
:بانکداري الکترونیک
الزامات زیرساختی و مالحظات  

نهادي

مقدم محمدابراهیم

مدیرعامل بانک تجارت

فابارئیس مرکز 



بانکداري الکترونیکزیرساخت سه 

فنی و ارتباطی

حقوقی

فرهنگی و اجتماعی

فنی  زیرساخت ھایالزام زیرساختی،  مھم ترین
و ارتباطات است



بر توسعه فناوري  باالدستیتاکید اسناد 
اطالعات و ارتباطات

به کشوري توسعه   1404سال نظام ایران باید تا ساله  20 چشم اندازسند مطابق 
نائل شودیافته با مقام اول اقتصادي، علمی و فناوري در منطقه خاورمیانه 



چقدر بھ این ھدف : سوال
و تامین  چشم اندازسند 

زیرساخت نزدیک  مھم ترین
شدیم؟

توسط مرجع رسمی کشور و از  راکهي و ارقام براي پاسخ به این سوال، آمار 
هم با  شاخص هااز در برخی  آمده  به دست بین المللیمعتبر  ارزیابی هايطریق 
.می کنیممرور 



وضعیت توسعه فناوري اطالعات 
و ارتباطات در ایران از منظر 

بین المللی ارزیابی هاي

93آذر  -فناوري اطالعات و ارتباطات ایران شاخص هاينظام پایش : منبع



93آذر  -فناوري اطالعات و ارتباطات ایران شاخص هاينظام پایش : منبع



 دیدیم، آنچه مطابق

نه تنها به اهداف ما 

نرسیدیم، شرایط 

نداریمهم مناسبی 

93آذر  -فناوري اطالعات و ارتباطات ایران شاخص هاينظام پایش : منبع



یک 
شاخص  
امیدوار  

:کننده
ضریب 

نفوذ موبایل

93آذر  -فناوري اطالعات و ارتباطات ایران شاخص هاينظام پایش : منبع



مناسب موبایل زمینه هاي

الکترونیک بانکداري آینده در مؤثر روند با مطابقت  

همراه تلفن نفوذ صدي در صد ضریب  

مردم میان در هوشمند تلفن هاي لحظه به لحظه افزایش ضریب 

مخابرات چهارم و سوم نسل ورود

به یازدهم دولت مناسب رویکرد ICT توسعه زمینه ایجاد و  



و  عقب ماندگی ها جیرانبراي : سوال
کاهش شکاف دیجیتالی چه باید کرد؟

 :پاسخ

حوزه در چه الکترونیک بانکداري توسعه و فاوا پیشبرد براي  

 زیرساخت سه به ھم ھمزاد و ھمراه باید ،حوزه ها سایر و موبایل
 توجه اجتماعی - فرهنگی و قانونی -  حقوقی ارتباطی،-فنی

.است فنی زیرساخت توسعه مقوم دیگر زیرساخت دو .کنیم

باشد متوازن مختلف بخش هاي در توسعه



الزامات نهادي

ششم برنامه مثل باالدستی اسناد در می بایستی قانونی و حقوقی زیرساخت  
  به خوبی دستورالعمل ها و آیین نامه ها همچنین ساالنه، بودجه برنامه هاي توسعه،

  .شود دیده

یک در باید است، مهم فوق العاده که آموزشی و اجتماعی-فرهنگی زیرساخت  
  .شود تعقیب و تشویق،ترغیب ،برنامه ریزي بلندمدت فرآیند



و آموزش فرهنگ سازي ضرورت هاي

 فرهنگی زایندگیتوجه به

فرھنگی یعنی ایجاد فضای علمی و تخصصی کھ بتواند در این  زایندگی
.نو باشد ایده ھاسرزمین خالق فناوری و 

 فرهنگی زاییدگیتوجه به

فرھنگی یعنی چگونگی استفاده از تجربیات امروز دنیا و  زاییدگی
موجود  فناوری ھای



فرهنگی زایندگیاقدامات الزم براي 

تحقیق و توسعه

دانش انتقال

دانش سازي بومی

خالقیت ها و ایده ها از حمایت

صاحب نظران و متخصصان از حمایت  



فرهنگی زاییدگیاقدامات الزم براي 

سیما، و صدا مثل مختلف رسانه هاي طریق از آگاهی و دانش ارتقا 
... و تخصصی و عمومی همایش هاي نشریات،

مشتریان و کارکنان مدیران، الیه سه در دستاوردها آخرین آموزش

برگزاري طریق از پیشرو کشورهاي سایر و ایران  میان تجربیات تبادل  
... و علمی تورهاي ،نمایشگاه ها



اقدامات مدیریتی الزم

تصمیم گیر مدیران میان در روز به و عمیق نگرش

روز اقتضائات با متناسب سیاست گذاري هاي

خصوصی بخش توسط کسب وکار توسعه براي مناسب فضاي ایجاد و انحصارزدایی

جزیره اي اقدامات از دوري و ملی یکپارچگی

و اجرا در حضور از رگوالتور پرهیز و اجرا از سیاستگذاري و نظارتی ابعاد ترسیم  
کسب وکار عرصه



سپاسگزاریماز حسن توجه شما 


