعاد مدیریتی بانکداری آینده«

 تبیین سطح بلوغ سازماني در پذیرش اصول و الزامات سرویس گرایي و میزان 
آمادگي فناوري اطالعات در بکارگیري روش ها و ابزار مبتني بر سرویس

ــاری  ــت معم ــرای حاکمی ــه شــده ب ــی ارائ ــای جهان ــق مدل ه ــدم تطاب  ع
ــور  ــداری کش ــت بانک ــا صنع ــرویس گرا ب س

 توجــه بــه ســاخت و بازســازی محصــوالت بانکــی ســرویس گرا و اســتفاده از 
آن جهــت رســیدن بــه ســازمان ســرویس گرا

ــاوری اطالعــات در صنعــت بانکــداری  ــر حاکمیــت فن ــه تمرکــز ب ــاز ب  نی
ــوزه  ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــاری از س ــب ارزش تج ــور کس به منظ

 ظرفیت سنجی استراتژیک بانک ها در ابعاد تطبیق، حمایت و کنترل

  نادر حقی 
چگونگــي حاكميــت معمــاري ســرویس گرا 
خدمــات  و  محصــوالت  توســعه  در 

بانکــداری كشــور
صنعــت  در  ســرویس گرایي  رویکــرد  امــروزه 
در  تنــوع  ایجــاد  بــر  تمرکــز  بــا  بانکــداري 
مطــرح  بهتــر،  خدمــات  ارائــه  و  محصــوالت 
ــازماني  ــوغ س ــطح بل ــون س ــي چ ــت. عوامل اس
ــرویس گرایي و  ــات س ــول و الزام ــرش اص در پذی
ــي  ــزار مبتن ــا و اب ــري روش ه ــات در بکارگی ــاوري اطالع ــي فن ــزان آمادگ می
ــدي در  ــش ج ــک چال ــا ی ــور ب ــرویس گرا را در کش ــم س ــرویس، پارادی ــر س ب
میــزان پذیــرش، تاثیــر و کارایــي آن در نــزد نخبــگان امــور بانکــي و فنــاوري 
ــا و  ــن ویژگي ه ــان ای ــا بی ــه ب ــن مقال ــت. در ای ــاخته اس ــه س ــات مواج اطالع
ــه  ــور ب ــي کش ــاي خصوص ــي از بانک ه ــوردي در یک ــه م ــک مطالع ــام ی انج
بررســي نقــش واقعــي معمــاري ســرویس گرا و میــزان آمادگــي و بلــوغ آن در 
ایــن صنعــت جهــت توســعه محصــوالت و خدمــات پرداختــه  و نحــوه پذیــرش 
ــه  ــي ب ــتم هاي بانک ــعه سیس ــري آن در توس ــرویس گرا و بکارگی ــاري س معم
تصویــر کشــیده شــده اســت. البتــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه 
ــا  ــرویس گرا ب ــاری س ــت معم ــرای حاکمی ــده ب ــه ش ــی ارائ ــای جهان مدل ه

ــتند. ــق نیس ــور منطب ــداری کش ــت بانک ــاص صنع ــاي خ ویژگی ه

  احمد احمدی 
اصلــی  مزیــت  ســرویس گرا،  معمــاری 
ــی  ــه بانک ــامانه های یکپارچ ــت در س رقاب

ــده آین

ــوم  ــن مفه ــده از بط ــرویس گرا بر آم ــاری س معم
ســازمان و ســامانه بــوده و بنابرایــن نزدیک تریــن 
ــری در  ــت بکارگی ــه جه ــن گزین ــر مزیت تری و پ
ســطح ســازمان ها باالخــص در صنعــت بانکــداری 
همــان  ســرویس گرایی  می گــردد.  محســوب 
ســامانه پردازی بــا محــور اطالعاتــی و یــا بدنــه اطالعاتــی و ارتباطــی قــراردادی 
و طراحــی شــده اســت. بانکــداری آینــده تشــکیل یافتــه از بانکــداری همــراه، 
ــه  ــود ک ــد ب ــب و کار خواه ــل کس ــبکه های متص ــی و ش ــبکه های اجتماع ش
ــن  ــده اند. در ای ــاخته ش ــرویس گرا س ــاری س ــدگاه معم ــاس دی ــر اس ــه ب هم
مقالــه بــر اســاس تحقیقــات عملیاتــی دیــدگاه و برداشــت جدیــدی از ســامانه 
یکپارچــه بانکــی )ســیب( ارائــه شــده کــه بــرآوردگار نیــل بــه الگــوی متصــور 
بــرای آینــده حضــور ســامانه های یکپارچــه بانکــی در صنعــت بانکــداری اســت. 
براســاس نتایــج حاصلــه توجــه بــه ســاخت و یــا بازســازی محصول هــای بانکــی 
ســرویس گرا ضــروری بــوده و الزمــه  رســیدن بــه ســازمان ســرویس گرا، 

ــت.  ــرویس گرا اس ــول س ــتفاده از محص اس

  منيره نادری 
شناســایی و دســته بنــدی مکانيــزم هــای موثر 
ــر حاكميــت اثربخــش فنــاوری اطالعــات در  ب

صنعــت بانکــداری ایــران
ــات، همراســتایی  ــاوری اطالع ــت اثربخــش فن حاکمی
ــت  ــه جه ــب و کار ب ــات و کس ــاوری اطالع ــن فن بی
ــازمانی را  ــداف س ــول اه ــع و حص ــازی مناف حداکثرس
تضمیــن می کنــد. در صنایعــی همچــون صنعــت 
ــای  ــت فعالیت ه ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــز ک ــداری نی بانک
خــود وابســتگی بســیاری بــه فنــاوری اطالعــات دارنــد، 
حاکمیــت فنــاوری اطالعــات خــوب، یــک »بایــد« و نه یک »شــاید« به شــمار مــی رود. 
هــدف از ایــن تحقیــق نیــز شناســایی و رتبــه بنــدی مکانیزم هــای موثــر بــر حاکمیــت 
اثربخــش فنــاوری اطالعــات در صنعــت بانکــداری ایــران می باشــد. بدیــن ترتیــب بــا 
تهیــه فهرســت جامعــی از 30 مکانیــزم، پرسشــنامه ای در اختیــار گروهــی از خبــرگان 
ایــن حــوزه قــرار گرفــت و مهم تریــن و موثرتریــن مکانیــزم در حاکمیــت اثــر فنــاوری 
اطالعــات در صنعــت بانکــداری ایــران پرســش شــده اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه 
ســه مکانیــزم تعهــد و مشــارکت مدیریــت ارشــد، تشــکیل کمیتــه اســتراتژی فنــاوری 
ــر در  ــات دارای بیشــترین تاثی ــاوری اطالع ــری فن ــه راهب ــات و تشــکیل کمیت اطالع

اثربخشــی حاکمیــت فنــاوری اطالعــات هســتند.

   احسان رسولی نژاد 
ــداری  ــتراتژی های بانک ــرای اس ــدل اج ــورد م ــی در م پژوهــش تجرب

آینــده، مطالعــه مــوردی: اســپربانک روســيه

مســیر بانکــداري الکترونیــک بــه ســمت بانکــداري مجــازي و حقیقــت مجــازي 
)VR( در حرکــت اســت و مطمئنــاً بانکــداري آینــده متفــاوت از بانکــداري کنوني 
ــن، شــناخت راه دســتیابي بانکــداري  ــم و بنیادی ــا مســئله مه ــود. ام ــد ب خواه
ایــده آل یــا بــه تعبیــري شــناخت روش اجــراي اســتراتژي هاي حــوزه 
ــا بررســي داده هــاي اســپربانک روســیه  ــه ب ــن مقال ــده اســت. ای بانکــداري آین
بــه عنــوان بانــک پیشــرو حــوزه بانکــداري الکترونیکــي در کشــور روســیه، بــه 
ــه  طراحــي و اســتخراج چارچــوب اجــراي اســتراتژي بانکــداری آینــده پرداخت
ــه داده اســت:  ــران ارائ ــداری ای ــت بانک ــری در صنع ــرای بکارگی و نتایجــی را ب
اجــرای اســتراتژی بانکــداری آینــده بایــد توســط سیســتم پیچیــده ای، شــامل 
ــرل  ــی کنت ــتراتژی و توانای ــت اس ــی حمای ــتراتژی، توانای ــاق اس ــی انطب توانای
ــه گانه،  ــای س ــن توانایی ه ــک از ای ــر ی ــی ه ــود. چگونگ ــرح ش ــتراتژی مط اس
عملکــرد اســتراتژی را متاثــر می ســازد و ارتقــای موسســات در هــر یــک از آن 

ــد.  ــهیل می نمای ــده را تس ــداری آین ــتراتژی بانک ــرای اس ــوارد، اج م
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با  ایران  در  الکترونیک  بانکداری  اخالق حرفه ای  اصول  تدوین  به  نیاز   
مشارکت  با  زیست بوم،  این  اعضای  جمعی  و  بخشی  منافع  حذف  هدف 

نهادهای ذینفع 
بیــن روز در  به موقــع پرداخت هــای  بانک هــا در تســویه   تــالش 

سیســتم پرداخت هــای عمــده کشــور 

  مجيد امينی
بانکداری اجتماعی

ــت  ــداري اس ــي از بانک ــي نوع ــداري اجتماع بانک
ــي  ــي و بانک ــات مال ــه خدم ــدف آن تهی ــه ه ک
بــا اســتفاده از ســهمي مثبــت از پتانســیل تمــام 
و  حــال  زمــان  در  توســعه  جهــت  انســان ها 
ــز  ــوع از بانکــداري تمرک ــن ن ــده اســت. در ای آین
بــر رضایتمنــدي جهــت نیازهــاي اقتصــادي 
و اجتماعــي موجــود اســت، در حالیکــه بــه 
ــي، فرهنگــي، زیســت محیطــي و اقتصــادي  ــداري اجتماع ــان پای طــور همزم
ــي،  ــئولیت هاي اجتماع ــی، مس ــای اجتماع ــت بانک ه ــد. فعالی ــه مي نمای توج
اجتماعــي، حفــظ  بــراي محرومــان، حمایت هــای  فراهم کــردن فرصــت 
ــا  ــه حاضــر ب محیــط زیســت و رعایــت اصــول اخالقــي را در برمي گیــرد. مقال
ــر ســه وجــه  ــی ب ــداری اجتماع ــای بانک ــوم، پیشــینه و ویژگی ه ــی مفه معرف
اساســی آن، اجتمــاع، محیــط زیســت و ســوددهي تاکیــد کــرده و چنیــن بیــان 
ــد در  ــاي آن، مي توان ــواع رویکرده ــا ان ــي، ب ــداري اجتماع ــه بانک ــد ک می نمای
بحران هــاي اقتصــادي هــم از بخش هــاي مختلــف جامعــه و محیــط زیســت و 

ــد. ــت کن ــداري محافظ ــت بانک ــم از صنع ه

  عبد الرضا شریفی حسينی
اخالق در بانکداری الکترونيکی

ــه  ــه عرص ــی ب ــداری الکترونیک ــه بانک ورود مقول
از  بســیاری  زمینه ســاز  بانکــداری،  صنعــت 
ــترش  ــت. گس ــوده  اس ــب و کار ب ــوالت در کس تح
مدل  هــای مختلــف کســب و کار الکترونیکــی و 
در کنــار آن گســترش بانکــداری الکترونیکــی 
ضــرورت توجــه بــه مقولــه اخــالق در ایــن حــوزه 
ــای  ــه حوزه  ه ــن مقال ــازد. در ای ــان می س را نمای
اصلــی چالــش  برانگیــز ایــن بحــث و پیامد هــای منفــی کوتاه مــدت و بلندمــدت 
ــده  ــی ش ــی بررس ــداری الکترونیک ــی در بانک ــول اخالق ــه اص ــه ب ــدم توج ع
اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه موفقیــت بانکــداری الکترونیکــی در گــروی 
توجــه بــه اصــول اخالقــی، گســترش اصــول اخالقــی و همچنیــن شناســایی و 
ــه اصــول  ــن حــوزه اســت. توجــه ب ــی ای ــا چالش هــای منفــی اخالق ــه ب مقابل
ــای  ــه منتفع شــدن همــه نهاده ــی زیســت بوم بانکــداری الکترونیکــی، ب اخالق
ــود.  ــاد می ش ــی اقتص ــع جمع ــدن نف ــن بهینه ش ــت بوم و همچنی ــن زیس ای
ــه مباحــث مطــرح شــده، پیشــنهاد می شــود، پیش نویــس اصــول  ــا توجــه ب ب
اخــالق حرفــه ای بانکــداری الکترونیکــی ایــران بــا هــدف حــذف منافــع بخشــی 
ــه و  ــع تهی ــای ذینف ــارکت نهاده ــا مش ــت بوم، ب ــن زیس ــای ای ــی اعض و جمع

منتشــر گــردد.

  دكتر مهرداد سپه وند
سياســت تاميــن نقدینگــی بيــن روز و 
نقــش آن در شــکل گيــری الگــوي زمانــي 
ــتور هاي  ــان دس ــه جری ــن روز و روزان بي

ــاتنا ــت در س پرداخ

ایــن مقالــه بــه الگــوي زمانــي بیــن روز و روزانــه 
ــي  ــتم آن ــت در سیس ــتور هاي پرداخ ــان دس جری
الکترونیکــي  ناخالــص  پرداخت هــاي  تســویه 
مالــي،  و  نهــادي  عوامــل  نقــش  و  )ســاتنا( 
ــج  ــردازد. نتای ــکل گیري آن مي پ ــزي در ش ــک مرک ــت هاي بان ــاً سیاس خصوص
ــران  ــی شــود، در ای ــای 45 روز کاری نشــان داده م حاصــل از بررســی داده ه
بانــک مرکــزي در تأمیــن نقدینگــي بیــن روز سیاســت فعاالنــه ای را بر گزیــده 
ــان  ــر آورده اول روز بانک هــا و جری و تأمیــن نقدینگــي الزم سیســتم عــالوه ب
وصولــي از ســایر بانک هــا،  بعضــاً از کانــال اســتقراض بیــن روز بــه طــور رایــگان 
از بانــک مرکــزی انجــام مي گیــرد. همــان طــور کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان 
ــواهدی دال  ــوان ش ــت دارد نمی ت ــر آن دالل ــم ب ــری ه ــی نظ ــد و مبان می ده
بــر تــالش بانک هــا در بــه تعویــق افکنــدن تســویه پرداخت هــای بیــن روز در 

ــرد. ــه ک ــور ارائ ــده کش ــای عم ــتم پرداخت ه سیس

  مجيد عينيان
ــای  ــی كارت ه ــای چهاررقم ــت رمزه امني

ــی بانک

ــز  ــای رم ــتفاده از داده ه ــا اس ــه ب ــن مقال در ای
منتشــر شــده بیــش از یــک میلیــون کارت بانکی،  
ــواع رمــز چهــار رقمــی بررســی شــده  فراوانــی ان
و مشــخص شــد رمــز 1111 پراســتفاده ترین 
ــوده اســت. رمزهــای پرتکــرار بعــدی کــه  رمــز ب
بــه شــکل ســال های دهــه پنجــاه و شــصت قــرن 
اخیــر هســتند بــا ســال تولــد دارنــدگان کارت هــای بانکــی منطبــق می باشــند. 
ــه ســادگی قابــل  ــه عنــوان رمــز کارت بانکــی تقریبــاً ب ــد ب انتخــاب ســال تول
کشــف بــوده و می توانــد خطــرات بالقــوه فراوانــی را بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــا 10  ــر 8 ت ــه از ه ــن دارد ک ــان از ای ــا نش ــطح بانک ه ــا در س ــل داده ه تحلی
ــف  ــول کش ــف پ ــارق کی ــط س ــد توس ــورد می توان ــک م ــز ی ــی رم کارت بانک
ــرار گیــرد. یــک پویــش از شــعب بانک هــا در  شــده و مــورد ســوء اســتفاده ق
مــورد سیاســت آنهــا در قبــال انتخــاب رمــز نشــان دهنــده تفــاوت رمزهــای 
ــکان  ــت پیشــنهاد می شــود در صــورت ام ــا اســت. در نهای ــرار در بانک ه پرتک

ــد ممانعــت نمایــد. ــه ســال تول دســتگاه خودپــرداز از تغییــر رمــز ب
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ميزگرد پرداخت همراه

  محورهای گفتگو: 

  آخرین اقدامات انجام شده در زمینه زیرساخت های پرداخت همراه در کشور
  چالش های پرداخت همراه برای بانک ها

  چالش های بانکداری همراه برای اپراتورهای تلفن همراه
  مدل مرجع پیشنهادی برای پرداخت همراه کشور

  تعامالت دو به دوی بانک ها و اپراتورها

  حاضرین ميزگرد: 

  محمود جراحی )معاون توسعه و سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان(
  دکتر حمیدرضا نیکوفر )قائم مقام مدیرعامل همراه اول و رئیس هیئت مدیره شرکت پرداخت اول(

  مهندس زهرا میرحسینی )معاون فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین(
  ناصر حکیمی )مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی(

  دکتر نیما امیر شکاری )مدیر جلسه(

در ابتــدای جلســه دکتــر امیرشــکاری ضمــن بیــان اینکــه ایــن میزگــرد چالشــی خواهــد بــود افــزود مــا می خواهیــم بانک هــا و 
اپراتورهــای همــراه نقــش خــود را تــا حــد ممکــن شفاف ســازی کننــد و ببینیــم کــه چــه کســی تــا چــه حــد متولــی بانکــداری 
همــراه در کشــور اســت. در ادامــه خانــم دکتــر میرحســینی در مــورد گســتره پرداخــت همــراه و آینــده آن در کشــور گفــت: بــا 
توجــه بــه تجربیــات و رونــدی کــه در دنیــا می بینیــم اســتفاده از موبایــل در بانکــداری رونــد آینــده دنیــا خواهــد بــود و علــل 
اصلــی آن هــم در دســترس بــودن و ارزان قیمــت بــودن آن در مقایســه بــا ســایر ابزارهاســت. امــا بــه دلیــل مســائل امنیتــی 
اســتفاده از پرداخــت همــراه در حــوزه پرداخت هــای کالن محــل چالــش و بحــث اســت. بانک هــای خصوصــی پیشــگامان ارائــه 
خدمــات بانکــداری همــراه در مقایســه بــا ســایر بانک هــا بوده انــد. پــس از آن دکتــر امیرشــکاری از آقــای مهنــدس جراحــی در 
مــورد آینــده پرداخــت همــراه و گســتره مرزهــای آن پرسشــی را مطــرح کردنــد و مهنــدس جراحــی در پاســخ اظهــار داشــتند 
ــون بشــر  ــا کن ــده ای نیســت کــه ت ــچ پدی ــد کــه هی ــد و افزودن ــگاه می کنن ــه موضــوع ن کــه ایشــان از منظــر ســرمایه گذار ب
تولیــد کــرده باشــد و تــا ایــن حــد فــروش داشــته باشــد. یعنــی 1/3 میلیــارد گوشــی در ســال بــه فــروش می رســد و موبایــل 
وارد هویــت و شــخصیت فــرد شــده و ایــن فنــاوری می توانــد عرصه هــای فراوانــی از جملــه پرداخــت را متحــول کنــد و هــر 
ــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.  ــر اســاس موبایــل بپــردازد حتمــاً ب ــه بازتعریــف خدمــات خــود ب ــد ب کســب و کاری کــه نتوان
دکتــر نیکوفــر هــم در ایــن زمینــه توضیــح دادنــد کــه بــه عنــوان یــک عضــو مخابــرات امــروز متوجــه شــدند کــه موضوعــات 
مشــترک زیــادی بیــن ارائه دهنــدگان خدمــات تلفــن همــراه و بخــش مالــی در کشــور وجــود دارد و اظهــار داشــتند کــه هیــچ 
ــه نظــر ایشــان اپراتورهــای تلفــن  ــدارد. ب ــن پیوســتگی را ن ــا ای ــن صــورت و ب ــه ای ــات ب ــه خدم ــکان ارائ وســیله دیگــری ام
همــراه توانایــی خــود را در پــردازش تراکنش هــا نشــان داده انــد. دکتــر امیرشــکاری در پاســخ بــه ایشــان اعــالم کردنــد کــه در 
بخــش مالــی هــر تراکنــش حساســیت هایی را در کنــار خــود دارد کــه بهتــر اســت کــه هــر دو صنعــت بتواننــد از نقطــه قــوت 
صنعــت دیگــر بیشــتر اســتفاده کننــد و ایــن نزدیکــی بیشــتر اپراتورهــا و بانک هــا را طلــب می کنــد. ســپس در ادامــه بحــث 
ناصــر حکیمــی گفــت چــون بانک هــا بــا پــول مــردم کار می کننــد بایــد محافظــه کار باشــند و از طــرف دیگــر تقاضایــی کــه 
مشــتریان بــرای گســترش دسترســی بــه خدمــات بانکــی از طریــق موبایــل دارنــد بســیار باالســت کــه ایــن بانک هــا را بــا تضــاد 
ــه  مواجــه می کنــد. بحــث طبقه بنــدی خدمــت در اینجــا مطــرح اســت، نکتــه ای کــه در اینجــا مــا در دوهــه ورود فنــاوری ب
سیســتم بانکــی بــا آن مواجــه هســتیم مرعــوب بــودن سیســتم بانکــی از فنــاوری اســت. در واقــع تکنولــوژی مفاهیــم بانکــی را 
عــوض نمی کنــد بلکــه دسترســی مــا بــه ابزارهــا را ســریعاً تغییــر می دهــد. فنــاوری و سیســتم بانکــی همیشــه از هــم تاثیــر 

ــال تاثیر گــذاری تغییــر کــرده اســت.  ــد امــا ماهیــت ســرویس ها تغییــر نکــرده و فقــط مســیر و کان می گیرن
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دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
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محمد تقی واقف 
بانکداری چابک

مهنــدس واقــف در ایــن مقالــه بــه اســتخراج راهکارهــا و ابزارهایــي بــراي دســتیابي بــه چابکــي 
ــي  ــي و چابک ــي واکنش ــد،  چابک ــي فراین ــامل چابک ــک ش ــداري چاب ــت. بانک ــا پرداخ در بانک ه
خدمــات اســت کــه تمرکــز نگارنــده در ایــن مقالــه بــر چابکــي خدمــات بانکــي بــا اتخــاذ راهبــرد 
ــدي در  ــد گام بلن ــه مي توان ــرد چندکانال ــه رویک ــای مقال ــاس یافته ه ــر اس ــت. ب ــه اس چندکانال
ــه  ــا ب ــد تنه ــه نبای ــن هم ــا ای ــود. ب ــي ش ــي تلق ــات بانک ــي خدم ــه چابک ــتیابي ب ــتاي دس راس
اســتفاده از ایــن ابزارهــا بــراي دســتیابي بــه چابکــي اکتفــا کــرد و چابکــي فراینــدي و واکنشــي 
ــرد. همچنیــن ضمــن آگاهــي از اهمیــت ابزارهایــي نظیــر هــوش تجــاري، مدیریــت  ــاد ب را از ی
ــا  ــن ابزاره ــه ای ــد در نظــر داشــت ک ــدد بای ــا مشــتریان، راهــکار بانکــي منعطــف و کانال هــاي خدمت رســاني متع ــاط ب ارتب
بــراي دســتیابي بــه چابکــي کفایــت نمي کننــد، بلکــه چابکــي بایــد در قلــب اســتراتژي بانکــي، مدیریــت فرایندهــا و فرهنــگ 
ــه خدمــات توســط مشــتریان را افزایــش داد و  ــه چابکــي کیفیــت تجرب ــا بتــوان ضمــن دســتیابي ب ــرار گیــرد ت ســازماني ق

ضمــن جلــب مشــتریان جدیــد مشــتریان قبلــي را نیــز حفــظ کــرد. 

دكتر نيما اميرشکاری
گروه بندی مشتریان بانکداری مجازی

ــواع مختلفــی از بانکــداری تخصصــی در قالب هــای گوناگــون شــکل گرفتــه  از ســال ها پیــش ان
اســت کــه دلیــل اصلــی ایــن تنــوع، نیــاز گروه هــای مختلــف مشــتریان و طبقه بنــدی آنهــا بــر 
ــه بانکــداری  اســاس خدمــات مــورد تقاضــا مــی باشــد. از جملــه ایــن گروه بندی هــا می تــوان ب
ــود.  ــاره نم ــرمایه گذاری اش ــداری س ــی و بانک ــداری اختصاص ــرکتی، بانک ــداری ش ــرد، بانک خ
ــخیص  ــای تش ــا و روش ه ــتریان بانک ه ــف مش ــای مختل ــن گروه ه ــاط بی ــه ارتب ــن مقال در ای
ــا مخاطــب  ــد ب ــک می توان ــق بان ــن طری ــه از ای ــداری مجــازی بررســی شــده ک مشــتریان بانک
ــا نیــاز آنهــا را در اختیارشــان  ــرار دادن یــک گــروه خــاص از مشــتریان، خدمــات متناســب ب ق
قــرار دهــد. در ایــن تحقیــق بــه مدل ســازی رفتــار مشــتریان مختلــف بانــک و میــزان و شــیوه اســتفاده آنهــا از انــواع خدمــات 
ــک حاصــل  ــا ســایر مشــتریان بان ــی از تقســیم بندی مشــتریان مجــازی و رابطــه آنهــا ب الکترونیکــی پرداختــه شــده و الگوی
ــگاه مشــتریان بانکــداری مجــازی در  ــه مــدل گروه بنــدی مشــتریان بانــک وتعییــن جای ــه ارائ شــده اســت. هــدف ایــن مقال
ــر ایــن اســاس  ــران ارشــد بانــک ایجــاد خواهــد کــرد و ب آن مــدل می باشــد کــه در نتیجــه نگــرش جدیــدی در ذهــن مدی
می تــوان مشــتریان مجــازی را بطــور خــاص مخاطــب قــرار داد و بــه شناســایی نیــاز آنهــا و پیــرو آن ارائــه خدمــات متناســب 

پرداخــت.

شهاب جوانمردی 
پرداخت خرد: تجارب جهانی، تجارب داخلی

ــه توســعه ای در سراســر دنیــا هســت کــه در  در حــوزه پرداخت هــای خــرد تکنولوژی هــای رو ب
ایــران وجــود نــدارد. امــا امــروزه مفهــوم پــول خــرد مــدام در کشــور تغییــر می کنــد و ایــن نیــاز 
جــای خــود را بــاز کــرده و نشــان می دهــد، مــردم نیــاز بــه ابزارهایــی دارنــد کــه بــدون هیــچ 
ــر از  ــغ کمت ــول الکترونیکــی مبال ــف پ ــد. در اســتاندارد کی ــد از آن اســتفاده کنن ــی بتوانن نگران
400 هــزار ریــال را پــول خــرد تلقــی می کننــد و تدبیــر نکــردن در مــورد ایــن یعنــی اینکــه مــا 
بخــش بزرگــی از بــازار را نادیــده گرفته ایــم. در ایــران تالش هــای مختلفــی در مــورد کیــف پــول 
الکترونیکــی انجــام شــده مثــل ثمیــن کارت یــا کارت شــهروندی در مشــهد و اهــواز امــا نکتــه ای 
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه چــرا در کشــور مــا بــه حــوزه پرداخت هــای خــرد توجــه جــدی نشــده اســت؟   

در حالــی کــه مــا امــروز از حیــث بحــث فرهنگ ســازی بــه نســبت متوســط دنیــا در شــرایط بســیار خوبــی به ســر می بریــم. 
ــه حــوزه  ــرای ورود ب ــد از زیرســاخت های موجــود ب ــه بای ــازار ورود نکــرده و چگون ــن ب ــه ای ــا به حــال ب ــک مرکــزی ت چــرا بان

ــرد.  پرداخت هــای خــرد اســتفاده ک

محمد مظاهری 
بانکداری الکترونيک: شعبه بدون تراكنش، خيابان بدون شعبه

ــی  ــتر اجتماع ــات در بس ــردش اطالع ــدی از گ ــکل جدی ــی، ش ــبکه های اجتماع ــش ش ــا پیدای ب
پدیــدار شــده  اســت. بی اغــراق بایــد گفــت جامعــه ای جدیــد رخ نمایانــده، بــا انتظــارات 
ــه  ــروزی ب ــه ام ــود. در جامع ــده ب ــناخته ش ــن ش ــر از ای ــه پیش ت ــاوت از آنچ ــی متف و رفتارهای
ــرده  ــن ب ــروزی را از بی ــازمان های دی ــیاری از س ــی بس ــت رقابت ــا مزی ــتن نه تنه ــتراک گذاش اش
بلکــه حکــم نهایــی بازنگــری در فلســفه وجــودی بســیاری از موجودیت هــای اجتماعــی را 
ــارف  ــع و مص ــن مناب ــان تکوی ــه می ــا ک ــی پوی ــن محیط ــن چنی ــت. در ای ــادر کرده اس ــز ص نی
ــد  ــک متول ــد فرابان ــد. بای ــه تغییــر بودن ــه اســت، بانک هــا، محکــوم ب ــگ فاصل ــدازه یــک درن به ان
می شــد. بایــد مرزهــای ثــروت برداشــته می شــد. ایــن قطعیتــی بدیهــی بــود. بــا ایــن شــکل جدیــد خلــق کانال هــای جدیــد 
امکان پذیــر اســت و درســت در همیــن لحظــه، مــا اجــازه داریــم بــر ابــزار غلبــه کنیــم. پــس بــا مفاهیــم جدیــدی از شــعبه، 
تراکنــش، مشــتری و کســب و کار روبــرو می شــویم. بایــد بــه پیرامــون نگاهــی دوبــاره کــرد. بســیاری را کــه امــروز می شناســیم 

ــد داشــت. ــاوت خواهن ــداری نقشــی متف ــردای بانک در ف

سخنرانی های كليدی - بخش دوم
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  محورهای گفتگو: 

  آخرین اقدامات انجام شده در زمینه زیرساخت های پرداخت همراه در کشور
  چالش های پرداخت همراه برای بانک ها

  چالش های بانکداری همراه برای اپراتورهای تلفن همراه
  مدل مرجع پیشنهادی برای پرداخت همراه کشور

  تعامالت دو به دوی بانک ها و اپراتورها

  حاضرین ميزگرد: 

  سامان قطبی )مدیر عامل شرکت شاپرک و مدیر جلسه(
  ناصر حکیمی )مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی(

  مرتضی مقدسیان )مدیرعامل شرکت بهسازان ملت( 
  علی نعمتی )معاون بانکداری خرد بانک سامان( 

  محمد تقی واقف )مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش( 

در شــروع ایــن میزگــرد قطبــی بــه مبحــث یکپارچه ســازی پرداخــت و اظهــار داشــت کــه طرح شــاپرک موجــب یکپارچه ســازی 
ــدس  ــد ســخنان مهن ــن تایی ــز ضم ــی نی ــدس نعمت ــود. مهن ــن شــرکت ها می ش ــر ای ــاده تر ب ــارت س شــرکت های PSP و نظ
ــا اجــرای طــرح شــاپرک اعــالم کــرد و بانــک ســامان را جــزو اولیــن اســتقبال کننده هــا از طــرح  قطبــی موافقــت خــود را ب
شــاپرک معرفــی نمــود. در ادامــه مهنــدس واقــف بــه آمــاده نبــودن بانک هــا بــرای انتقــال و پاســخگویی ضعیــف شــاپرک در 

زمــان اجــرای طــرح اشــاره کــرد و گفــت چــه موافــق و چــه مخالــف مــا بایــد ایــن طــرح را بپذیریــم. 
پــس از صحبت هــای مهنــدس واقــف آقــای مقدســیان گفــت: 40 درصــد حــق رای بــا اعضــای  شــاپرک در کمیتــه شــاپرک 

ميزگرد نظم دهی بازارهای پرداخت خرد: بررسی موردی شاپرک

اســت و ۶0 درصــد بقیــه بــه شــرکت ها و بانک هــا اختصــاص دارد کــه البتــه ایــن ۶0 درصــد در رای گیــری ضریــب 1 و رای 
اعضــای کمیتــه شــاپرک ضریــب ۷ را دارد. وی افــزود: یکــی از مــواردی کــه در پیاده ســازی باید در نظــر قــرار می گرفــت 
ایــن بــود کــه دو نــوع خدمــت را ارائــه کننــد. مثــال اگــر بــرای شــاپرک اتفاقــی  افتــاد دســتگاه ها بــه زیرســاخت  دیگــری 
وصــل شــوند. به نظــر مــن شــاپرک می توانســت مســتقل از شــتاب عمــل کنــد و قبــل از اجــرای آن تســت انجــام می شــد 

تــا در هنــگام ارائــه ســرویس بــه مــردم بــا مشــکالت پیــش آمــده مواجــه نشــویم.
پــس از آن قطبــی در پاســخ بــه صحبت هــای مطــرح شــده گفــت: در اجــرای ایــن طــرح اســتفاده از منابــع ملــی مــد نظــر 
بــود. در اینجــا نــگاه بــه تــداوم و مانــدگاری ســرویس مــد نظــر اســت و اینکــه بدانیــم کــه داده هــا و درخواســت ها از منابــع 

معتبــری می آینــد. در ضمــن شــاپرک بــا شــتاب متفــاوت اســت.
در پاســخ بــه قطبــی مقدســیان گفــت: بــه نظــر مــن اجــرای طــرح شــاپرک از ســوی بانــک مرکــزی مخالــف بــا اصــل 44 و 

تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر خصوصی ســازی بــود.
در ادامــه بحــث بــه یکپارچه ســازی و نحــوه پیاده ســازی واریــز آنــی اختصــاص یافــت. مقدســیان بــه عنــوان خالــق واریــز 
آنــی POS بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــت کــه هرچنــد در کشــورهای دیگــر دنیــا راه انــدازی اولیــه POS بــر اســاس کارت 
ــد درمــورد زمــان  ــادی دارد و می توان ــا بقیــه جاهــا تفاوت هــای زی ــوده اســت، کشــور مــا ب اعتبــاری و پرداخــت آفالیــن ب

تســویه متفــاوت عمــل کنــد. 
ــم  ــزد ه ــرد و کارم ــویه می ک ــد POS را زد. 15 روزه تس ــن کلی ــاد نوی ــک اقتص ــار بان ــن ب ــت: اولی ــی گف ــه حکیم در ادام
ــتفاده از  ــد اس ــد رش ــر رون ــد. اگ ــی نمی رون ــویه غیرآن ــار تس ــده اند و زیرب ــادت ش ــندگان بد ع ــا االن فروش ــت. ام می گرف
تراکنش هــا خیلــی نبــود بازهــم تســویه آنــی قابــل تحمــل بــود امــا ایــن رونــد رشــد نمایــی دارد و در کمتــر از یک ســال از 
10 هزارمیلیــارد بــه 80 هــزار میلیــارد در مــاه رســیده اســت. حکیمــی افــزود پرداخــت آنــی معــادل خلــق پــول و افزایــش 
نقدینگــی و در نتیجــه افزایــش تــورم اســت و در تعــارض بــا منفعــت اقتصــاد کشــور قــرار می گیــرد بنابرایــن دیگــر هرگــز 
تســویه آنــی نخواهیــم داشــت. در خاتمــه آقــای حکیمــی تاکیــد کــرد کــه زمــان تســویه یــک ابــزار سیاســتی اســت و بایــد 

در دســت بانــک مرکــزی باشــد.
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ــوان بســتر مطمئــن نقــل و انتقــال پیام هــای  ســپام یــک ســامانه متمرکــز الکترونیکــی بیــن بانکــی اســت کــه به عن
ــه  ــن ســامانه  قابلیــت اتصــال ب ــی دارد ای ــه ســوئیفت بین الملل ــادی ب ارزی بیــن بانکــی عمــل می کنــد و شــباهت زی

ــای ارزی اســت.  ــادالت پیام ه ــاهراه هوشــمند مب ــی را دارد و ش ــایر شــبکه های مال ــی و س ــوئیفت جهان س

سرفصل ها: 
  سپام چیست؟

  ابعاد زیرساختی پیام رسانی
  خدمات قابل ارائه بر روی سپام

  معماری سپام
  نحوه تقسیم کار بین بانک ها و اپراتورها

سامانه پيام رسانی الکترونيک مالی )سپام(: مسير واحد دریافت و ارائه خدمات

 مدرس: مهندس بيژن ده موبد
)کارشناس گروه راهبری امنیت اطالعات  شرکت خدمات انفورماتیک( 

مدیریــت تــداوم کســب و کار یــک فرآینــد مدیریتــی کل نگــر اســت کــه تهدیــدات بالقــوه 
ســازمان و همچنیــن اثراتــی را کــه ایــن تهدیــدات در صــورت تحقــق ممکــن اســت بــر 
ــوب  ــک چارچ ــر ی ــوی دیگ ــد و از س ــایی می کن ــد، شناس ــب و کار بگذارن ــات کس عملی
ــت  ــر جه ــخگویی موث ــت پاس ــا قابلی ــراه ب ــازمان هم ــاع س ــت ارتج ــاد قابلی ــرای ایج ب
ــه  ــی ک ــن فعالیت های ــازمان و همچنی ــد س ــار و برن ــان، اعتب ــود ذی نفع ــت از س حفاظ

ــد. ــه می ده ــد، ارائ ــاد می کنن ارزش ایج

سرفصل ها: 
  ضرورت مدیریت تداوم کسب و کار

  اهداف اصلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار
  مروری بر استانداردهای بین المللی مدیریت تداوم کسب و کار

  گام های پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و  کار
  گام های تهیه طرح تداوم کسب و کار

  مطالعه موردی مدیریت بحران در بانک اندونزی

مدیریت تداوم كسب و كار سرویس های بانکی
كارگاه ها

مهندس محمود زیبایی
)رئیس گروه توسعه و امنیت،

اداره نظام های پرداخت، بانک مرکزی(

دكتر محسن رستمی
)مدیر پروژه سپام در شرکت خدمات انفورماتیک(  
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مدرس: دكتر مهران محرميان معلم
)مدیر تحقیقات فناوری های بانکی شرکت خدمات انفورماتیک( 

در ایــن کارگاه فناوری هــای نوظهــور در حوزه هــای مختلــف مربــوط بــه صنعــت 
بانکــداری در 10 ســال آینــده مــورد بررســی اجمالــی قــرار گرفــت. روندهــا، کالن روندها 
و کاربردهــای فناوری هــای نوظهــور بررســی شــد و حوزه هــای رمــز نــگاری، پــردازش، 
ــل،  ــتم عام ــبکه، سیس ــات و ش ــی، ارتباط ــای اطالعات ــات، بانک ه ــازی اطالع ذخیره س
ــان،  ــین و انس ــاط ماش ــاری، ارتب ــوش تج ــخت افزار، ه ــی س ــزار، طراح ــی نرم اف طراح

تشــخیص هویــت و معمــاری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. 

سرفصل ها: 
  بررسی فناوری های نوظهور در حوزه های مختلف صنعت بانکداری در 10  سال آینده

  بررسی روند ها و کالن روند های فناوری های نوظهور
  بررسی کاربرد فناوری های نوظهور

رادار فناوری

مدرس: مهندس سامان قطبی
)مدیرعامل شرکت شاپرک(

ایــن کارگاه بــه بررســی مبانــی اجرایــی شــاپرک و ضــرورت شــکل گیــری و چگونگــی 
ــه  ــاره ب ــن اش ــت و ضم ــاص یاف ــت اختص ــی پرداخ ــبکه الکترونیک ــرح در ش ــن ط ای
ــش روی آن را  ــیر پی ــم انداز و مس ــرح، چش ــن ط ــدن ای ــف اجرایی ش ــای مختل فازه

ــرای حاضریــن تشــریح کــرد. ب

سرفصل ها:
  چارچوب ها و استانداردهای محتوای پیام ها 

  برنامه های کاربردی و سامانه های مرتبط با پرداخت الکترونیک
  نظام های امنیتی و استانداردهای الزم

  مبانی کاربرد کارت
  نظام ها و استانداردهای مورد پذیرش در حوزه مالی

  شناسایی وضع موجود و طراحی وضع مطلوب براساس مبانی اجرایی شاپرک

مبانی اجرایی شاپرک
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مدرس: دكتر محسن شریفی
)استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت(

در ایــن کارگاه بــه مقایســه کســب وکار بانکــداری در گذشــته و حــال پرداختــه  شــد، 
فناوری هــای مــورد اســتفاده در پشــتیبانی از کســب و  کار بانکــداری مــورد بررســی 
ــا  ــاوت و ب ــت و بانکــداری یکپارچــه )Core Banking( از منظــری متف ــرار گرف ق

توجــه بــه ویژگی هــای معمــاری ســازمانی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

سرفصل ها: 
  الزامات کسب و  کار بانکداری

  کسب و  کار بانکداری در گذشته، حال و آینده
  رویکرد های فناورانه در پشتیبانی از کسب و کار بانکداری

  پشتیبانی از کسب و  کار بانکداری: سنتی، نیمه سنتی، نوآورانه

پوست اندازی كسب وكار بانکداری 

مدرس: مهندس محمود زیبایی
)رئیس گروه توسعه و امنیت، اداره نظام های پرداخت، بانک مرکزی(

ــي  ــا الگوی ــان مشــترک ب ــا زب ــف واحــد ی ــک تعری ــد ی نظــام بانکــي کشــور، نیازمن
ــه ایــن هــدف،  ــي اســت. نیــل ب ــر مدل هــاي کارآمــد تعریــف شــده جهان منطبــق ب

ــت.  ــي اس ــن بانک ــالت بی ــازي تعام ــتلزم استاندارد س مس

سرفصل ها:
  تعریف استاندارد سازی

  استانداردهای پیام های مالی
  استاندارد های سوئیفت

  پیام های حوالجات، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها
  متدولوژی استاندارد سازی

  سپام
  برنامه های موجود و موانع آتی سپام

استاندارد سازی پيام های بانکی: حوالجات، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها
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بانکــداری موبایــل سیســتمی اســت کــه بــرای افــراد امــکان پرداخــت بهــای کاالهــا، خدمــات و یــا هرچیــز دیگــری را 
از طریــق تلفــن همــراه فراهــم می کنــد الزامــاً اســتفاده کنندگان از آن مشــتریان یــک بانــک نیســتند و ممکــن اســت 

توســط اپراتورهــا مدیریــت شــود. 

سرفصل ها:
  سرویس های بانکی قابل ارائه در بانکداری موبایل

  روش های پیاده سازی سرویس های مختلف بانکی در بانکداری موبایل
  فرصت ها و چالش های پیش رو در بانکداری موبایل

  تهدیدها و آسیب پذیری های موجود روی دستگاه موبایل
  تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در روش ها و راه کارهای مختلف ارائه سرویس های بانکداری موبایل

  راهکارهای مقابله با انواع تهدیدها و آسیب پذیری های موجود
  استانداردها و چارچوب های موجود در ارتباط با مبحث بانکداری موبایل و شرح الزامات موجود در آنها

  شرح مزایا و معایب راه کارهای ارائه سرویس بانکداری موبایل 

امنيت بانکداری موبایل

مدرس: اميد نجارباشی
)مدیر پروژه رایانش ابری در شرکت خدمات انفورماتیک(

رایانــش ابــری مدلــی اســت کــه دسترســی آســان، گســترده، و طبــق تقاضــای منابــع را از یــک 
ــازی،  ــرور، ذخیره س ــبکه، س ــم از ش ــدی )اع ــل پیکربن ــتراکی قاب ــناور اش ــع ش ــه مناب مجموع
کاربــرد و خدمــات( فراهــم می ســازد، کــه ایــن خدمــات می تواننــد ســریعاً تــدارک شــده و بــا 

کمتریــن کوشــش مدیریتــی یــا تمــاس بــا ارائه دهنــده خدمــات، آزاد شــوند. 

سرفصل ها:
  استانداردها، توصیه های صنعتی و موسسات تدوین زیربناها

  چالش ها، مشکالت و موانع
  محصوالت، خدمات و بازیگران مطرح غیربانکی

  محصوالت، خدمات و بازیگران مطرح بانکی
  مدل های بلوغ سازمانی، پیشنهادهای برنامه مهاجرت سازمان ها

  تهیه مدل بلوغ مناسب برای سامانه های بانکی کشور

رایانش ابری: چيستی و كاربرد ها

نوش آفرین مومن واقفی
شرکت  اطالعات  و  سیستم ها  امنیت  )مدیر 

خدمات انفورماتیک(

 مهرداد كالنتریان
امنیت سیستم ها و اطالعات  ارشد  )کارشناس 

شرکت خدمات انفورماتیک(
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مدرس: جعفر مرتضویان
)مدیر پروژه های شرکت ملی انفورماتیک( 

ــي آن کــه همــان ســوییچ  ــا اســتقرار نظــام پرداخت هــاي ســیار و زیرســاخت اجرای ب
ســپاس مي باشــد، حــوزه پرداخت هــاي خــرد کشــور کــه هنــوز عمدتــا بــا رویکردهــاي 
ــت مــي شــوند ســاماندهي شــده و  ــر پرداخــت اســکناس انجــام و مدیری ســنتي نظی

ــرد. ــرار مي گی ــز تحــت پوشــش پرداخت هــاي الکترونیکــي ق ــن حــوزه نی ای

سرفصل ها:
  آشنایی با کلیات و مفاهیم پرداخت سیار

  آشنایی با مقاهیم کسب و  کار سیار
  تشریح انواع مدل های کسب و  کار سیار

  مدل و معماری کسب و  کار پرداخت سیار مناسب برای کشور ایران
  مفاهیم پول و کیف پول الکترونیکی و سیار

  معماری کارکردی و وظیفه مندی موسسات عرضه کننده خدمات پرداخت سیار
  کلیات سامانه مدیریت کیف پول ملی و پرداخت های سیار )سپاس(

  معماری کارکردی و ارتباطی سوییچ سپاس

مدرس: دكتر نيما اميرشکاری
)صاحبنظر در نظام های پرداخت(

بــا توجــه بــه تخصصی شــدن صنعــت بانکــداری و تمرکــز آن روی مشــتریان 
ــود  ــتریان خ ــدی مش ــروه بن ــه گ ــدرن روی ب ــای م ــا، بانک ه ــژه آنه ــای وی و نیازه
نموده انــد تــا از طریــق ایــن گروه بنــدی بتواننــد خدمــات بانکــی خــود را بــه صــورت 
ــه مشــتریان خــرد،  ــوان ب ــا می ت ــن گروه بندی ه ــه ای ــد. از جمل ــه نماین ــد ارائ هدفمن

ــود.  ــاره نم شــرکتی و اختصاصــی اش

سرفصل ها:
  بانکداری شرکتی چیست؟

  خدمات مالی ویژه شرکت ها
  خدمات بانکداری شرکتی
  طبقه بندی مشتریان بانک

  مشتریان شرکتی
  ساختار سازمانی بانکداری شرکتی در بانک

  زیرساخت های فنی و نرم افزارهای بانکداری شرکتی

بانکداری شركتیسویچ ملی پرداخت همراه )سپاس(
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مدرس: عاطفه ساالروند
)کارشناس XBRL شرکت پیشگامان بازار سرمایه صبا(

مفاهیم  شدن  درک تر  قابل  جهت  تجاری  مفاهیم  تشریح  استاندار دسازی  به   XBRL
منتشر شده، ساده سازی روابط پیچیده در تبادل اطالعات و تبدیل آن به یک رابطه 
نتیجه  در  و  مالی  داده های  نمودن  معنی دار  و  معمول  دوباره کاری های  از  فارغ  ساده 

کارآمدتر ساختن جستجوها در وب معنایی می پردازد.  

سرفصل ها:
XBRL گزارشگری تجاری الکترونیکی با استفاده از  

  کاربردهای XBRL در نظام بانکی
XBRL معماری  

XBRL ترمینولوژی  
XML با XBRL رابطه  

  معرفی تکسونومی 
  معرفی سند مصداق

زبان گزارش های مالی XBRL و كاربرد های آن در نظام بانکی كشور

مدرس: عليرضا كيانپور
)رئیس گروه کنترل و ارزیابی امنیت اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک(

كارگاه هوش امنيتی از دید مخاطبين همایش به عنوان بهترین كارگاه انتخاب 
گردید.

در شرایط کنونی که هر روز با تهدیدات جدید و پیچیده امنیتی مواجه هستیم، نقش 
ابزارهای فنی در تشخیص تهدیدات و مخاطرات پر رنگ تر شده و سازمان ها و بانک ها 
امنیتی  هوش  رفته اند.  مختلف  امنیتی  سامانه های  و  تجهیزات  پیاده سازی  سمت  به 
راه کاری نوین جهت خودسازی تعامالت بین ابزارهای مختلف امنیتی و کاهش نقش 

نیروی انسانی در زمان اجرای یک اقدام امنیتی است.

سرفصل ها:
  آماری از روند تغییر تهدیدات امنیتی
  وضعیت موجود امنیت در سازمان ها 
  چالش های امنیت در شرایط کنونی
  آیا واقعا همه جا امن و امان است؟

  هوش امنیتی، الزام یا یک مد امنیتی جدید؟
  معماری هوش امنیتی

  اجزای راه کار هوش امنیتی
  منابع هوش امنیتی برای دریافت اطالعات 

  چالش های پیاده سازی هوش امنیتی

)SI(  هوش امنيتی
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مدرس: سيد مقداد شریعت زاده
)قائم مقام بخش فناوری اطالعات شرکت صنایع الکترونیک زعیم(

ــز  ــک مرک ــي ی ــاخت فیزیک ــاي زیرس ــي نیازمندي ه ــه بررس ــدا ب ــن کارگاه ابت در ای
داده بــر اســاس اســتانداردهاي جهانــي پرداختــه شــد و ســپس چالش هــاي موجــود 
ــه  ــرا و بهین ــل اج ــه، قاب ــب، مقرون به صرف ــاختي مناس ــردن زیرس ــم ک ــت فراه جه
ــان راه حلــي تحــت عنــوان مراکــز داده  ــرار گرفــت و در پای مــورد نقــد و بررســي ق
ــع و مشــکالت  ــع موان ــد جهــت رف ــي جدی ــد کــه راه حل ــل حمــل مطــرح گردی قاب

ــود. موجــود ب

سرفصل ها:
TIA-942 مقدمه ای بر زیر ساخت های فیزیکی مراکز داده بر اساس استاندارد  

  چالش های موجود در مراکز داده سنتی
  ویژگی های مراکز داده قابل حمل

  مقایسه مراکز داده قابل حمل با مراکز داده سنتی
  کلیات زیرساخت های فیزیکی مراکز داده قابل حمل

مدرس: مهدی ایمانی مهر
)سرپرست واحد تحقیقات و برنامه ریزی در شرکت توسن(

هوش عملیاتی تولید اطالعات و دانش بر اساس داده های عملیاتی کسب و کار درست 
لحظه  هر  در  آن،  در  که  است  کسب و کار  تحلیل  و  تجزیه  از  نوعی  وقوع  زمان  در 
ترسیم  به  کارگاه  این  در  می شود.  بخشیده  فراست  و  شفافیت  کسب و کار  به عملیات 
جایگاه هوش عملیاتی در نظام های پرداخت و معرفی سامانه هایی مانند سامانه کشف 
استفاده  از هوش عملیاتی  آنها  بر خط و سامانه مونیتورینگ خود پرداز که در  تقلب 

شده است پرداخته شد.

سرفصل ها:
  مقدمه ای بر هوش مصنوعی

  مروری بر مفهوم هوش تجاری
  هوش عملیاتی چیست؟

  جایگاه هوش عملیاتی در نظام های پرداخت: )موردکاوی(
  هوش عملیاتی در ایران؛ فرصت ها و ملزومات

هوش عملياتی در نظام های پرداخت )OI(سایت پشتيبان سيار
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مدرس: شهروز محقق
)رئیس هیئت مدیره شرکت داده کاوان آیسان(

ــاط حــوزه  ــاوری ارتب ــق فن ــراه از طری ــه بررســی پرداخــت هم ــن کارگاه ب ای
نزدیــک )NFC( پرداخــت. در دهــه اول قــرن بیســت و یکــم، پرداخــت 
ــر ســیم کارت در  ــر اســاس فناوری هــای کــد دســتوری و مبتنــی ب همــراه ب
کشــورهای آفریقایــی و برخــی از کشــورهای آســیایی عملکــرد بســیار موفقــی 
داشــته اســت. در دهــه دوم قــرن بیســت و یکــم،، بــه نظــر می رســد فنــاوری 
ــه  ــد و ب ــدون تمــاس گــوی ســبقت را از ســایرین بربای ــول همــراه ب کیــف پ

ــدل گــردد. اســتاندارد صنعــت پرداخــت همــراه ب

سرفصل ها:
  تاریخچه پرداخت همراه

  دورنمای پرداخت نزدیک
  اکوسیستم پرداخت نزدیک

  کیف پول نزدیک
  پردازش تراکنش ها

  امنیت داده ها

ــد در  ــازمان می توان ــه س ــی ک ــازار و بخش های ــب ترین ب ــن مناس ــرای یافت ــتجویی ب ــی جس ــی یعن بازاریاب
ــد. در  ــردم باش ــای م ــته ها و نیازه ــخگوی خواس ــد و پاس ــور یاب ــر حض ــر و موثر ت ــورت مفید ت ــا، به ص آنج
بازاریابــی الکترونیکــی بهتریــن اســتراتژی ارتبــاط مناســب و دائــم بــا مشــتریان بــر خــط اســت و برندینــگ 
ــخیص و  ــن و تش ــر مخاطبی ــذاری ب ــرای اثر گ ــام داری ب ــتری و ن ــازی، نام گس ــذاری، نام س ــد نام گ فراین

تمیــز از ســایرین اســت.
سرفصل ها:

  معرفی مفاهیم بازاریابي
  تعریف استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیکی

  معرفی استراتژی های آمیخته بازاریابی در خدمات و در صنعت بانکداری الکترونیکی
  معرفی بخش بندی و موقعیت یابی در بازاریابی و بانکداری الکترونیکی
  معرفی مفاهیم برندینگ و نقش آن در بازاریابی بانکداری الکترونیکی

  تحلیل مولفه های موثر در برندینگ در حوزه بانکداری الکترونیکی 

تکنيک های بازاریابی و برندینگ خدمات بانکداری الکترونيکیپرداخت و بانکداری نزدیک

مهدی معدنچی
)عضــو هیئــت علمــی واحــد الکترونیکــی 

اســالمی( آزاد  دانشــگاه 

سيد حامد قناد پور
)مدیر امور طرح و توسعه

بانک در شرف تاسیس آینده(
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مدرس: علی جنابی
)مدیرعامل شرکت اسپیرال کیش(

ــی  ــوی حسابرس ــک، الگ ــداری الکترونی ــات و بانک ــاوری اطالع ــد فن ــا رش ب
ــت  ــور حمای ــت و به منظ ــت داده اس ــود را از دس ــی خ ــج کارآی ــنتی بتدری س
از اطمینان دهــی بــه موقــع در مــورد تراکنش هــا و عملکــرد کنترل هــای 
داخلــی، اســتفاده از حسابرســی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ضــروری اســت. 
درحسابرســی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات کل جامعــه تراکنش هــای هــدف 
بررســی می شــوند. بدیــن ترتیــب احتمــال کشــف خطاهــا، تقلب هــا، و 
ــازی  ــکان پیاده س ــت و ام ــتر اس ــیار بیش ــی بس ــای داخل ــای کنترل ه ضعف ه

ــود دارد. ــتمر وج ــی مس حسابرس

سرفصل ها:
  استفاده از فناوری اطالعات درحسابرسی بانکی

  حسابرسی سنتی و حسابرسی مبتنی بر فناوری اطالعات
  نقش پایگاه داده ها درحسابرسی
  مقدمه ای بر حسابرسی مستمر

  استفاده از نرم افزار ACL در حسابرسی

مدرس: مهدی آزادی مطلق
)متخصص امنیت در شرکت ملی انفورماتیک(

ــا  ــزي اروپ ــک مرک ــي، بان ــاي اینترنت ــت پرداخت ه ــش امنی ــتاي افزای در راس
امنیــت  بــراي  »توصیه هایــي  عنــوان  تحــت  را  توصیه هــا  از  مجموعــه اي 
پرداخت هــاي اینترنتــي« ارائــه نمــوده اســت. مهم تریــن هــدف از ارائــه 
ــراي  ــت ب ــگ از امنی ــي و هماهن ــه حداقل ــک مرتب ــتقرار ی ــا اس ــن توصیه ه ای
پرداخت هــاي اینترنتــي در ســطح اتحادیــه اروپــا اســت. ایــن کارگاه بــه معرفــي 

ایــن مجموعــه از توصیه هــا مي پــردازد.

سرفصل ها:
   کنترل عمومی و محیط امنیتی برای پرداخت های اینترنتی

  نحوه برخورد با مخاطرات امنیتی
  کنترل ویژه و اقدامات امنیتی برای پرداخت های اینترنتی

  شناسایی و احراز هویت مشتریان
  ارزیابی تراکنش ها و حفاظت از اطالعات

  آگاهی دادن، آموزش و ارتباط با مشتریان

توصيه های بانک مركزی اروپا برای امنيت پرداخت های اینترنتیاستفاده از فناوری اطالعات در حسابرسی بانکی
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مدرس: عليرضا قدرتی خوش مهر
)مسئول واحد کارت هوشمند و امنیت شرکت توسن(

EMV استانداردی است که باعث راه یافتن برنامه های مختلف به کارت های هوشمند 
شده است، در اقتصاد دو نوع کارت کاماًل متفاوت وجود دارد.کارت های مغناطیسی کم 
هزینه تر هستند ولی هزینه های مرتبط و جانبی بسیاری دارند. در حالیکه، کارت های 
EMV هزینه بیشتری دارند اما هزینه عملیات، ریسک و هزینه های اضافی ندارند. عالوه 
بر این، انتظار می رود با استفاده از برنامه های متنوع، جذب سپرده و مشتری، بیشتر 

و راحت تر گردد

سرفصل ها:
EMV چرخه زندگی کارت های  

EMV ساختار  
EMV جریان تراکنش های  

  DDA و SDA چیست؟

مدرس: دكتر جمال شهرابی
)عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

دانش داده کاوی فرایند کشف دانش پنهان درون داده ها است که با برخورداری از دامنه 
وسیع زیر زمینه های تخصصی کاربرد وسیعی در حوزه های مختلف صنعتی دارد. کاربرد 
انتخاب  بالقوه،  با مشتریان به معنی شناسایی مشتریان  ارتباط  داده کاوی در مدیریت 
کانال ارتباطی مناسب، انتخاب پیام های مناسب، انتخاب مکان مناسب تبلیغاتی، بهبود 

بازاریابی مستقیم و نهایتاً مدیریت ارتباط با مشتریان است. 

سرفصل ها:
  فرایند تکنیک ها و الگوریتم های داده کاوی

  زمینه کاری و فعالیت داده کاوی
  پروژه ها و کاربرد های داده کاوی

  کاربرد دانش داده کاوی در بازاریابی
  کاربرد دانش داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان

EMVكاربرد داده كاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان
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در این کارگاه ابتدا به نیازها و انتظارات مشتریان و آمارهایی در حوزه بانکداری و پرداخت اشاره شد و پس از آن تاریخچه 
تحوالت عمده بانکداری و پرداخت در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت بعدی روش های اصلی و فناوری های مورد 
استفاده در پرداخت همراه معرفی شد و روند پیشرفت فناوری و خدمات در بانکداری همراه شرح داده شد. در پایان نیز به 

تکنولوژی NFC و پیش بینی آینده این فناوری در پرداخت همراه اشاره شد.

سرفصل ها:
  وضعیت و روند پرداخت همراه در جهان

  فناوری های مورد استفاده و انواع محصوالت
  کسب وکارها و حوزه های تحت پوشش و تحت تأثیر

  مرور چند تجربه  داخلی

راهکارهای پرداخت همراه

سعيد اكبری
)مدیر فروش شرکت توسن(

سياوش دخانچی
)کارشناس ارشد سامانه های بانکداری و پرداخت 

شرکت توسن(
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ميزگرد شبکه اختصاصی بانکی)شاب(

  محورهای گفتگو:

  مشکالت شبکه کنونی ارتباطی بانکی و موانع آن در راه رشد سرویس های مدرن بانکی
  راه حل مناسب کدام است؟ ایجاد یک شبکه کاماًل مستقل و یا استفاده از زیرساخت های اشتراکی کشور

  نحوه تأمین ویژگی تضمین سطح سرویس )SLA Guarantee(  در شاب
  نحوه تأمین امنیت تراکنش ها در شاب

  مدل مهاجرت بانک ها از شبکه کنونی به شبکه شاب
  نقش بانک ها در موفقیت این طرح

  برنامه  و طرح شاب برای ایجاد سبد محصول متنوع در الیه دسترسی )Access(  به عنوان نقطه تماس بانک با شبکه

  حاضرین ميزگرد: 

  دکتر برات قنبری )مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد و مدیر جلسه(
  دکتر علی حکیم جوادی )رئیس سازمان فناوری اطالعات(

  حامد تنها )مدیرعامل شرکت زیرساخت و خدمات تراکنش بانک ملت(
  شهاب جوانمردی )مدیرعامل شرکت فناپ(

  محسن قادری )معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک(
  مهدی کریمی

  مهندس یوسف شکوری )مدیرعامل شرکت کاراشاب(
  مجید نوری )مشاور فناوری اطالعات رئیس کل بانک مرکزی(

این میزگرد به طور خاص به فلسفه ضرورت ایجاد شاب و نیز چالش های پیش رو پرداخت. از سال 13۷1 که بحث مکانیزاسیون 
بانک ها مطرح شد، مهم ترین مساله اتصال شعب به مراکز انفورماتیک بانک ها بود و چون زیرساخت مناسب برای پاسخ  گویی به این 
نیاز در شبکه مخابرات  کشور وجود نداشت، شرکت خدمات انفورماتیک این مأموریت را برعهده گرفت و شبکه ارتباطی ماهواره ای 
ایجاد نمود. اینک شرکت های متعددی وجود دارند که شبکه ارتباطی بین بانک ها را چه از طریق ماهواره ای و چه از طریق زمینی 
برقرار می کنند. اما بانک مرکزی نمی خواهد که بانک ها درگیر مسائل ارتباط باشند، لذا به یک متولی نیاز است تا همه بحث های 
ارتباطی را پوشش دهد و این چنین بود که همکاری مشترک میان بانک مرکزی و شرکت ارتباطات زیرساخت شکل گرفته است. 
شاب یک شبکه کاماًل اختصاصی برای بانک های کشور است که از کلیه ایستگاه های کاری بانکی و مالی کشور، پشتیبانی می کند و 
از مزایای آن می توان به استقالل شبکه در الیه  فیزیکی و همچنین الیه های ۲ و 3 از شبکه های دیگر شرکت مخابرات مانند شبکه  
MPLS اشاره کرد. هم چنین ایجاد محیط های ارتباطی موازی از کاربر تا مراکز بانک ها جهت افزایش ضریب دسترسی، ارتباط، 
مدیریت و کنترل مجتمع کل شبکه  بانکی جهت افزایش قابلیت های اطمینان و سرویس دهی شبکه و پیاده سازی مهندسی ترافیک 
مطابق با درخواست بانک ها و کاربری های بانکی به طور سراسری در کل شبکه از دیگر مزایای آن می باشد. مدیریت پهنای باند و 
کیفیت سرویس کل شبکه از محل NOC شبکه و کنترل و پایش شبکه  توسط مرکز عملیات امنیت بانکی کشور )کاشف( قابل 

انجام می باشد. چالش های مطرح شده بحث SLA یا کیفیت سرویس و چگونگی رسیدن به امنیت مطلوب می باشد.
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تقدیر از نوآوری های برتر بانکی پایان بخش دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بود. 
پژوهشکده به منظور حمایت از دستاوردهای نوین بانکداری الکترونیک در کشور، و همچنین شناسایی و انتخاب نوآوری های 
برتر، فرم های مخصوص معرفی نوآوری های بانکی را توسط کمیته علمی تهیه و برای کلیه بانک ها ارسال نمود و از آنان خواست 
نوآوری های خود را در حوزه بانکداری الکترونیک که در فاصله زمانی 1 فروردین 1390 تا 31 شهریور 1391 انجام شده باشند 

و بهره برداری از آن تا قبل از 30 آبان 1391 تحقق یافته باشد به پژوهشکده معرفی نمایند.
پس از دریافت فرم های تکمیل شده و داوری آثار رسیده توسط صاحبنظران مرتبط در داخل و خارج از پژوهشکده نتایج داوری ها 
اعالم و بانک های نوآور به شرح زیر در مراسم اختتامیه معرفی شدند و با حضور محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی، فرهاد نیلی 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا عیدی مراد مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و فرزند مرحوم دکتر نوربخش، تندیس و 

لوح تقدیر دریافت کردند.

مقام اول: 
1. طرح نیوشا، تلفن بانک پارسیان

مقام دوم:
1. طرح بانکداری مجازی - از بانک پاسارگاد 

۲. سیستم Business Internet Banking - بانک توسعه صادرات 
3. کارت پرداخت قبوض شرکت ها - بانک اقتصاد نوین 

4. پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی - بانک کشاورزی 
5. بانک پرداخت - بانک صادرات ایران 

مقام سوم: 
1. بانکسا - بانک سامان 

۲. شعب هوشمند الکترونیکی بانک ملی ایران )شهاب ملی( - بانک ملی ایران 

  بيانيه هيئت داوران جشنواره دكتر نوربخش
بانکداری آینده و زیرساخت های فنی 

در بانکداری آینده، تعاریف کسب و کار بانکی با قرار دادن مشتری در محور کلیة فعالیت های بانک از نو ساخته خواهد شد. مشتری 
بانک فردا، تفاوت های زیادی با مشتری بانک دیروز و امروز دارد. او مجهز به دانش حاصل از کارکرد وسیع فناوری  در زندگی 
روزمره  خویش است و به همین دلیل نیازها و درخواست های او از بانک آینده فراتر از شرایطی است که در حال حاضر شاهد 

آن هستیم.
بانکدار آینده باید به نیازهایي بیش از نیازهاي اقتصادي مشتري توجه کند. او برای ایجاد رضایت در مشتری خود الزم است 
شناخت و بینشی عمیق از او داشته باشد که این مهم بدون تحقق پیش نیازهایی در حوزه های فنی و کسب وکار میسر نخواهد 
شد. از جمله  این الزامات می توان به زیرساخت های الزم برای یکپارچه سازی اطالعات مشتریان روی تمامی کانال های ارتباطی 
با بانک اشاره کرد. با تجمیع و یکپارچه شدن اطالعات مشتری و به کارگیری ابزارهای پیشرفته  تحلیلی روی داده ها می توان به 
نگاهی پیش بینانه از نیاز ها و رفتار مشتری دست یافت که خود منشأ پیش قدم شدن برای ارائه بهترین پیشنهاد در بهترین زمان، 
روی مناسب ترین کانال ارتباطی به مشتری می شود. در بانکد اری آینده، مشتری فرایند یکسان و ساده را روی تمامی کانال های 

ارتباطی دلخواه خود در هر زمان و هر مکان تجربه می کند.
بانکداری آینده عالوه بر ایفای نقش کامل خود در صنعت بانکداری، نقشی فراتر به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش بنیان کشور 

نیز ایفا خواهد کرد که بخش کوچکی از این نقش، حمایت از کلیدی ترین عنصر پیشرفت یعنی نوآوری است. 
در آیین ما تأکید زیادی بر یکسان نبودن امروز و دیروزمان شده است. حال سوال این است که تحقق این توصیه زیبا جز در سایة 
نوآوری میسر است؟ باید در نگاه به نوآوری نیز نوآور باشیم و نوآوری را در سازمان، در افکار و عقاید، در سرمایه های انسانی و 

حتی در ساختمان های خود جستجو کنیم. و باز در این میان فراموش نکنیم که نوآوری در سایة خرد جمعی به نقطة تکامل خویش 
نزدیک تر خواهد شد. امروز در دنیا از چند محور اصلی برای تعیین روند فناوری  یاد می شود، شبکه های اجتماعی برای تبادل آرا 
حول مسایل مهم مبتال به، دسترسی مردم از طریق گوشی های همراه به خدمات و محاسبات حجم انبوهی از داده ها مبتنی بر 
رایانش ابری. توجه امروز ما به تأثیر هریک از این محورها بر آینده  کسب و کار می تواند نقشی تعیین کننده در جایگاه فردای ما در 

صنعت بانکداری دنیا داشته باشد. 
در سایه همفکری و تبادل آرا در نشست های این دو روز حول محورهای کلیدی مختلف نتایج بسیار مفیدی حاصل شد که قطعاً 
آغازی نویدبخش برای هماهنگی و همگامی در طی کردن مسیر پیش رو در سال آینده برای تمامی فعاالن در صنعت بانکداری 

کشور خواهد بود.

1. رقابت سالم در گرو نظارت جامع
با تحوالت روی داده در استانداردهای بین المللی، خصوصاً انتشار اصول زیرساخت بازار مالی کمیته بال در سال ۲01۲ و همچنین 
با بلوغ خدمات الکترونیکی پرداخت، نوع چالش های پیشروی مقام ناظر و نیز ساختار و چارچوب مدیریت ریسک با توجه به سرعت 
و حجم مبادالت و نیز مسایل مربوط به ریسک عملیاتی، تغییر قابل توجهی کرده اند. مقام ناظر باید خود را برای مواجهه و حل این 
چالش ها آماده کند. از سوی دیگر با توجه به سیر شتابنده  خدمات الکترونیک، کارآیی در گرو گسترش رقابت و صدور مجوز برای 
تجاری سازی و نوآوری است. لذا گسترش فضای سالم برای رقابت می تواند یکی از مهم ترین سیاست ها و جهت گیری های کلی در 

فعالیت های نظارتی بانک مرکزی درحوزه  بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت باشد.

2. امنيت و زیرساخت های ارتباطی
در سایه  برگزاری این همایش با طرح نظرات متخصصین و صاحبنظران  امنیت کشور در خصوص  چشم انداز پیش رو، تحوالت آتی 
و چالش های احتمالی امنیت در فضای تولید و تبادل اطالعات در حوزه  بانکداری الکترونیک به تدابیری مؤثر در خصوص تأمین 
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات بانکی، و ایجاد زیرساخت های یکپارچه و امن بانکداری الکترونیک کشور و جلب اعتماد، 
رضایت و آسودگی خاطر همه کارکنان، مشتریان و ذینفعان حقیقی و حقوقی بانک ها برای انجام تمامی امور بانکی به منظور صیانت 
از حاکمیت و اقتدار اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲0 ساله  ایران در سال 1404 دست یافتیم. امید است 
با برپایي هر چه سریع تر سامانه  کاشف و تکمیل طرح هاي اجرایي نماد، شاپرک و سپاس، و ایجاد شبکه اختصاصی بانکی )شاب( 

بانک مرکزي بتواند نقش محوري خود را در تأمین اعتماد و امنیت در نظام بانکي کشور به خوبي ایفا کند. 

3. بستر حقوقی
با گسترش بانکداري الکترونیک و تکامل نظام هاي پرداخت، نیاز به وضع قوانین مناسب و شفاف براي آنها نیز اهمیت بیشتري پیدا 
مي کند. ابهامات و تعارضات قانوني، مي تواند اثر جدي بر کارایي و عملکرد بهینه بانکداري الکترونیک و نظام هاي پرداخت داشته 
باشد. از این رو ضروري است ضمن توجه جدي به مباحث حقوقي و قانوني نظام هاي پرداخت، از تحقیقات و پژوهش هاي مربوط 
به این حوزه حمایت شود. استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه  قوانین و مقررات مربوط به این موضوعات، مي تواند راهگشا 
باشد، چرا که مسائل بانکداري الکترونیک و نظام هاي پرداخت، در سراسر دنیا به نحو مشابهي انجام مي شوند و مسائل و مشکالت 

حقوقي آنها نیز بي شباهت به یکدیگر نخواهد بود.

4. فرهنگ سازی
چشم انداز موفق ترویج و گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در 
گرو درک دقیق مراحل سه گانه  توسعه  پدیده های فناورانه شامل: 
1- مرحله ایجاد )زیرساخت فنی و ارتباطی( ۲- استقرار )زیرساخت 
حقوقی و قانونی( 3- اشاعه )زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی( است. 
مرحله اشاعه نیز از یک منظر به چگونگی تعامل سه جانبه  نظام 
بانکی، رسانه ها و افکار عمومی وابسته است. به نظر می رسد نظام 
منظور  به  مشخص  استراتژی  تدوین  برای  درازی  راه  هنوز  بانکی 
تأمین زیرساخت فرهنگی و اجتماعی بانکداری الکترونیک در پیش 

مراسم اختتاميه
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دارد. توجه صرف بر ابعاد فنی بانکداری الکترونیک ناشی از غفلت در نگاه جامع به مسایل صنعت بانکداری است. فراموش نکنیم 
عصر حاضر، عصر فناوری اطالعات و ارتباطات است و غفلت از ماهیت ارتباطات چه بسا به ناکامی، تهدید و حتی بحران فناوری 
اطالعات منجر می شود. از سویی دیگر حوزه  ارتباطات برمدار مواجهه با افکار عمومی می چرخد و دانشی از جنس علوم انسانی و 
نگرشی جامعه شناسانه را طلب می کند. از این رو تدوین راهبردها و راهکارهای حوزه  فرهنگی و به یاری طلبیدن متخصصان این 

حوزه از نیازهای امروز و فردای بانکداری الکترونیک است. 

5. رایانش ابری 
رایانش ابری به عنوان یکی از عناصر کلیدی مطرح در سطح جهان که تعیین کننده آینده فناوری در بسیاری از صنایع است 
فرصتی برای نگرش نوین نسبت به بهره برداری موثرتر از ظرفیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام بانکی کشور به منظور 
در  بانکی  نظام  ذینفعان  کلیه   به  صرفه تر  به  مقرون  و  زیست  محیط  با  سازگارتر  متوازن تر،  متنوع تر،  گسترده تر،  خدمات  ارائه 

بسترهای توزیع شده متفاوت و نامتجانس فناوری اطالعات و ارتباطات قابل توجه ویژه است.

6. كارت های اعتباری
اعم  الکترونیکی،  بانکداری  ارکان فعال در حوزه  استراتژیک کلیه  نگاه  نیازمند عزم ملی و  ایران،  اعتباری در  توسعه کارت های 
جمله  از  زیرساخت ها،  برخی  فراهم آمدن  به  توجه  با  می  باشد.  فعال  شرکت های  و  بانک ها  نظارتی،  و  سیاست گذار  نهادهای  از 
زیرساخت های فنی، حقوقی و قانونی، معرفی عقود اسالمي مربوط و فراگیر شدن شناسه ملی و کدپستی، ضروری است به منظور 
ایجاد نظم هرچه بیشتر در چرخه  پرداخت کشور، یک سند ملی برای توسعه  کارت اعتباری با ارائه  مدل کسب و کار صحیح، خصوصاً 
معرفی و حمایت از کارمزد پذیرنده  تهیه و ابالغ شود تا طی آن بهبود شاخص تعداد کارت های اعتباری به نقدی از 1 به 5 درصد 

در سال 139۲ محقق شود. 

7. بانک مجازی
امروزه صنعت بانکداری با چالش های متنوعی روبروست؛ خروج پول از چرخه بانکی و مسئله  تأمین منابع، امنیت، اعتبارسنجی 
تغییر  نهاده،  بجا  بانکداری  بر صنعت  را  تأثیر  بیش ترین  اما آن چه که  این چالش هاست.  از مهم ترین  رقبای غیربانکی  و  ظهور 
انتظارات و الگوهای کسب وکار است؛ تا حدی که بانک های مجازی با نام های تجاری متفاوتی نسبت به بانک مادر خود فعالیت 
می کنند. با پیدایش شبکه های اجتماعی، شکل جدیدی از گردش اطالعات در بستر اجتماعی پدیدار شده است. بی اغراق باید 
گفت جامعه ای جدید رخ نمایانده؛ با انتظارات و رفتارهایی متفاوت از آنچه پیش تر از این شناخته شده بود. در جامعه  امروز، به 
اشتراک گذاشتن منابع و اطالعات، نه  تنها مزیت رقابتی بسیاری از سازمان های دیروزی را از بین برده، بلکه حکم نهایی بازنگری 
در فلسفه  وجودی بسیاری از موجودیت های اجتماعی را نیز صادر نموده است. در این جهان فراصنعتی، صنعت بانکداری نیز 
پارادایم جدیدی را تجربه می کند؛ فناوری اطالعات و ارتباطات، این فرصت را برای »فرابانک«ها فراهم کرده است تا براي سال 
1404 به شعبه هایی بدون تراکنش و خیابان هایی بدون شعبه بیندیشند. در این میان، مقایسه وضعیت موجود بانکداری مجازی 

کشور با ملزومات توسعه  آن، شکاف های عدیده ای را میان »آنچه هست« و »آنچه باید باشد« باز می کند.

در تشریح این نیازمندی ها و ملزومات، لزوم مشارکت همگانی در برنامه ریزی و تخصیص منابع برای تحقق اهداف زیر یادآوری 
می شود:

  اتخاذ رویکرد تشویقی و حمایتی از جانب بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی  در مواجهه با نوآوری های بانکداری 
مجازی

  تسریع در فراگیر نمودن زیر ساخت های تایید هویت دیجیتالی همه  ذینفعان حقیقی و حقوقی بانکی و ابالغ آیین نامه ها و 
دستورالعمل های عدم نیاز به تأیید هویت فیزیکی توسط بانک مرکزی

  افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی، بویژه در حوزه  مشتریان حقوقی
  آمادگی برای حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی

  ایجاد ابزارهای متمرکز و یکپارچه اعتبارسنجی
  استقرار سامانه های هوشمند امنیتی برای افزایش اعتمادپذیری و مدیریت ریسک

  استقرار سامانه های نظارت بر کیفیت خدمات الکترونیک با هدف افزایش رضایت کاربر نهایی
  ارائه مشوق های کافی به تولیدکنندگان برای فروش محصوالت و خدمات بر بستر اینترنت، به منظور گسترش پرداخت 

اینترنتی
  برنامه ریزی و تخصیص منابع جهت افزایش تراکنش های اینترنت بانک )15 درصد( و موبایل بانک )5 درصد( طی یک 

سال آینده 
  زمینه سازی برای ظهور و هویت دادن به بازیگران جدید برای خدمات نوین

  حرکت به سمت فروش جانبی سایر محصوالت مالی در کنار محصوالت بانکی در دنیای مجازی
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بعضاً مقنن حدود و ثغور فعالیت ها را برای عوامل موجود در بازار تعیین کرده و بر حرکت 
شکل گیری  و  متوسط  و  کوچک  عوامل  ادغام  امکان  نقش  این  می کند.  نظارت  شده  تعریف  محدوده های  در  بازار  فعاالن 
آنها در  ایفای نقش  نه تنها  افزایش خدمات  و  رقابتی، کاهش هزینه ها  بهبود موقعیت  با  و  آورده  فراهم  را  بزرگ  مؤسسات 
بازارهای داخلی و ارائه  خدمات بانکی و مالی به شهروندان ایرانی را بهبود می بخشد بلکه موجبات ترغیب به حضور مؤثر در 

بازارهای منطقه ای و حتی بین المللی را برای شان فراهم می سازد. 

در کنار همایش یک نمایشگاه جانبی نیز از محصوالت و خدمات 
ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیک برگزار شد ارزیابی این 

شرکت کنندگان از همایش به شرح زیر است:



39

گزارش نظر سنجی

ویژگی های جمعيتی
تا  می تواند  امر  این  که  می باشد  خانم ها  درصدی   35 و  آقایان  درصدی   ۶5 مشارکت  بیانگر  همایش  جنسیتی  ترکیب 
گروه های سنی  ترکیب  باشد.  الکترونیک  بانکداری  در حوزه  فعال  انسانی  نیروی  ترکیب جنسیتی  از  ناشی  زیادی  حدود 
مشارکت کننده در همایش نیز گویای آن است که  55 درصد مخاطبان را افراد تا 35 سال تشکیل می دهند که این آمار 

بیانگر ترکیب جوان در حوزه IT بانکی کشور است. 

آمار میزان تحصیالت را می توان مطابق با پیش بینی های اولیه دانست، آمارها بیانگر مشارکت 48 درصدی افراد با تحصیالت 
فوق لیسانس و دکترا در این همایش است.

بررسی آمارهای استخراج شده در این حوزه نشان دهنده آن است که  50 درصد مشارکت کنندگان در این همایش دارای 
سابقه کار تا 10 سال می باشند که با توجه به ترکیب سنی نسبتاً جوان مشارکت کنندگان این امر بدیهی به نظر می رسد.

به منظور رفع کاستی ها و ارتقای سطح کیفی همایش در دوره های آتی تالش گردید تا 
نظرات شرکت کنندگان در قالب فرم های نظرسنجی جمع آوری گردد. در گزارش پیش رو 

بازخورد نظرات شرکت کنندگان در مورد برنامه های گوناگون همایش ارائه می گردد.

ارزیابی برنامه های همایش
 ارزیابی کلی مراسم افتتاحیه براساس 4۲۲ فرم نظرسنجی حاکی از رضایت ۶9 درصدی شرکت کنندگان است.
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نشست های تخصصی و ارائه مقاالت:
بین بانکی«  کارایی سیستم های  و  نشست »کیفیت سرویس  که  نشان می دهد  برگزار شده  نشست های  مقایسه ای  ارزیابی 

بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار گرفته است.

كارگاه ها: 
در روز دوم همایش ۲1 کارگاه کاربردی در 4 نوبت و 5 سالن برگزار گردید که نتایج ارزیابی مقایسه ای این کارگاه ها در 
زیر آمده است. همچنین براساس آمارهای بدست آمده کارگاه »هوش امنیتی )SI(« با تدریس علیرضا کیانپور )رئیس گروه 

کنترل و ارزیابی امنیت اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک( بیشتر از سایرین مورد استقبال قرار گرفت.

 سخنرانی: 
در صبح روز دوم همایش همزمان با برگزاری کارگاه ها، سخنرانی با حضور شهاب جوانمردی، محمد مظاهری، مهندس 
محمدتقی واقف و دکتر نیما امیر شکاری در سالن موالنا برگزار شد. ارزیابی کلی این بخش حاکی از رضایت 59 درصد 
شرکت کنندگان می باشد و نتایج نظرسنجی انجام شده نشان می دهد که نظرات دکتر امیرشکاری بیشتر از سایرین مورد 

توجه شرکت کنندگان قرار گرفته است.
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 ميزگردها: 
از دیگر برنامه های همایش سه میزگرد چالشی در خصوص موضوعات روز بانکداری الکترونیک بود، در روز اول همایش 
میزگرد پرداخت همراه و در روز دوم همایش میزگردهای نظم دهی بازارهای پرداخت خرد: بررسی موردی شاپرک و شبکه 

اختصای بانکی )شاب( برگزار شد. 
ارزیابی کلی سه میزگرد براساس 338 فرم نظرسنجی نشان می دهد، که به طور میانگین 59 درصد شرکت کنندگان از این 

برنامه رضایت داشتند. 

 بیشترین رضایت از میزگردها مربوط به میزگرد نظم دهی بازارهای پرداخت خرد: بررسی موردی شاپرک بود که توانست 
رضایت ۶8 درصد از مخاطبان را جلب نماید.

نظرسنجی كلی همایش: 
در پایان روز دوم فرم های نظرسنجی کل همایش توزیع گردید که نتایج آماری آن حاکی از رضایت ۶9 درصدی شرکت کنندگان است.



گالری تصاویر













ــا را در  ــه م ــواری ک ــاتید بزرگ ــه اس ــان از کلی در پای
ــاری  ــش ی ــن همای ــردن ای ــزار ک ــر برگ ــه بهت هرچ
نمودنــد تشــکر می کنیــم و امیدواریــم کــه ایــن 
ــتوار در  ــم و اس ــی محک ــد گام ــاالنه بتوان ــش س همای

ــردارد.  ــور ب ــی کش ــام بانک ــت نظ ــت تقوی جه

فرهاد نیلی
تهران

بهمن ماه 1391 


