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  بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا به دوران بلوغ خود 
رسیده است. از ضرورت های این دوران، شناخت دقیق تر بازیگران کلیدی 
صنعت از محیط اطراف و داشتن درکی صحیح از تصویر بزرگ صنعت در 
قاب اقتصاد کالن است. چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
منحصربه فردی  ویژگی های  از  پیشین  همایش  سه  با  مقایسه  در  پرداخت 
برخوردار بود که تمرکز بر وجه بانکداری را می توان از مهم ترین این ویژگی ها 
تعریف  بانکداری  کوشید  محوریت  با  امسال  همایش  واقع،  در  دانست. 
ارتباطی  نوین  فناوری های  با  آن  تالقی  و  بانکداری  مفهوم  از  نو  نگاهی  و 
ارائه نماید. این همایش به دنبال فراهم ساختن فضایی بود که در آن، ارتباط 
میان بانکداری و فناوری های نوین، از پوسته فراتر رود و به هسته سخت 
ارائه چنین رویکرد تازه ای، بانکداری و نظام بانکی  بانکداری برسد. برای 
در یک منظومه در نظر گرفته می شوند که همه اجزای آن، تک به تک، دارای 
نقش و اهمیت ویژه ای هستند. از این رو توجه به همه بازیگران این عرصه 
بسیار مهم است و غفلت از هر یک خطایی جبران ناپذیر خواهد بود. صنعت 
بانکداری در کشور، صنعتی زنده است که عناصر آن با یکدیگر روابط پایدار 

و راهبردی دارند. 

در همایش چهارم با تغییراتی در برنامه همایش نسبت به سال قبل، سعی شد 
که با دعوت از سخنرانان تراز اول بین المللی، به طرح روندهای رو به رشد 
و ادبیات بانکداری روز دنیا بپردازد. این همایش فصل مشترکی است که 
هرساله مرزهای داخلی و بین المللی این صنعت را برای بانکداران و فّناوران 
بانک  مرکزی،  این حوزه شامل  اصلی  و ذی نفعان  می سازد  نزدیک  به هم 
بانک ها، دانشگاه ها، شرکت های فّناوری اطالعات و مشتریان بزرگ نظام 
بانکی را در زمان و مکان واحدی گرد هم می آورد تا بنیان گذار آینده روشنی 

برای این صنعت راهبردی باشد. 

به محضر  این مجّلد  در  آن،  و دستاورد های  برگزاری همایش  از  گزارشی 
خوانندگان محترم ارائه می شود.
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روز اول
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳
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   اقتصاد کشور در شرایط کنونی یکی از حساس ترین 
را سپری  و نفس گیرترین دوران حیات مستند خود 
می کند. در چنین شرایطی، باری مضاعف و تکلیفی 
بانکی  به ویژه صنعت  و  مالی  نظام  بر دوش  سنگین 
ِان  و  ِسواها  ما  ُقِبَل  ُقِبَلت  »ِان  گرفته که  قرار  کشور 
کالن  اقتصاد  تحوالت  قلب  ِسواها«.  ما  ُرّد  ُرّدت 
که در کنترل تورم و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
برای خروج از رکود در نظام بانکی می زند به مراقبت 

ویژه نیاز دارد. 

و  تحریم  مضایق  اثر  در  بانک ها که  مالی  استحکام 
عمیق شدن رکود، آسیب دیده باید ترمیم و بازیابی 
غیرمنعطف  و  سنتی  بخش  عمیق  شکاف  و  شود 
بانکداری کشور با بانکداری حرفه ای، پویا و چابک 
شود.  پر  سترگ  اراده ای  و  راسخ  عزمی  با  دنیا 
و  نوسازی  و  بانک مرکزی  بازمهندسی  و  بازآرایی 
حرفه ای سازی بانک ها که در صدر برنامه های رئیس 
را  هدف  این  دارد  قرار  مرکزی  بانک  محترم  کل 

نشانه گیری کرده است. 

محوریت همایش امسال تالش برای ارائه نگاهی نو 
از تالقی بانکداری با فناوری های نوین با این انگیزه 
است که این ارتباط از پوسته بانکداری عبور کرده و 
در  الکترونیک  بانکداری  برسد.  آن  سخت  هسته  به 
ایران به عنوان صنعتی پویا و متمکن وارد دوران بلوغ 
خود شده است. از ویژگی های این دوران، ضرورت 
محیط  به  نسبت  بازیگران کلیدی  دقیق تر  شناخت 
از تصویر بزرگ صنعت در  اطراف و درکی صحیح 
قاب اقتصادکالن است. وصف الکترونیک، پوسته ای 
معیاری  امروز،  تا  اگر  است که  بانکداری  قامت  بر 
برای تفکیک بانکداری سنتی از مدرن بود، از امروز 

باید همه بانکداری را در بر بگیرد. 

مشتری  سکون  دوران  که  اینجاست  کلیدی  نکته 
او  مشتری  بداند  باید  بانک  است.  رسیده  اتمام  به 
کجاست، چه می کند و چه می خواهد تا خدمت مورد 
درخواست وی را در زمان و مکان مّدنظر و با کیفیت 
خوشبختانه  اکنون که  دهد.  ارائه  او  به  انتظار  مورد 
این مهم در حوزه خدمات پرداخت با کیفیتی مناسب 
بدنه  بتوانیم  تا  رسیده  آن  نوبت  شده  است،  محقق 
َلخت خدمات بانکی را از این گردنه عبور دهیم. ارائه 
پیش  آزمون های  مهم ترین  از  یکی  اعتباری،  کارت 

روی نظام بانکی در تحقق این مهم است. 

مرزهای  هرساله  است که  عطفی  نقطه  همایش  این 
روی  بر  را  بانکی  صنعت  بین المللی  و  داخلی 
اصلی  ذی نفعان  و  می کند  باز  فناوران  و  بانکداران 
این حوزه شامل بانک مرکزی، بانک ها، دانشگاه ها، 
شرکت های  فناوری اطالعات و مشتریان بزرگ نظام 
بانکی را با ظرفیت باالیی برای گوش دادن، فراگرفتن 
واحد گرد هم  مکانی  و  زمان  در  تشریک مساعی  و 
آینده روشنی برای این صنعت  تا نویدبخش  می آورد 

راهبردی باشد.

استفاده حداکثری از ظرفیت همایش به عنوان فرصتی 
با نوسازی  برتر مرتبط  انتقال دانش و تجارب  برای 
نظام بانکی به ویژه در حوزه کالن روندهای بانکی در 
مصاف با موج های فرصت ساز و فرصت سوز فناوری 

از ویژگی های برجسته همایش چهارم است. 

دکتر فرهاد نیلی)دبیر همایش(
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برت کینگ
جهانی شدن، فناوری مالی و آینده بانکداری

   در ده سال آینده تحوالت زیادی در زمینه بانکداری 
گذشته  سال  صد  با  مقایسه  در  که  می افتد  اتفاق 
بیشترین مقدار در ابعاد خود خواهد بود. بسیاری از 
بنابراین  پیش است؛  به صد سال  مربوط  بانکی  امور 
ممکن است عده ای بگویند این تغییرات زیاد نیستند. 
اما در آینده همه چیز تغییر خواهد کرد.گرچه پیش بینی 
پیش بینی ها  این  اوقات  اما گاهی  است  دشوار  آینده 

درست از آب در می آیند. 

ما به عنوان آینده پژوه به رویه ها نگاه می کنیم. در این 
رویه ها فناوری مهم ترین عامل تحوالت بوده است که 
در ابتدا با اختراع ماشین بخار تاثیرگذاری خود را آغاز 
کرده و در دویست سال گذشته هیچ صنعتی نتوانسته 
همین  مقاومت کند.  فناوری  تاثیر  مقابل  در  است 
از  بانکداری نیز جریان دارد. یکی  وضعیت در مورد 
بانکی  عملیات  ورود  بانکداری،  تحوالت  مهمترین 
آن قدر  فناوری  این  بوده است.  تلفن های هوشمند  به 
طبیعی است که اگر بانک ها ارزش آن را درک نکنند 
مشتریان امروزی با آنان ارتباط برقرار نخواهند کرد. 
اگر بانک ها راهی برای ارتباط با مشتریان پیدا نکنند 
دچار مشکل خواهند شد. در این میان رفتار مشتریان 

مهم ترین عامل در این تحوالت است. 

این ارتباط از طریق شعب بیشتر بانکی حاصل نمی شود 
است  مشتریان  صحیح  شناخت  و  ارتباط  با  بلکه 
پررشدترین  دهه  این  پایان  تا  می پذیرد.  صورت  که 
تلفن  در  بود که  خواهند  آن هایی  بانکی  حساب های 
هوشمند ایجاد می شوند و صاحب آن هیچ گاه به شعبه 
بانک مراجعه نمی کند. امروزه در کشورهای پیشرفته 
میزان مراجعه فیزیکی مشتریان به شعب بانکی تا حدود 
9۰ درصد کاهش یافته است؛ چراکه مردم دیگر نیازی 
به این گونه مراجعات ندارند و این همان تغییر رفتار 
نظام  است که سیر تحوالت  بانکی  و مشتریان  مردم 

بانکی را شکل می دهد.
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با  باید  است که چگونه  این  بانک ها  آینده مشکل  در 
مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. استفاده از تلفن های 
را  اطالعات  می تواند  رایانه های کوچک  و  هوشمند 
به طور صحیح در اختیار قرارداده و افرادی که بتوانند از 
این اطالعات بهترین استفاده را انجام دهند از مراجعه 
حضوری به بانک استقبال نمی کنند. بانکداری آینده 
به معنای ارائه بهترین خدمات به فرد است صرفنظر 
از اینکه این فرد در چه مکانی قرار دارد. هر عملیات 
آینده ای  دیگر  باشد،  ثبت کاغذی  بر  مبتنی  بانکی که 
ندارد. مفهوم محتوایی خدمات مالی تغییر کرده و از 

ارائه محصول به ارائه خدمات تبدیل شده  است. 

بانک ها عبارت  نیاز  آینده مهمترین مشاغل مورد  در 
خواهند بود از Data Scientist، روانشناس، کارگردان 
و  ریسک  الگوریتم های  متخصص  مشتری،  تجربه 

سازندگان اجتماعات هواداری.

سنتی کسب و کار  مدل های  به راحتی  فناوری  تغییرات 
را تحت تأثیر خود قرار داده است. تغییرات ناشی از 
فناوری بر کسب و کار بانکی تأثیر شگرفی داشته است. 
در مدل های جدید کسب و کار بانکی، شعبه همچنان 
و  بانکی  خدمات  ارائه  اصلی  اما کانال  دارد  وجود 
اکوسیستمی  از  عضوی  بانک  بود.  نخواهد  پرداخت 
آن شرکت های خدمات  دیگر  اعضای  بود که  خواهد 
تلفن همراه  اپراتوری  و  پرداخت، مخابرات  و  کارت 
اطالعات  فناوری  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  و 
تنها وظیفه  این میان  نیز در  بانکی  ناظر  نهاد  هستند. 
محافظت از منافع مشتریان را بر عهده دارد. مشتری 
داشتن  به  و  است  راحتی  و  سادگی  به دنبال  امروز 
اطالعات یکپارچه از وضعیت مالی و بانکی خود تمایل 

بسیاری نشان می دهد.  

صورتی  در  بود  تراکنش  بر  مبتنی  اینترنت  اول  نسل 
که نسل دوم همانند نرم افزارهای مالی و حسابداری 
در  مشتری  تراکنش های  با  بانکی  حساب  به  متصل 
ارتباط خواهد بود. هم اکنون، نسل جدیدی از ابزارها 
برای انجام کارها و خواسته های کاربران در راه است 
که ارزش آنها در فراهم آوردن نقطه تماس فروشگاهی 
ایجاد تحولی در  به علت  بلکه  نیست  پرداخت  برای 
است.  مالی  تراکنش  کنار  در  مالی  اطالعات  ارائه 
از  آینده به جزئی  اینترنت بانک در سال های  بنابراین 
قابلیت های عملیاتی در سایت ها و ابزارهای مختلف 
تبدیل خواهد شد و هر کجا که نیاز باشد در دسترس 
مشتریان  نیازهای  زمینه های  بر  باید  بانک ها  است. 
ابزارها  توسعه  بر  آنکه،  به جای  باشند  داشته  تمرکز 

تمرکز کنند. 

شعبه در بانکداری آینده حذف نمی شود بلکه در نهایت 
پیش تر  مشتری  که  است  محصولی  دریافت  محل 
سایر  محصوالت  بین  از  دیگر  طریق کانال های  از 
به صورت  بانک  است.  کرده  انتخاب  ارائه کنندگان 
از  و  را شناسایی کرده  نیازهای مشتریان  یک کنشگر 
را  مالی  مناسب  محصول  مختلف،  طریق کانال های 
بانک ها  این کار  برای  می دهد.  پیشنهاد  مشتریان  به 
نیازمند داده های فراوانی از نیازهای مشتریان در فضای 
مجازی بوده و باید به دنبال کسب توانایی و توانمندی 
تبدیل داده ها به اطالعات کاربردی در جهت پیش بینی 

نیازهای مشتریان باشند.
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   برنامه محور بودن در بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای 
راه  نقشه  تدوین  اصلی  الزامات  از  است.  برخوردار 
بلندمدت بانک مرکزی می توان به مواردی چون نقش 
جدید بانک مرکزی و بازبینی فرایندها، مهار تورم و 
نقدینگی، نظارت موثر بر نظام پولی، تحول در مفاهیم 
بانکداری و همچنین تحول در فناوری اطالعات اشاره 
کرد. نخستین نقشه راه و برنامه ریزی بانک مرکزی در 
زمان دکتر نوربخش در سال 1382 به تصویب رسید 
با شتاب،  پرداخت  نظام های  در حوزه  آن  که شروع 
ساتنا و پایا بود. این برنامه در ده سال گذشته بانک 
با توجه به  مرکزی به نحو مناسبی انجام و هم اکنون 
بر  است.  شده  به روز  خارج کشور  و  داخل  شرایط 
داریم که  انتظار  مرکزی  بانک  جدید  الزامات  اساس 
بانک مرکزی در مسیر آینده و در خارج و داخل بانک 
منظور  این  برای  باشد.  داشته  مناسبی  تعامل  بتواند 
تحول  بال  دو  مرکزی  بانک  و  بانکی  نظام  در  تحول 

نظام پولی کشور به شمار می روند. 

محورهای مطرح شده در نقشه راه بانک مرکزی بدین 
صورت است که محور اول بر حداکثر بهره گیری از 
استانداردها و الگوهای روز و توسعه زیرساخت های 
تجمیع  بر  دوم  محور  می کند.  تأکید  مالی  بازار 
بانکداری مرکزی بر تحول و توسعه رویه ها  نیازهای 
تغییر  وظایف،  شرح  و  نقش  بازتعریف  فرایندها،  و 
قوانین و مقررات و حوزه های نوین کسب و کار با توجه 
به سامانه های پرداخت اشاره دارد. محور سوم با نگاه 
شبکه  درون سازمانی،  ساختار  بر  تأکید  و  همه جانبه 
به ویژه سازمان های  با شرکت ها  ارتباط  بانکی کشور، 
خزانه داری کل کشور،  مثل  مرکزی  بانک  با  مرتبط 
است.  شده  طراحی  بهادار  اوراق  بورس  و  گمرک 
همچنین محور چهارم بر فناوری های نوین دنیا تأکید 
پایگاه  ایجاد  و  فضای کسب و کار  هوشمندی  و  دارد 
استقرار  برای  مرکزی  بانک  می کند.  مطرح  را  داده 
بانک  بر سه فعالیت محوری  باید  حاکمیت مطلوب 

سید محمود احمدی )دبیرکل بانک مرکزی(
نقشه راه بانک مرکزی در افق۱۴۰۰

یعنی سیاست های پولی و ارزی، ثبات مالی و نظارت 
به  منظور  بدین  و  کند  تمرکز  پرداخت  نظام های  و 
از  بهره گیری  با  مجدد  ساختاردهی  و  سازماندهی 

فناوری اطالعات بپردازد. 

برای استقرار حاکمیت مطلوب،  چالش هایی از قبیل 
و  چارچوب ها  مرکزی،  بانک  متعارف  کارکردهای 
تصمیم سازی،  تمهیدات  حقوقی،  و  قانونی  الزامات 
مرکزی،  بانک  منابع  قوا،  سایر  با  کاری  روابط 
ساختار  و  ریسک  مدیریت  شفافیت،  و  پاسخ گویی 
در  است  الزم  دارد که  وجود  انتصابات  و  مدیریت 
توجه  آن ها  به  مرکزی  بانک  درونی  ساختار  بازنگری 
بانک  محوری  فعالیت های  پوشش  برای  شود. 
یک  ارزی  و  پولی  سیاست های  حوزه  در  مرکزی 
پایگاه داده  برای تصمیم سازی در این عرصه طراحی 
بر  مبتنی  نظارت  مالی،  ثبات  حوزه  در  است.  شده 
با  مطابق  مقررات  و  قوانین  یکپارچه سازی  ریسک، 

استانداردهای بین المللی مورد تأکید است. 

می توان  مرکزی  بانک  در  موجود  وضعیت  تحلیل  با 
به راهبردها و اقدامات اجرایی و تعیین اولویت  ها در 
نقشه  اساسی  راهبردهای  در  یافت.  دست  راه  نقشه 
راه، بر آنچه بانک مرکزی باید انجام دهد و آنچه که 
و  قواعد  مقررات،  و  تأکید گردیده  انجام دهد  نباید 
شده  توصیف  سیستمی  به صورت  دستورالعمل ها 
پولی  نظام  مقررات  مجموعه  برای  همچنین  است. 
و  تصمیم گیری  آن،  با  متناظر  اطالعاتی  سامانه های 
صورت  عینی  اطالعات  و  داده ها  مبنای  بر  نظارت 
گرفته و بدین منظور بیش از 54 پروژه برای پیاده سازی  

نقشه راه در بانک مرکزی تعریف شده است. 
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اسد جفری )حاصبنظر حوزه پولی و بانکی(
دورنمای صنعت مالی ایران

   دسترسی به خدمات مالی، ثبات مالی در بخش 
بین المللی  استانداردهای  بر طبق  بانکی، گزارش دهی 
از جمله مسائلی است که باید در صنعت خدمات مالی 
چشم انداز  بررسی  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  ایران 
صنعت خدمات مالی باید چهار مرحله را دنبال نمود:

مالی،  خدمات  صنعت  ضعف   نقاط  شناسایی   )1
خدمات  صنعت  از  انتظار  مورد  نقش  بررسی   )2
مالی در جامعه، 3( تنظیم چشم انداز صنعت خدمات 
به  پاسخ   )4 و  باال دستی  اسناد  راستای  در  مالی 

انتظارات مؤسسات بین المللی.

مسائل مورد توجه در مرحله اول را باید در سه سطح 
پایین  و مشتریان طبقه بندی کرد.  بانک ها  حاکمیت، 
بودن سطح دسترسی به خدمات مالی، باال بودن نسبت 
مطالبات غیرجاری و ضرورت پای بندی به بانکداری 
اسالمی از جمله مهم ترین چالش ها در سطح حاکمیت 
منابع  به  عدم دسترسی  نیز  بانک ها  سطح  در  است. 
بر  تحریم  اثرگذاری  تحریم،  به دلیل  بین المللی  مالی 
وصول مطالبات بخش شرکتی و به روز نبودن فناوری 
از مهم ترین دغدغه های این بخش محسوب می شود. 
بانکی  اعتبارات  به  محدود  دسترسی  همچنین، 
)بخصوص برای مشتریان خرد و بنگاه های کوچک و 
متوسط(، باال بودن نرخ های مؤثر اعتبارات بانکی و 
عدم انطباق خدمات بانکی با نیازها از جمله مهم ترین 
نگرانی ها و مشکالت پیش روی مشتریان بخش بانکی 

کشور است.

در مرحله بعد باید توجه نمود که ارتقای ثبات مالی، 
رشد  از  پشتیبانی  مشتریان،  سپرده های  ایمن نمودن 
اقتصادی، شمول مالی و ارائه خدمات مالی جهت برقرار 
نمودن توازن بین مخارج و مصارف در طول دوره های 
مختلف زندگی از جمله مهم ترین کارکردهایی است که 
باید صنعت خدمات مالی در کشور به آن جامه عمل 
بپوشاند. در راستای اسناد باال دستی دو دسته وظایف 
و کارکردهای اولیه و ثانویه برای صنعت خدمات مالی 
کشور متصور است. از جمله وظایف اولیه می توان به 
پشتیبانی از رشد اقتصادی، حفظ ارزش های اجتماعی 
از طریق بانکداری اسالمی و پشتیبانی از اشتغال اشاره 
کرد. فراهم نمودن دسترسی به تأمین مالی در بخش های 
کشاورزی، صنعت و حوزه های متمرکز بر شرکت های 
ارائه  صادرات،  تسهیل  متوسط،  و  اندازه کوچک  با 

و  نفت  معدن،  بخش های  مورد نیاز  مالی  کمک های 
ثانویه صنعت  و کارکردهای  وظایف  از  بخشی  گاز، 

مالی در راستای تحقق اسناد باالدستی است.

بررسی انتظارات مؤسسات فراملیتی فعال در عرصه 
ارائه  و  کشور  مالی  خدمات  صنعت  از  بین المللی 
باید  نیز  انتظارات  این  تأمین  جهت  راهکارهایی 
به عنوان یکی از ارکان مهم چشم انداز صنعت مالی در 

ایران مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

ایران  در  مالی  خدمات  صنعت  چشم انداز  اهداف 
عبارتند از: پشتیبانی از رشد اقتصادی، گسترش دایره 
ثبات  بانک  مرکزی،  شمول خدمات مالی، استقالل 
مالی، حاکمیت شرکتی مستحکم، تنوع محصوالت 
بازارهای  مشتریان،  نیازهای  تأمین  ابزارها جهت  و 
اعتماد و کم هزینه،  قابل  پرداخت  کارا، سامانه های 
حفظ مقام ایران با بزرگترین شبکه بانکی اسالمی با 
به  الحاق  و  اصول شریعت  از  تمکین شفافی  سطح 

شبکه مالی جهانی.

بخش مالی مهم ترین قید محدود کننده رشد اقتصادی 
است و اگر به طور جدی به آن پرداخته نشود دستیابی 
به رشدهای اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه های 
توسعه سخت خواهد بود. بخش بانکی هسته صنعت 
سرعت  به  باید  و  می دهد  تشکیل  را  مالی  خدمات 
این  فوریت  گیرد.  قرار  مدنظر  بانکی  بخش  اصالح 
قرار  توافق  مورد  ذی نفعان  توسط  باید  اصالحات 
انتظار  مورد  چشم انداز  به  بخشیدن  تحقق  گیرد. 
صنعت خدمات مالی، هزینه ها و منافعی دارد و اگر 
صنعت مالی می خواهد این چشم انداز محقق شود باید 

هزینه های آن را تقبل کند.
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نشست »  چشم انداز نظام مالی کشور« با حضور دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر 
روز  نخستین  در  بانکی  و  پولی  صاحبنظر  عزیزی  احمد  دکتر  و  مرکزی  بانک  رئیس کل  سیف  ولی اله 

همایش برگزار شد.

   دکتر علی طیب نیا در این نشست با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور در شرایط ناسالم اقتصادی 
ناشی از اعمال تحریم ها و سیاست های نادرستی قرار دارد که در دهه گذشته اعمال شده، به بروز پدیده رکود 
تورمی اشاره کرد و در ادامه گفت: »دولت از ابتدای آغاز به کار، تمام توان خود را برای مقابله با پدیده رکود 
تورمی به کار برده است. از میان ابزارهای در اختیار دولت، مجموعه نظام بانکی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. یکی از مشکالتی که کشور با آن مواجه بوده و در حال حاضر بر شدت آن افزوده شده است، مشکالت در 
بخش مالی کشور است. دسترسی فعاالن اقتصادی به منابع مالی و نرخ باالی هزینه تأمین مالی یا به عبارت دیگر 
تنگنای اعتباری از جمله مهم ترین مشکالت این بخش به شمار می رود. از این رو مقابله با تنگنای اعتباری و اتخاذ 
راهکارهای مناسب برای مقابله با آن، وظیفه اصلی دولت به شمار می رود که در الیحه خروج از رکود هم توجه 
ویژه ای به  آن شده است. برای ارتقا و توسعه نظام بانکی کشور، استفاده از فناوری های جدید در حوزه ارتباطات 
و اطالعات از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در سطح بین المللی تحوالت زیادی در بخش مالی ایجاد شده که 
می توان آن ها را در حرکت از سرکوب مالی به آزادسازی بازارهای مالی و استفاده گسترده از فناوری های جدید 
خالصه کرد. باوجود این تحوالت در عرصه بین المللی، نظام مالی ایران با توالی منطقی این مراحل تکمیلی را 
طی نکرده است، به طوری که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده و آزادسازی مالی به طور کامل اجرا نشده 
است. در حوزه بانکداری الکترونیک با وجود رشد روزافزون در کشور کاستی های بسیاری وجود دارد که باید 

در کنار آزاد سازی نظام مالی کشور، مورد توجه جدی قرار گیرد. 

دکتر طیب نیا با اشاره این که بانک ها در بانکداری اسالمی وکیل سپرده گذاران هستند و باید در جهت تأمین 
منافع سپرده گذاران حرکت کنند، تأکید کرد که حاکمیت از حق تحمیل تکالیف بر سیستم بانکی برخوردار 
نیست. به عبارت دیگر، به منظور تحقق کامل بانکداری اسالمی باید به آزادسازی مالی توجه ویژه ای صورت 
گیرد. آمارها حکایت از اعتماد مردم به نظام بانکی و ارتقای بانکداری الکترونیک دارند. از این رو با بهبود هر 
چه بیشتر بانکداری الکترونیک و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد، منابع مالی برای فعاالن اقتصادی بدون 
اتکا به بسط پایه پولی فراهم خواهد آمد. بدون شک نوعی همبستگی قوی میان توسعه مالی و توسعه اقتصادی 
وجود دارد. وجود یک نظام مالی کارآمد و توسعه یافته شرط الزم و نه کافی برای رشد اقتصادی است. به طوری 
که بررسی ها نشان می دهد، عموم بنگاه ها عدم دسترسی به منابع بانکی و نرخ سود باالی بانکی را به عنوان بخشی 

از تنگناهای موجود برای بخش تولید در شرایط کنونی معرفی کرده اند. 

نشست تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور
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شاید برای نخستین بار است که نرخ سود حقیقی مثبت شده است. تعیین نرخ سود دستوری و تکلیفی از طرف 
دولت، خالف منطق اقتصادی و خالف احکام شرعی است. انتظار بر این است که با کاهش تورم سود اسمی 
و به تبع آن سود حقیقی کاهش یابد. در حال حاضر تعداد بانک های خصوصی در کشور افزایش چشمگیری 
داشته و اعطای تسهیالت تکلیفی به صورت رسمی تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. دولت در تالش است 
با هماهنگی مجلس شورای اسالمی حجم تسهیالت تکلیفی را به صفر برساند. در خصوص تعیین نرخ سود 

سپرده های بانکی جهت گیری در یک سال و نیم گذشته این بوده که نرخ ثابتی برای بانک ها تعیین نشود. 

دکتر سیف در این نشست با اشاره به دو نقش نظام بانکی در واسطه گری وجوه و ارائه خدمات مالی بیان نمود 
که بانک ها برای حفظ سهم خود در بازار با تمام توان به جذب سپرده می پردازند که این امر منجر به افزایش 
مستمر نرخ سود سپرده و نرخ تسهیالت نظام بانکی می شود. بنابراین ممکن است منابع مالی به درستی در تولید 
مولد به کار گرفته نشوند. هزینه های بخش خدمات مالی باید از واسطه گری وجوه تأمین شود. در سایر کشورها 
ارائه خدمات مالی، بخش با اهمیتی از کسب درآمد بانکی است. در شرایطی که حاشیه سود ایجاد شده از موازنه 
درآمد تسهیالت با هزینه تامین تسهیالت بخش کوچکی از سودآوری بانک ها است، باید تدابیری به کار گرفته 
شود که هزینه  سرمایه گذاری های انجام شده در ارائه خدمات مالی به استفاده کنندگان از خدمات منتقل شود. 
نظام بانکی کشور از گذشته تا به امروز با مشکالت بسیاری روبرو بوده ، اما خوشبختانه در دولت یازدهم بهترین 
فرصت برای حل این مشکالت فراهم آمده است. پیش از دولت یازدهم، مخصوصًا در دولت های نهم و دهم، 
از نظام بانکی تنها در جهت توسعه و تقویت رشد اقتصادی بهره برداری می شده، بدون آن که به احتیاجات این 
نظام توجهی شود. اما در دولت فعلی این عزم جدی وجود دارد تا سیاست های پولی و مالی از یکدیگر تفکیک 
شود و بانک مرکزی بتواند به عنوان سیاستگذار پولی به ایفای نقش بپردازد. ماحصل این نوع نگاه به انضباط 
پولی و مالی در دولت یازدهم، کنترل موفق آمیز تورم است. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم ماهانه در دی ماه 
به 3 دهم درصد رسیده که در 42 ماه گذشته، رقمی بی سابقه است. در حال حاضر بانک مرکزی در حال تدوین 
برنامه هایی برای تحقق تورم زیر 16درصد تا پایان سال 93 است. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نیز در 6 ماهه 
اول سال 93 شاهد رشد 4 درصدی بودیم و برای پایان سال رشد 3 درصدی پیش بینی می شود. نکته این جاست 
که این دستاوردهای بزرگ حاصل برقراری انضباط های پولی و مالی در کشور است.برای برطرف شدن نقاط 
ضعف نظام بانکی که ماحصل سنوات گذشته است به زمان بیشتری نیاز داریم. یکی از جهت گیری های عمده 

در راستای اصالح نظام بانکی، کاهش تسهیالت تکلیفی است که امیدواریم تا حذف کامل ادامه یابد.
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در این نشست، دکتر حمید رضا نیکوفر، دکتر محمد هاشم بت شکن و دکتر محمود سلماسی زاده حضور داشتند. 

   دکتر حمیدرضا نیکوفر )قائم مقام مدیرعامل شرکت همراه اول(
   چرخه نوآوری در پرداخت خرد، محرک ها و موانع حضور تلفن همراه در صنعت پرداخت

از  برخی  به  کشور،  در  مخابرات  و شرکت   بانک ها  طوالنی  همکاری  سابقه  بیان  با  نیکوفر  حمیدرضا  دکتر 
به واسطه پیشرفت های اخیر در حوزه  این دو نهاد مهم در عرصه نظام پرداخت اشاره کرد.  خدمات متقابل 
فناوری، رابطه همکاری بانک ها و شرکت مخابرات وارد عرصه جدیدی شده است. در حال حاضر بر اساس 
آمار جهانی شاهد رشد 6٫1 درصدی ارتباطات تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که بخش بانکی می تواند 

از این رشد انتفاع ببرد. 

در ایران 96٫4 درصد جمعیت شهری و 86٫3 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش مخابرات هستند و سهم 
سیم کارت های فعال 63 درصد است که با توجه به آنکه تلفن همراه ابزاری فراگیر در میان جوامع است صنعت 
بانکی می تواند از این ابزار در پیشبرد توسعه خدمات بانکداری الترونیک استفاده نماید. در حال حاضر نیز اکثر 

بانک های ایران در حال خدمت رسانی به مشتریان خود از طریق تلفن همراه هستند. 

در شبکه پرداخت کشور طی 6 ماهه اول سال 1393، 3٫4 میلیارد تراکنش بالغ بر 456 هزار میلیارد تومان در 
شبکه همراه اول رخ داده که اثباتی بر ادعای توسعه بانکداری الکترونیک از طریق ابزار تلفن همراه و خدمات 
مخابرات و همراه اول می باشد. برای عملیاتی نمودن چنین حجم گسترده ای از خدمات ،ملزومات بستر پرداخت 
اپراتور تحت  و  ارائه خدمات  درگاه  تأمین کنندگان سرویس،  پرداخت،  پرداخت، روش های  درگاه های  شامل 
ملزومات مشتری، اجرایی، مانیتورینگ، مدیریتی و مالی فعال هستند و تمام این ها برای ارائه خدمات بانکی 

تحت حساب بانکی، کارت بانکی و پرداخت خرد یا کیف پول الکترونیک می باشد. 

ظهور سرویس های 3G و 4G، فراگیر شدن پوشش تلفن همراه در کشور، پیشرفته شدن ابزارهای تلفن همراه در 
دست اشخاص و رشد چشمگیر تراکنش های همراه از مهم ترین مؤلفه های فضای جدید شکل گرفته در رابطه 
بانک ها و شرکت مخابرات به شمار می روند. عدم آمادگی زیرساخت های قانونی و حقوقی برای ارتقای سرویس ها 
از مهم ترین موانع پیشرفت و توسعه در این رابطه است که استفاده حداکثری از پتانسیل های ایجاد شده در بانک ها 

و اپراتورهای تلفن همراه منوط به تجدیدنظر در مقررات و رفع موانع غیرضروری در حوزه رگوالتوری است.  

نشست مدیران عامل و مقامات ارشد بانکی



ebps.ir16

   دکتر هاشم بت شکن )مدیرعامل بانک مسکن(
   هم سوسازی راهبردی خطوط کسب وکار بانک های توسعه ای و فناوری اطالعات

از جمله  توسعه ای  بانک های  اکثر  دغدغه  بانک  مأموریت  با  اطالعات  فناوری  هم راستاسازی  و  هم راستایی 
مسکن بوده است. زیرساخت فناوری اطالعات، سیستم های اطالعاتی متشکل از سه محور اصلی سخت افزار، 
نرم افزار و فکرافزار است که بر اساس ساختار فیزیکی، عملیات و وظایف در بانک ها تعریف می گردد. ساختار 
با سطح  اداری  اتوماسیون  بر سیستم  بر اجزای فیزیکی سیستم اطالعاتی، عملیات تأکیدی  فیزیکی تأکیدی 

دسترسی مختلف و وظایف تأکیدی بر امور مالی، بازاریابی و منابع انسانی است. 

فناوری اطالعات از سال 196۰ تا 1985 برای اتوماسیون، وظیفه بهبود کارکردها را دارد. از سال 1985 تا 
1995 نقش بازبینی فرایندها و اصالح فرایندهای کاری و از سال 1995 تا 2۰۰۰ نقش تبدیل برای سیستم های 
کارکردی مثل سیستم مدیریت منابع سازمان را دارد و از سال 2۰۰۰ تا اکنون تبدیل به یک کسب و کار گردیده 
است. در اجرای عملیات کسب و کار با ابزار فناوری اطالعات در صورت فقدان سیستم نیز سازمان به فعالیت 
خود ادامه می دهد اما فناوری اطالعات مزیت رقابتی دارد که با پیوستگی ر اهبردهای کسب و کار فناوری اطالعات 

توان ارزش آفرینی در سازمان و تمایز رقابتی را دارد. 

در سازمان ها عواملی چون وضعیت فعلی فناوری اطالعات، نوع سازمان، وسعت جغرافیایی، اندازه، بودجه 
و تشکیالت، حفاظت و سبک مدیریت از عوامل مؤثر بر انتخاب نوع سیستم فناوری اطالعات است. اما در 
خصوص اثر فناوری اطالعات بر سازمان همواره با اهمیت ترین سؤاالت حول محور ارزش آفرینی فناوری برای 
سازمان، کاهش ریسک تجاری و ظرفیت سازگاری فناوری با کسب و کار سازمان بوده است. برای منطبق کردن 
خدمات فناوری اطالعات با نیازمندی های تجاری سازمان باید خدمات با ر اهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت 

سازمان سازگاری داشته و برخالف برنامه ریزی سنتی در تبیین و تدوین راهبرد نقشی پیشرو داشته باشد. 

برای همراستایی و همسوسازی فناوری اطالعات با کسب و کار سازمان سه مشخصه مزیت رقابتی برای بانک، 
تحقق اهداف راهبردی بانک و پشتیبانی از تمام اهداف و فعالیت های سازمانی در تمام سطوح توسط فناوری 
اطالعات ضروری است. برای هم راستایی الزم است زنجیره ای متشکل از پنج گام اساسی کشف و اصالح عدم 
هم راستایی، سازماندهی جهت هم راستایی، تخصیص مجدد منابع به اولویت ها، رتبه بندی اولویت ها و تعیین 

ارزش برای سازمان برداشته شود. 

عملیات  اجرای  شامل  مرحله  چهار  این  می کند.  حمایت  کسب و کار  از  مرحله  چهار  در  اطالعات  فناوری 
به عنوان یک عامل  فناوری اطالعات خود  بانک ها و  تمایز محوری  ایجاد  رقابتی،  ایجاد مزیت  کسب و کار، 
مستقل خلق ارزش می نماید. بنابراین هم راستایی فناوری اطالعات با اهداف و سطوحٰ  بانک مورد تأکید است، 
به گونه ای که بتواند برای بانک مزیت رقابتی ایجاد کند. برای این منظور باید ارزش های سازمان را تعیین و 

اولویت بندی نمود.

اجرای  از  پشتیبانی  هدف  با  توسعه ای  بانک  وجوه،  واسطه گری  و  ارزش آفرینی  هدف  با  تجاری  بانک   برای 
سیاست و تجهیز منابع بلندمدت برای طرح های توسعه ای، بانک سرمایه گذاری با هدف ارائه خدمات تأمین 
با هدف تجهیز منابع منطقه و اعطای تسهیالت  ابزارها، مؤسسه پس انداز و تسهیالت  انواع  مالی و عرضه 
و تأمین مالی خرد و بانک جامع با هدف ارائه راهکارهای جامع مالی برای مشتریان و ارائه طیف وسیعی از 

خدمات فناوری اطالعات باید هم راستا و همسو گردد. 
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   دکتر محمود سلماسی زاده )معاون پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف(
   مدیریت کلید رمزنگاری و چالش های آن در رایانش ابری 

آغاز مفهوم رایانش ابری با پیدایش ابررایانه ها جهت ابزاری برای رایانش های گسترده آینده بوده است. پس از 
آن این مفهوم توسعه و از خدمات ابری ارائه شده توسط شرکت آمازون، گوگل و آی بی ام تبدیل به خدمات ابری 
ناسا و اوراکل در سال 2۰11 شد. رایانش ابری مدلی ساده است که امکان دسترسی راحت و تقاضا محور به 
مجموعه ای از منابع محاسباتی قابل پیکره بندی مشترک نظیر سرورها، برنامه های کاربردی و سرویس ها را از 
طریق شبکه فراهم می کند. مدیریت این منابع برعهده کارگزار ابر بوده و ابر گیرنده می تواند به سادگی منابع 
منابع  به  امکان دسترسی  به دلیل چابکی،هزینه کم،  ابرگیرنده  برای  ابری  رایانش  نماید.  آزاد  یا  را درخواست 
پردازشی از طریق شبکه با هر نوع وسیله ای، بی نیاز از نگهداری، استفاده از منابع توسط ابرگیرهای متعدد، 
قابلیت اطمینان و قابلیت توسعه مورد تأیید است. رایانش ابری به دلیل تقاضا محور بودن، دسترسی گسترده 
از طریق شبکه، دسترسی به حجم عظیم منابع، برگشت پذیری و محاسبه هزینه ها بر مبنای مصرف و به طور کلی 
تمرکز کمتر بر زیرساخت فناوری اطالعات، تمرکز بیشتر بر مدل کسب و کار و ارائه سریع محصول به بازار 

مورد توجه قرار گرفته است. 

خدمات رایانش ابری در سه دسته زیر قابل طبقه بندی است: 

1. زیرساخت به عنوان سرویس IASS1 شامل شبکه، ذخیره سازی و سرورها

2. زیرساخت به عنوان سرویس PASS2 شامل سیستم عامل، وب سرور و پایگاه داده 

3. زیرساخت به عنوان سرویس SAAS3 شامل برنامه های کاربردی و نرم افزارها

برای استقرار رانش ابری سه مدل ابر عمومی، ابر خصوصی و ابر ترکیبی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به 
شرایط بانک ها ابر ترکیبی مدل مناسب بانک ها می باشد. با توجه به جایگزینی برنامه های کاربردی و نرم افزارهای 
موجود در ابر به جای برنامه های نصب شده موجود بر روی رایانه های شخصی و دسترسی آسان و سریع به 
اطالعات به نظر می رسد که فضای بازار آینده در دست رایانش ابری است. در حال حاضر ابزارهای رایانش 
ابری موجود در چند شرکت قابل توجه است. برای مثال در آی بی ام ارائه چهارچوب امنیتی برای اندازه گیری 
شاخص های امنیتی ابر، ارائه IBM Smart Cloud به عنوان یک خدمت ابری ارائه می شود که از مزایای آن می توان 

به کارایی، استانداردسازی و کنترل بر روی ابر اشاره نمود. 

روی  بر  موجود  نصب شده  برنامه های  جای  به  ابر  در  موجود  افزارهای  نرم  و  برنامه های کاربردی  جایگزینی 
رایانه های شخصی، دسترسی آسان و سریع به اطالعات، پیدایش ابرسرویس های اجتماعی و اقتصادی و امکان 
طراحی و توسعه ساده، سریع و اقتصادی برنامه های کاربردی از مزیت های رقابتی رایانش ابری است. در زمینه 

مدیریت کلید رمزنگاری در رایانش ابری:

1. ایجاد اعتماد ضروری و تأمین آن مشکل است.

2. در این راستا رمزنگاری داده ها وقتی از حوزه کاربر خارج شده و به فضای ابری وارد می شوند الزامی است.

3. تامین امنیت داده در زمان استفاده یا آرشیو در چهار دیواری مرکز داده مالک در مقایسه با زمانی که به ابر 
منتقل می شود آسان تر است.

4. آسیب پذیری های جدید ناشی از محیط ابری، به آسیب پذیری های قبلی اضافه می شود.

برای حل چالش ها باید توجه داشت که ابرهای رمزنگاری از رازهای سازمان هستند و باید به نحوی مدیریت 
آرشیو حاصل شود.  و  استفاده  زمان  در  مهاجمان  مقابل  در  داده های سازمان  از حفاظت  اطمینان  شوند که 
همچنین برای تامین اعتماد برای گیرنده ابر وقتی مدیریت ابرهای رمزنگاری در ابر انجام شود با تمرکز بر سه 

محور امنیت، عدم دسترسی شخص ثالث و ایجاد اعتماد درون سازمانی الزم است.

1- Infrastructure as a Service
2- Platform as a Service
3- Software as a Service



ebps.ir18

نشست تخصصی بانکداری الکترونیک
حضور  با  نشستی  پرداخت  نظام های  و  الکترونیک  بانکداری  همایش  چهارمین  برگزاری  روز  نخستین  در 

محمد ابراهیم مقدم ، دکتر سید مهدی حسینی، دکتر احمد مجتهد و امید ترابی برگزار شد.

   محمدابراهیم مقدم )مدیرعامل بانک تجارت(
   بانکداری الکترونیک:  الزامات زیرساختی و مالحظات نهادی و فنی

سه بعد فنی و ارتباطی، حقوقی و فرهنگی و اجتماعی به عنوان زیرساخت های اساسی بانکداری الکترونیک 
جزو الزامات و مالحظات نهادی این نوع بانکداری به حساب می آیند. در بخش فنی و ارتباطی پیشرفت های 
خوبی رخ داده ولی در بخش حقوقی نیاز است که پیوست های حقوقی تدوین و ضمیمه آیین نامه ها گردد. 

ضریب نفوذ تلفن همراه، یک شاخص معتبر برای تامین زیرساخت است که در این زمینه کشور ما پیشرفت 
آینده  در  مؤثر  روند  با  مطابقت  به  می توان  همراه  تلفن  مناسب  زمینه های  جمله  از  است.  داشته  خوبی 
تلفن های  لحظه  به  لحظه  افزایش  ضریب  همراه،  تلفن  نفوذ  صددرصدی  ضریب  الکترونیک،  بانکداری 
هوشمند در میان مردم، ورود نسل سوم و چهارم مخابرات، رویکرد مناسب دولت یازدهم به ICT و ایجاد 

زمینه توسعه اشاره داشت.

اقدامات الزم برای زایندگی فرهنگی عبارت اند از توسعه و تحقیق، انتقال دانش، بومی سازی دانش، حمایت 
از ایده ها و خالقیت ها، حمایت از متخصصان و صاحب نظران، ارتقای دانش و آگاهی از طریق رسانه های 
مختلف مثل صدا و سیما، نشریات، همایش های عمومی و تخصصی،آموزش آخرین دستاوردها در سه الیه 
مدیران، کارکنان و مشتریان، تبادل تجربیات میان ایران و سایر کشورهای پیشرو از طریق برگزاری نمایشگاه ها 
از نگرش عمیق  این راستا عبارت است  اقدامات مدیریتی الزم در  از جمله  براین  افزون  و تورهای علمی. 
و به روز در میان مدیران تصمیم گیر، سیاست گذاری های متناسب با اقتضائات روز، انحصارزدایی و ایجاد 
فضای مناسب برای توسعه کسب وکار توسط بخش خصوصی، یکپارچگی ملی و دوری از اقدامات جزیره ای 

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

برای جبران عقب ماندگی ها و کاهش شکاف و برای پیشبرد فاوا و توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه تلفن 
همراه و سایر حوزه ها، باید همراه و همزاد هم به سه زیرساخت فنی-ارتباطی، حقوقی - قانونی و فرهنگی - 

اجتماعی توجه کرده و توسعه را در بخش های مختلف متوازن نمود.
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   دکترسیدمهدی حسینی)رئیس اداره کل تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه(
   بانکداری چابک

با توسعه فناوری های نوین، سازمان هایی می توانند در محیط پویا و پررقیب کسب وکار موفق باشند  همگام 
که ضمن آگاهی از نیازها و خواسته های مشتریان، امکان پاسخگویی سریع به این نیازها از طریق به کارگیری 
فناوری های جدید را داشته باشند. رویکرد »مزیت رقابتی ناپایدار« مهم ترین عامل تداوم فعالیت و کسب جایگاه 
رقابتی مطلوب و موجب شکل گیری مفهوم جدیدی در حوزه کسب وکار با صفت چابکی شده است. مزیت 
رقابتی به مجموعه ای از توانایی های یگانه یک واحد اقتصادی گفته می شود که امکان نفوذ به بازارهای هدف و 
برتری بر رقبا را فراهم می آورد. هر چه عملکرد و ارزش های عرضه شده توسط یک سازمان به ارزش های مورد 
نظر مشتری نزدیک تر یا با آن ها منطبق تر باشد سازمان در یک یا چند معیار رقابتی، نسبت به رقبای خود دارای 

برتری و مزیت است.

مزیت رقابتی عاملی است که در یک محیط رقابتی، سازمان را بسیار موفق تر از رقبا خود می کند. بنابراین برای 
دستیابی به این مزیت، توجه به تهدیدات و فرصت های محیط بیرونی و نقاط قوت و ضعف داخلی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. در خصوص مزیت رقابتی ناپایدار باید بیان داشت که در این رویکرد برای برنده شدن 
در محیطی بی ثبات و غیرقطعی، چگونگی بهره برداری از موفقیت های کوتاه مدت و گذرا به  صورت سریع و 
قطعی توصیه می شود. مزیت رقابتی ناپایدار به منظور ارزش آفرینی مستمر و پیوسته حول دو  محور نوآوری و 
تغییر سازمانی بنا نهاده شده است. اما در دنیای امروزی، سرعت باالی تغییرات و منسوخ شدن سریع کاالها 
و خدمات به دلیل افزایش سطح توقع مشتریان باعث شده است که ایده مزیت رقابتی پایدار به چالش کشیده 
شود. با توجه به رقابت تنگاتنگ در بازار کنونی کسب وکار، هیچ سازمانی فرصت برخورداری از مزیتی در 

طوالنی مدت را ندارد.

به تغییرات محیطی است.  به معنای توانایی برای تطبیق سریع و کم هزینه در واکنش  چابکی در کسب وکار 
چابکی می تواند از طریق حفظ و انطباق کاالها و خدمات برای تامین نیازها و تقاضاهای مشتری، مطابقت با 
تغییرات در محیط کسب وکار و بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی به منظور کسب مزیت رقابتی حاصل شود. 
چابکی در عرصه بانکداری تنها به معنای سرعت در ارائه خدمات بانکی نیست، بلکه به معنای منعطف بودن و 
چاالکی مبتنی بر هوشمندی بانک نیز است. بانک چابک قادر است با سرعت باال خدمات جدیدی را برای 
پاسخگویی به نیازهای هر مشتری ارائه نماید. برای دستیابی به بانکداری چابک به پیش نیازهایی نیاز است که از 
جمله آن ها می توان به ایجاد فرهنگ چابکی در بانک، شناسایی عوامل تغییر و کنترل آن ها، شناسایی شیوه های 
پاسخگویی سریع به تغییرات، تصمیم گیری اثربخش در مواجهه با تغییرات، تدوین راهبردهای بانکی با هدف 

دستیابی به چابکی و مدیریت کارآمد فرایندهای کسب وکار اشاره داشت.

   دکتر احمد مجتهد )نائب رئیس هیئت مدیره بانک سامان(
   معیارهای محاسبه اعتبار سنجی در نظام بانکداری ایران

از مدل ها و روش های تصمیم گیری است که اعتباردهنده را قادر می سازد تا میزان  اعتبارسنجی مجموعه ای 
اعتبار یا ریسک مشتری را ارزیابی نماید. کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سودآوری وکاهش ریسک از جمله 

مهم ترین مزایای اعتبارسنجی است که انتظار می رود با استقرار کامل اعتبارسنجی در نظام بانکی محقق شود.

افراد و فقدان داده های صحیح، کافی و در دسترس مهم ترین موانع  دو عامل فقدان سامانه یکپارچه سوابق 
توسعه اعتبارسنجی در ایران به شمار می روند. مراحل اعتبارسنجی عبارتند از: شناخت سازمان و کسب وکار آن، 
بررسی داده های موجود از مشتریان سازمان، انتخاب و طراحی مدل مناسب برای توسعه کارت امتیازی اعتباری، 

ارزیابی قدرت مدل، پایش مدل و طراحی گزارش های تحلیلی.

مثال موسسه  برای  می شود.  استفاده  اعتباری  رتبه بندی  برای  رتبه بندی  توسط مؤسسات  متغیرهای گوناگونی 
اند پورز )S&P( در زمینه ریسک مالی از متغیرهایی مانند اقالم صورت های مالی، سیاست مالی،  استاندارد 
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   امید ترابی مدیر عامل شرکت IDICROP مالزی

   Solving the Problem of Asymmetric Information in Crowd Funding by Using the 
Concept of Social Network Banking

تامین مالی انبوه1 یا جذب سرمایه مردمی، اجتماعی جهت حمایت جمعی افراد مختلف از یک جامعه و پرداخت 
بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت آغاز یک پروژه توسط افراد یا سازمان برگزار کننده است. جذب سرمایه مردمی 
جهت حمایت از طیف های مختلف فعالیت ها از جمله امداد رسانی به حادثه دیدگان، روزنامه نگاری، شهروندی،  
حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپین های سیاسی، بودجه راه اندازی استارت آپ، تولید آثار بصری، 

توسعه نرم افزار آزاد، توسعه اختراعات، تحقیقات علمی و پروژه های شهری انجام می شود.

انبوه« از طریق پلت فرمی که بازاری برخط و امکان پرداخت الکترونیکی را مهیا می کند،  فرایند »تأمین مالی 
هدایت می شود. این پلت فرم مجموعی از سرمایه های خرد را در چارچوب زمانی محدود از افراد کثیری که 
انواع تأمین  ایده، پروژه یا کسب و کار مشخص    گردآوری می نماید.  برای  بر یک نرخ سود اشتراک نظر دارند 
مالی انبوه عبارتند از: وام دهی فرد به فرد2، تأمین مالی انبوه مالکیتی3، تأمین مالی انبوه بدهی4، تأمین مالی انبوه 

جزیره ای5 و وام دهی اجتماعی یا هدیه6. 

اینترنت و رسانه های جمعی نقش زیادی در تأمین مالی انبوه داشته اند. شرکت پژوهشی مسولوشن7 در گزارشی 
با مطالعه 3۰8 پلت فرم فعال در زمینه تأمین مالی در سراسر جهان در سال 2۰13 اعالم کرد که تأمین مالی انبوه 
نسبت به سال گذشته تقریبًا دو برابر شده است. در سال 2۰13، 2٫7 میلیارد دالر و در سال 2۰13، 5٫1 میلیارد 
دالر از طریق تأمین مالی انبوه گردآوری شده است. آمریکا با 51 درصد، چین با 28 درصد و انگلستان با 17 

درصد دارای بیشترین سهم در این بازار هستند. 

از جمله مهم ترین مزایای تأمین مالی انبوه می توان به دسترسی آسان و بدون واسطه به وام دهندگان، پایین بودن 
نرخ پیشنهادی وام ها، پیچدگی های اعتباری کمتر و تسهیم ریسک بین مجموعه وام دهندگان اشاره کرد. همچنین 
اثر در  بازپرداخت در مدل های وام دهی، حمالت سایبری، سرقت اطالعات و عدم تعهد خالق  احتمال عدم 

تکمیل پروژه از مهم ترین ریسک های تأمین مالی انبوه محسوب می شوند.

روش های مورد استفاده برای نظارت بر تأمین مالی انبوه عبارتند از: معافیت از نظارت به دلیل فقدان تعریف 
مشخص، نظارت به عنوان واسطه گر مالی، نظارت به عنوان بانکداری، مدل امریکایی و ممنوعیت تأمین مالی 
انبوه. کیک استارتر8، اسوب9، زوپا1۰، فاندینگ سیرکل11 و ایندیگوگو12 نمونه ای از شرکت های بزرگ فعال در 

زمینه تأمین مالی انبوه به شمار می روند.

1- Crowd funding
2- Peer to peer lending 
3- Equity Crowd-funding
4- Debt Crowd-funding
5- Reward Crowd-funding
6- Social Lending/Donation Crowd-funding
7- Massolution
8- Kickstarter
9- Assob
10- Zopa
11- Funding Circle
12- Indiegogo

ساختار سرمایه، جریان نقدی و انعطاف پذیری مالی و در زمینه ریسک تجاری از متغیرهایی مانند شاخه صنعتی، 
موقعیت رقابتی و مدیریت استفاده می کند. همچنین ریسک مالی، ریسک رقابت و تجاری، ساختار و ریسک 
قانونی و کیفیت مدیریت از جمله معیارهایی است که مؤسسه مودیز از آن ها برای اعتبارسنجی استفاده می کند.
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نشست تخصصی مدل های نوین بانکی ایران با حضور حمید تهرانفر)معاون نظارتی بانک مرکزی(، حسن 
ناصر  بانکی(،  امور  در  )صاحبنظر  زعفرانی  اصغرزاده  حسن  نوین(،  اقتصاد  بانک  )مدیرعامل  معتمدی 
حکیمی)مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی( و دکتر نیما امیرشکاری)مدیرگروه بانکداری الکترونیک 

پژوهشکده پولی و بانکی( در بعدازظهر روز اول همایش برگزار گردید. 

   در این نشست، موضوعاتی چون استانداردسازی مدل های بانکی، مدل های بانکی بین المللی و تجربیات 
موفق و بانکداری ایران پس از استانداردسازی مورد بحث و تبادل قرار گرفت. در این نشست دکتر امیرشکاری 
درخصوص مدل های نوین بانکی ایران گفت صرفه جویی، هم افزایی، جامع نگری، قوانین و مقررات و کاهش 
پیچیدگی از الزامات استاندارد سازی است و IBM- IFWو BIAN از استانداردهای معتبر بانکی در این زمینه 
هستند. در ایران شرکت های فناوری اطالعات بانکی، شرکت های مشاوره حوزه بانکی و بانک ها باید وظیفه 
استاندارد سازی را برعهده گیرند. درباره اهداف مدل های نوین بانکی ایران می توان به نکاتی همچون تدوین 
دانشنامه بانکی ایران، ایجاد زبان استاندارد و مشترک، حرفه ای و واحد در سطح صنعت بانکی، تهیه ابزارهای 
ایران، تدوین  پیاده سازی در  قابل  بانکی  بین خبرگان در مورد مدل های  بانکداران، اجماع سازی  برای  راهبرد 
چارچوب مرجع برای کسب و کارهای بانکی و همچنین افزایش شفافیت و نظارت پذیری به کمک استاندارد سازی 

اشاره نمود. 

بانکی شامل  های کسب و کار  مدل  بازتعریف  با ضرورت  بانکی،  مدل  های کسب و کار  راهبرد  همچنین سند 
بررسی و معرفی انواع بانک  ها و موسسات مالی و اعتباری و سند طبقه  بندی محصوالت مصوب بانکداری 
آغاز  برای  پیش نیاز  اولیه  سند  دو  عنوان  به  بانکی  نوین  مدل های  در  مقررات  و  قوانین  با  متناسب  ایران  در 

استاندارد سازی مورد توضیح اجمالی قرار گرفت.

نمود که  بیان  اطالعات  و دستورالعمل شفافیت  بانک مرکزی  قانونی  به ظرفیت های  اشاره  با  ناصر حکیمی 
مدل های نوین بانکی ایران باید با تاکید بر شفافیت اطالعات و گزارش دهی راه اندازی شود. 

حسن معتمدی مدل های نوین بانکی ایران را به عنوان ایده ای نو در بانکداری به دنبال یافتن راه های نوین دانست. 
موفقیت آن  نیز در صورتی امکان پذیر خواهد بود که از منظر بانکداری خصوصی به آن توجه شود. همچنین با 
توجه به اهمیت مشتری مداری به عنوان ذی نفع در بانک باید اهمیت بیشتری در عملیات مربوط به هزینه ها، 

استانداردسازی، شفافیت و سرعت داشته باشد.

حسن اصغرزاده زعفرانی با اشاره به تجربیات کشورهای خارجی در این زمینه گفت در ایران سامانه گزارش دهی 
در بانک ها بسیار ضعیف عمل کرده و بانک مرکزی باید در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشد. در سایر 
کشورها، بانک های مرکزی به این مسئله بسیار حساس هستند و به تهیه سامانه های گزارش دهی برخط پرداخته و 

نشست تخصصی مدل های نوین بانکی ایران 
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از کلیه بانک ها می خواهند گزارش های خود را طبق چارچوب مشخص شده در اختیار آن ها قرار دهند. بنابراین، 
کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش هزینه پول برای بانک ها می تواند از مزیت های تهیه چنین گزارش هایی برای 
بانک ها و بانک مرکزی باشد که کل نظام بانکی را منتفع خواهد کرد. با توجه به نظام بانکداری اسالمی موجود 
در ایران، توجه به عقود اسالمی در بومی سازی و بین المللی کردن بانک ها نیز در مدل های نوین بانکی ایران باید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

حمید تهرانفر نیز بر شفافیت بیشتر اطالعات در نظام بانکی و نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید نمود. از آنجاکه 
بخش عمده منابع بانک ها از سمت سپرده گذاران تامین می شود، باید شفافیت بیشتری در بانک ها وجود داشته 

باشد که البته این مسأله به نفع خود بانک ها خواهد بود.

در پایان دکتر امیرشکاری دسته بندی محصوالت، تدوین فرایندهای هر محصول وتعیین داده های تحلیلی هر 
فرایند با مشارکت عمومی را از دستاوردهای مدل های نوین بانکی برشمرد.
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   دانیل توماس هلند

   کارگاه ریسک های کلیدی در قراردادهای فناوری 
اطالعات بانکی

فناوری  قراردادهای  در  »ریسک های کلیدی  کارگاه 
در  هلند  توماس  دانیل  توسط  بانکی«  اطالعات 

بعدازظهر روز اول همایش برگزار گردید.

استیفنسون  حقوقی  مؤسسه  از  هلند  توماس  دانیل 
موضوع  ارائه  به  کارگاه  این  در  انگلستان  هارود 
»ریسک های کلیدی در قراردادهای فناوری اطالعات 
به  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  پرداخت.  بانکی« 
منظور دریافت خدمات مطلوب بانکداری الکترونیک 
شرکت های  با  را  مطمئنی  و  دقیق   قراردادهای  باید 
خدمات اینترنتی و الکترونیکی منعقد کنند که در این 
توجه  مورد  حقوقی  استانداردهای  است  الزم  زمینه 
قرار گیرد. در راستای انتخاب شرکت های خدماتی، 
اسناد مورد نیاز برای مناقصات، نحوه تعیین قیمت، 
محرمانه بودن فرایند قرارداد، تصمیم گیری در مورد 
استانداردهای  از  پیشنهاد ها و زمان و هزینه مناقصه 
موسسات  و  بانک ها  که  می کند  پیروی  حقوقی ای 
از  پس  باشند.  داشته  آشنایی  آن ها  با  باید  اعتباری 
انتخاب شرکت ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات، 
به  تهیه گردد  دقیق  و  قرارداد واضح  متن  است  الزم 
گونه ای که تخصیص ریسک ها در آن به نحو کارآمدی 

انجام گرفته باشد.

باید قراردادها صریح،  در خصوص مسائل حقوقی، 
انواع  آن،  بر  عالوه  شوند.  تدوین  و کامل  شفاف 
نرم افزارها، هزینه های مختلف و خدماتی که شرکت  
به بانک ارائه می دهد، تعیین حقوق قراردادی طرفین 
حقوقی  مباحث  از جمله  ضروری،  سازو کارهای  و 
مهمی هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. 
در این میان ممکن است پس از انعقاد قرارداد، قوانین 
از این رو،  نماید.  تغییر  الزامات نظارتی  یا  و مقررات 
تصمیم گیری در خصوص این که هزینه متابعت از این 
تغییرات بر عهده کدام طرف قرارداد باشد، امری است 
که باید از قبل در خصوص آن ها بررسی کافی به عمل 
از  مسئولیت  از جمله  مدنی  مسئولیت  همچنین،  آید. 
بین رفتن داده ها و نحوه سازو کار پرداخت خسارت، 
توجه  مورد  بانکی  اطالعات  فناوری  قراردادهای  در 
فناوری  قراردادهای  در  انعطاف پذیری  گیرند.  قرار 
است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بانکی  اطالعات 
زیرا بانک به وسیله آن می تواند با تغییرات موجود در 

فناوری تطبیق پیدا کند.

فناوری  شرکت های  با  بانک ها  قراردادهای  باید 
و  برگزار  مزایده  یا  مناقصه  یک  به شکل  اطالعات 
صراحت  به  مزایده  و  مناقصه  در  بانک  الزامات 
مشخص شود. از ابتدا و قبل از این که برنده مناقصه 
مشخص شود، الزم است قرارداد را آماده کرده و با 
چند عرضه کننده مذاکره کرد تا یکی از آن ها در نهایت 
انتخاب شود. رقابت را باید تا جایی که امکان دارد 
آورد.   به دست  را  مناسبی  نتیجه  بتوان  تا  داد  افزایش 
عرضه کننده  عهده  به  نمی توان  را  ریسک ها  همه 
گذاشت و این امر می تواند در نهایت به زیان بانک ها 

تمام شود. 

ارائه  اطالعات  فناوری  خدمات  عرضه کننده  برای 
را  مشکالتی  می تواند  به روز  و  مناسب  خدمات 
مشخص  آن  هزینه های  چون  فراهم کند  آنها  برای 
قابل  عینی،  خدمات  ارائه  سطح  بانک  پس  نیست. 
از عرضه کننده خدمات  باید  را  اندازه گیری و دقیقی 
ارائه  کیفیت  و  شده  خواستار  اطالعات  فناوری 
مالقات  نماید.  پایش  مستمر  به طور  نیز  را  خدمات 
منظم بین شرکت های ارائه دهنده فناوری اطالعات و 
به صورت  بانک  باشد.  راهگشا  بسیار  می تواند  بانک 
برای  و  پایش کرده  را  خدمات  ارائه  کامل کیفیت 
شرکت هایی که کوتاهی نموده اند، می تواند جریمه ای 

در نظر بگیرد.
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کارگاه ترازیابی سامانه های اینترنتی با حضور علیرضا 
میرزائی برزی رئیس گروه بازاریابی و مهندسی فروش 
نیک زاد  منیره  همراه  به  انفورماتیک  خدمات  شرکت 
کارشناس ارشد تحقیقات بازار این شرکت برگزار شد.

در این کارگاه مروری مختصر بر تاریخچه اینترنت در 
جهان و ایران و آمارهایی در حوزه بانکداری اینترنتی 
همچون پراکندگی کاربران اینترنت در جهان و ایران، 
الکترونیکی  بانکداری  سیر  و  اینترنت  نفوذ  ضریب 
تأمین کننده  شرکت های  عملکرد  شد.  ارائه  ایران  در 
شرکت  همچون  کشور  در  بانک  اینترنت  سرویس 
پردازشگران  فناپ،  توسن،  انفورماتیک،  خدمات 
داده پردازی  و  به پرداخت ملت، حصین قشم  سامان، 
ایران مورد بررسی قرار گرفته و به تحلیل عملکرد و 

هنگامی که خدمات از طرف یک کشور خارجی ارائه 
می شوند، شرایط قرارداد بانکی بسیار دشوارتر است 
و امکان معلق شدن هزینه ها افزایش پیدا می کند. اگر 
بانک به هر دلیل قرارداد را فسخ نماید در این صورت 
باید ضرر عرضه کننده را جبران کند، البته باید شرایط 
فسخ قرارداد دقیقًا در قراردادها مشخص شده باشد 

که منجر به بروز مشکالت نگردد. 

ارائه دهنده  شرکت  و  بانک  میان  قراردادهای  اختتام 
تعهدات  تکلیف  خاتمه،  شرایط  اینترنتی،  خدمات 
در  داده هایی که  تکلیف  تعیین  نشده،  ایفا  قراردادی 
در  حاکم  دادگاه  و  قانون  دارد،  قرار  شرکت  اختیار 
مسائل  دیگر  از  طرفین،  میان  اختالف  بروز  صورت 
قراردادهای  انعقاد  هنگام  در  باید  که  کلیدی هستند 

فناوری اطالعات بانکی مدنظر قرار گیرد. 

   علیرضا میرزایی برزی )رئیس گروه بازاریابی و مهندسی فروش شرکت خدمات انفورماتیک( 

   منیره نیک زاد )کارشناس ارشد تحقیقات بازار شرکت خدمات انفورماتیک( 

   کارگاه ترازیابی سامانه های بانکداری اینترنتی در کشور

وجوه تمایز سرویس های بانکداری اینترنتی در شرکت 
خدمات انفورماتیک در مقایسه با سایر رقبا پرداخته و 
فرایند ترازیابی خدمات بانکداری اینترنتی کشور شرح 
اینترنتی  بانکداری  تأمین کننده  شرکت های  شد.  داده 
را  خود  بانک  اینترنت  محصول  مداوم  به طور   باید 
جهت بهبود در محتوا و قابلیت های ارائه شده ارزیابی 
نموده و تالش برای رفع مشکالت ایجاد شده در هر 

زمان را داشته باشند. 

مطرح  شرکت های  از  بانک هایی  کارگاه،  این  در 
سامانه  و  انتخاب گردیده  بانک  اینترنت  تأمین کننده 
مطرح  شرکت های  از  بانک ها  این  بانک  اینترنت 
تأمین کننده اینترنت بانک با 72 معیار، در قالب ده گروه 
انتقال وجه،  مدیریت حساب،  اطالعات کلی،  شامل 
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چک،  خدمات  تسهیالت،  خدمات  خدمات کارت، 
کارت  مدیریت  ارزی،  خدمات  پرداخت،  خدمات 

اعتباری و تنظیمات کاربر مورد بررسی قرار گرفتند.

حساب،  مدیریت  به  مربوط  خدمات  حوزه  در 
اینترنت  سرویس  ارائه  سامان که  و  ملت  بانک های 
و  ملت  به پرداخت  شرکت  ترتیب  به  را  آن ها  بانک 
شرکت پردازشگران سامان برعهده دارند، با پشتیبانی 
رتبه گردیدند.  باالترین  حائز  ترازیابی،  معیار   9 از 
انتقال وجه نیز بانک های ملت و  در بخش خدمات 
بیشترین  معیارها  تمامی  از  پشتیبانی  با  نوین  اقتصاد 
در  همچنین  دادند.  اختصاص  خود  به  را  امتیاز 
نیز  تسهیالت  خدمات  و  خدمات کارت  بخش های 
به ترتیب بانک های پاسارگاد )مشتری شرکت فناپ( 
انفورماتیک(  خدمات  شرکت  )مشتری  صادرات  و 

باالترین امتیازات را کسب کرده و در بخش خدمات 
پرداخت، بانک مسکن )مشتری شرکت حصین قشم( 

به عنوان بهترین بانک معرفی گردید.

در این کارگاه با ذکر مثال هایی از عملکرد بانک های 
اینترنت بانک،  سرویس  زمینه  در  دنیا  مطرح 
کاربردی ترین  قراردادن  همچون  پیشنهادهایی 
صفحه  شخصی سازی  اصلی،  صفحه  در  قابلیت ها 
ابزارهای  قراردادن  و  مشتریان  توسط  بانکی  حساب 
اضافه کردن  اینترنتی،  بانکداری  در  مالی  مدیریت 
قابلیت های پرداخت شخص به شخص در وب سایت، 
استفاده از چت های آنالین در اینترنت بانک و تبلیغ 
خدمات  و  بانکی(  )کارت های  بانکی  محصوالت 
اضافی از طریق ایجاد بنرهای تبلیغاتی به جهت بهبود 

بانکداری اینترنتی در کشور ارائه شد.

در  فرایند  اهمیت  چون  موضوعاتی  این کارگاه  در 
فرایندهای  مدیریت  فلسفه  بانکی،  کسب وکار 
در  بنیادین  مفاهیم  و  آن  دستاوردهای  و  کسب وکار 
توسعه سامانه های نرم افزاری مبتنی بر مدیریت فرایند 

کسب و کار مطرح شد.

فرآيندهای  انجام  صحت  و  سرعت  بانک  هر  در 
ارشد  مديريت  اصلی  اهداف  جزو  کسب و کار، 
دقيق  انجام  صورت  در  می آيد.  حساب  به  ميانی  و 
رضايت مندی  کسب و کار،  فرآيندهای  به موقع  و 
رضايت مندی  اين  و  شده  فراهم  بانک،  ذی نفعان 
منجر به موفقيت بانک می گردد. مديريت فرآيندهای 
روی  بر  است که  مديريتی  رويکرد  يك  کسب و کار 
با  بانک  فعالیت  جنبه های  تمامی  هم تراز نمودن 

نيازمندی ها و خواسته های مشتريان آن تمركز دارد. 

ارائه  در  مهمی  نقش  فرایندهای کسب و کار  امروزه 
خدمت به مشتریان بازی می کنند. شرکت ها به دنبال 
به  خدمت  ارائه  جهت  در  فرایندهایی  پیاده سازی 
مشتریان و ارائه تجارب قانع کننده تر به آنان، با کمک 
زمان  در  بزرگ  داده های  تجزیه و تحلیل  از  ترکیبی 
ازفعالیت های  مجموعه ای  به  فرآيند  هستند.  واقعی 
هم راستا و مرتبط اطالق می شود که خروجی خاصی 
را به  وجود می آورد و ایجاد آن نیازمند درون دادهای 
بانکی  کسب وکار  فرایند  ویژگی های  است.  خاصی 
و  مداری  مشتری  اندازه گیری بودن،  قابل  شامل 
پاسخ گو به رخدادی مشخص و دارای نتایج مشخص 
است. بر این اساس، مدیریت فرایند کسب و کار یک 

   مهدی ایمانی مهر )مدیر تحقیقات بازار شرکت توسن(

   مجید عبداله خانی )مدیر تولید سیستم تسهیالت شرکت توسن(

   کارگاه مدیریت فرایندهای کسب و کار در نظام بانکی 
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   مژده قزل ایاغ )عضو هیئت مدیره فناوری اطالعات شرکت گسترش فناوری های نوین(

   محمد دهقان منشادی )معاون عملیات شرکت گسترش فناوری های نوین(

   نعمت اله قربانی )معاون راهبری شرکت گسترش فناوری های نوین(

   کارگاه سامانه یکپارچه بانکی

رویکرد یکپارچه به منظور بازنگری فعالیت های کلیدی 
سازمان در قالب فرایندهایی است که سازمان را قادر 
برای  را  بهینه ای  ارزش  مداوم،  ارزیابی  با  می سازد 
حیات  چرخه  خلق کند.  نهایی  مشتریان  و  سازمان 
تشکيل  به هم  مرتبط  مراحلی  از  کسب و کار  فرایند 
شده است كه البته ساختار چرخه ای آن حاكی از يك 
مختلف  مراحل  اجرای  برای  قطعی  زمانی  ترتيب 

توسعه  و  طراحی  فعاليت های  از  بسياری  و  نيستند 
می پذيرند.  صورت  مراحل  اين  اجرای  با  همزمان 
مديريت فرآيندهای کسب و کار،  در  تالش برای بهبود 
مديريت،  نظر  از  بانک ها  در  مستمر  به طور  فرآيندها 
و  كاربردی  سيستم های  توسعه  نرم افزاری،  فناوری 

يکپارچه سازی كاربردهای سازمانی است. 

روز  بعدازظهر  در  بانکی  یکپارچه  سامانه  کارگاه 
و  دهقان  محمد  سید  قزل اياغ،  حضورمژده  با  اول، 

نعمت اله قربانی برگزار شد.

و  بانکی  یکپارچه  سامانه های  روند  ایاغ  قزل  مژده 
دالیل تغییر و جایگزینی سامانه های متمرکز با یکپارچه 
فقدان  نمود.  عنوان  تفصیلی  به صورت  را  بانکی 
موجود،  سامانه های  در  مشتریان  از  مناسب  تحلیل 
محصوالت  ارائه  زمان  بودن  باال  نامناسب،  کارآیی 
جدید و هزینه های مربوط به نیروی انسانی، راهبری و 
توسعه و عدم پاسخ گویی مناسب به نیازهای مربوط به 
مدیریت ریسک و نظارت از مهترین دالیل پیاده سازی 

سامانه یکپارچه بانکی است.

سامانه های  مدیریت  سازمان،  کار  کسب و  رشد 
قدیمی و موروثی به جهت محدودیت دانش نیروی 
هزینه ها  به کاهش  بانک ها  الزام  همچنین  و  انسانی 
سامانه های  به  برای گرایش  بانک ها  دالیل  دیگر  از 
حوزه  مدیران  است.  استاندارد  بانکی  یکپارچه 

تجاری  طرح  تدوین  مسئول  اطالعات  فناوری 
کسب و کار برای بانک ها هستند و باید در قالب یک 
طرح کسب و کار، سازمان را برای به کارگیری سامانه 
یکپارچه بانکی توجیه کنند. همچنین باید دالیل کافی 
با اهداف راهبردی کالن  برای همسویی این سیستم 
سازمان از قبیل سودآوری ارائه شده تا بتوانند گرایش 

به کارگیری از این سامانه را افزایش دهند. 

در  توضیحاتی  دهقان  سیدمحمد  کارگاه،  این  در 
سامانه  جایگزینی  و  انتقال  برنامه  تدوین  با  رابطه 
یکپارچه بانکی ارائه داده و بر مبنای حجم انتقاالت و 
اطالعات، تقسیم بندی از بانک ها به صورت کوچک، 
متوسط و بزرگ انجام داده که تنها بانک های متوسط 
و بزرگ امکان استفاده از سامانه یکپارچه بانکی را 
سامانه  ایجاد  به  تمایل  ابتدا  در  بانک ها  این  دارند. 
ادامه به دلیل عواملی  اما در  به صورت داخلی دارند 
انسانی  نیروی  مالی،  و  فنی  منابع  همچون کمبود 
خبره و نداشتن تجربه الزم، مجبور به خریداری یک 
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سامانه آماده یکپارچه بانکی خواهند شد.  

نعمت اله قربانی به بررسی یک نمونه عملیاتی موفق 
نوین  فناوری های  شرکت گسترش  توسط  اجرا شده 
کشاورزی،  بانک  موفق  تجربه  براساس  پرداخت. 
استقرار  مدیریتی  زیرساخت های  تأمین  به  توجه 

فنی  زیرساخت های  تأمین  بانکی،  یکپارچه  سامانه 
نیروی  و  ساختاری  زیر ساخت های  تأمین  استقرار، 
از  پشتیبانی پس  و  راهبری  تداوم خدمات  و  انسانی 
راه اندازی از عوامل مؤثر بر انتخاب و اجرای موفق 

سامانه یکپارچه بانکی است.

برخی از بانک ها به دالیلی مانند وجود شاخص های 
فقدان  مشتریان،  اطالعات  به روزرسانی  عدم  ساده، 
ابزارهایی مانند آزمون و ارزیابی عملکرد مدل و خطا 
از  استفاده  به  تمایل چندانی  وثایق،  ارزش  پایش  در 
مدل های ریسک اعتباری نشان نمی دهند. عالوه بر آن 
فقدان بازنگری مؤثر اعتباری که مستقل از سودآوری 
متوازن  و  آزمون کردن  برای  و صرفا  اعتبار  اقتصادی 
ساختن کیفیت و پاسخگویی مشتریان و بانک است، 

نیز مزید بر علت شده است. 

فرایندها،  شامل  قوی  اعتباری  ریسک  مدل  یک 
برای  بانک  توسط  سیاست ها و عملیاتی می شود که 
برده  به کار  اعتباری  نکول سبد  احتمال  تابع  تخمین 
توصیه شده  بال  توافق نامه  قوانین  براساس  می شود. 
را  خود  مناسب  چارچوبی  تهیه  با  بانک ها  است که 
قاعده مند به برخی از اصول اعتباری کنند. این اصول 
با استفاده از مجموعه ای از تجربیات، قواعد و برخی 
اشخاص  و  شرکت ها  برای  مشخص  توصیه های  از 
در  باید  توصیه ها  این  تمامی  است.  قابل گردآوری 

   رمزی وفا )مدیر عامل گروه ۶ سیگما(

   کارگاه ارزیابی ریسک اعتباری 

از  باشند.  بال  قوانین  با  هم سو  و  مستدل  چارچوبی 
جمله اهداف اصلی این اصول شناسایی، اندازه گیری 

و کنترل ریسک اعتباری است.  

قلمداد  اهمیت  با  آنچه  اعتباری  ریسک  ارزیابی  در 
اقتصادی  در محاسبه سرمایه  است که  این  می شود، 
غیرقابل  زیان  مقدار  تخمین  برای  اتکا  قابل  روشی 
غیر قابل  زیان  مقدار  باشد.  داشته   وجود  انتظار1 
انتظار می تواند حداکثر زیان انتظاری در بازه اطمینان 
فراوانی  به  توجه  با  مقدار  این  که  باشد  درصد   99
است.  محاسبه  قابل  داده شده2  زیان  مقدار  و  نمونه 
 177 طور کلی  به  اعتباری  ریسک  رتبه بندی  برای 
اقتصادی  شرایط  و  صنعت  مدیریتی،  مالی،  معیار 
سابقه  مالی  معیار  برای  گرفت.  نظر  در  می توان  را 
آن و در نهایت تحلیل  تاریخی شرکت، تصویرسازی 

حساسیت حائز اهمیت است. 

به  سیگما  شش  مشاوره ای  شرکت  نشست  این  در 
ارائه نرم افزار ریسک اعتباری برای بانک ها پرداخت. 
برای  مدیریتی  و  تحلیلی  قابلیت های  با  نرم افزار  این 

1- Unexpected loss
2- Loss given default
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بدهکاران  سایر  و  شرکت ها  اعتباری  رتبه بندی 
اصلی  ویژگی های  جمله  از  است.  شده  تهیه  بانک ها 
این نرم افزار می توان به تطبیق آن با قوانین و الزامات 
توافقنامه بال، کاربرد ساده، کارایی و قابلیت عملیاتی 
آن و انعطاف پذیری در گزارش گیری برای کارشناسان 
قابلیت  نرم افزار  این  همچنین  اشاره کرد.  مدیران  و 
ارتقا و اضافه کردن برخی از توابع مانند آزمون تنش 
کارکرد  چهار  به طور کلی  داراست.  را  بانک ها  برای 
نرم افزار می توان ذکر کرد: تحلیل و  این  برای  اصلی 
مشتریان  اعتباری  ریسک  رتبه بندی  مالی،  مدل سازی 
بانک، تنظیم خودکار و کاربردی اعتبارات داده شده و 

 .3PRR رتبه بندی ریسک سبد اعتباری بانک

اصلی:  سه گزینه  اول4  صفحه  در  نرم افزار،  این  در 
اعتبارات  obligators، کاربردهای  بدهکاران  ماژول 
Credit Application و رتبه بندی ریسک سبد اعتباری 
)Portfolio Risk Rating(در نظر گرفته شده است. در 
هر کدام از ماژول های نام برده زیر بخش های متفاوتی 
با توجه به نیاز بانک ها لحاظ شده است. به عنوان نمونه 
ماژول بدهکاران شامل نام مشتری، شماره شناسایی، 
محل شامل استان و کشور، سبد دارایی مشتری، فعال 
و غیرفعال بودن آن و نام حسابرس خارجی آن در هر 

بازه زمانی است.

همچنین ماژول ارزیابی ریسک سبد اعتباری بانک به 
مدیران اجازه می دهد که تصویری بزرگ از وضعیت 
اعتباری سبد تسهیالتی بانک داشته باشند. این تصویر 
بزرگ می تواند شامل رتبه بندی ریسک سبد و ارزیابی 
تغییرات آن در مقایسه با دوره های گذشته، تابع توزیع 
زیان  اعتباری،  سبد  انتظاری  زیان  مشتریان،  فراوانی 
غیرمنتظره، تمرکز سبد اعتباری، بازدهی تعدیل شده 
صنعت،  هر  برای  بانک  سرمایه  به  نسبت  ریسک  به 
برای  مثال  به عنوان  یا  مشتریان  از  خاص  گروه  هر 

شرکت های با اندازه متوسط و کوچک تهیه کنند.

3-Portfolio risk rating
4-interface
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نشست ارائه مقاالت فراخوان

این نشست با ارائه چهار مقاله توسط دکتر سمیه حیدری )محقق اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی(، دکتر 
جهانگیر بیابانی)مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی(، امیرحسین غّفاری نژاد )کارشناس ارشد 
اقتصاد و پژوهشگر مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت( و سید محمدرضا حسینی)دانشجوی دکتری 
دانشگاه امام صادق )ع(( در بعدازظهر روز اول همایش در سالن ۱ برگزار گردید. ریاست این نشست بر عهده 

دکتر رامین مجاب )عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی( بود.

دکتر حیدری با موضوع »به کارگیری ویژگی های شبکه ای برای شناسایی بانک های نقش آفرین سیستمی در نظام  
بانکی کشور« به شناسایی بانک های نقش آفرین سیستمی بر اساس شاخص های مالی در نظام بانکی کشور و 
رتبه بندی بانک ها از نظر نقش آفرینی سیستمی بر مبنای معیارهای توصیه شده بازل پرداخت. در این مقاله، دو 
بانک های نقش آفرین  به عنوان روش های شناسایی  از ویژگی های شبکه ای  روش رویکرد شاخصی و استفاده 
سیستمی معرفی شد. در رویکرد شاخص محور، برابر دستورالعمل بازل، پنج شاخص برای شناسایی ارائه گردید 
که عبارتند از اندازه، هم اتصالی، جایگزین پذیری، پیچیدگی و نهایتا فعالیت بین نظام های حقوقی متفاوت که 
هریک دارای وزن یکسان هستند. در رویکرد دوم، با تمرکز بر ویژگی های شبکه ای، مرکزیت معیاری است که 
می تواندبانک ها را در یک شبکه مالی رتبه بندی کند. لذا، هرچه مرکزیت یک گره یا بانک در شبکه باالتر باشد 

انتظار می رود آن بانک هم اتصالی بیشتری با دیگر بانک ها در شبکه داشته باشد. 

دکتر بیابانی در مقاله  »بانکداری الکترونیک و مالیات بر نقل و انتقال پول« امکان اجرای مالیات بر نقل وانتقال 
پول در ایران و روش های گسترش پایه مالیاتی به گونه ای که منجر به فرار مالیاتی نشود را بررسی کرد. این مقاله با 
ارائه تجارب اتحادیه اروپا، برزیل، آرژانتین، پرو و کلمبیا در زمینه مالیات بر نقل و انتقاالت مالی، به بررسی مزایای 
این نوع مالیات پرداخت. اجرای مالیات بر نقل و انتقاالت پولی باعث کاهش خروج سپرده از بانک ها خواهد شد. 
وی یکسان بودن نرخ مالیات برای همه طبقات مختلف اجتماعی با درآمدهای مختلف، توسعه نیافتگی مطلوب 
بانکداری الکترونیک، ضعف در پول الکترونیک و ضعف در دریافت و پرداخت الکترونیکی را از چالش های 
این نوع مالیات برشمرد. عالوه بر این، ایجاد شفافیت در عملکرد بانک ها، پیگیری و کنترل عملکرد بانک ها 
از  به صورت سیستمی و نظارت مستمر بانک مرکزی بر کلیه مؤسسات پولی و اعتباری رسمی و غیر رسمی 
الزامات ایجاد این نوع مالیات در کشور بوده و حذف انواع مالیات و جایگزین نمودن مالیات بر نقل و انتقاالت 

مالی برای تشویق افراد برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک پیشنهاد می شود. 

امیرحسین غّفاری نژاد مقاله  »تأثیر نوآوری های بانکداری الکترونیک بر سهم بانک ها در جذب سپرده« را ارائه 
نمود. این مقاله با تأکید بر این مسئله که توسعه و تنّوع ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از جنبه های 
نوآوری های مالی بانک ها می باشد، به بررسی این مطلب پرداخت که آیا نوآوری های صورت گرفته که مستلزم 
صرف هزینه های سنگینی به لحاظ مالی و زمانی بوده و توانسته است در شرایطی که امکان رقابت در جذب سپرده 
با تغییر نرخ های سود بانکی ممنوع بوده، سهم هر بانک را از جذب سپرده به عنوان یکی از مهمترین اهداف 
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بانک متأثر سازد. برای نیل به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری با داده های پانل 23 بانک کشور طی دوره 
92-1386 استفاده شده است. 

مطابق با نتایج این مقاله، تعداد دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش، پایانه های شعب، شعب سوئیفتی و 
میزان تسهیالت بانکی ارائه شده توسط هر بانک علت افزایش سهم آن بانک در جذب سپرده بوده اما سهم بازار 
علت نوآوری نبوده است. همچنین از روابط عّلی یک طرفه از جانب نوآوری مالی به سهم بازار در نظام بانکداری 
و وجود اثرات متقابل میان سهم سپرده ای و تسهیالت اعطایی این نتیجه حاصل می شود که در نظام بانکداری 
ایران، نوآوری های مالی بانک ها به افزایش سهم آنها در بازار جذب منابع سپرده ای منجر شده و این امر به نوبه خود 
در افزایش قدرت بازاری بانک مؤثر است. در نتیجه، چنین قدرتی با هدف کسب سود باالتر به گسترش اعطای 

تسهیالت کمک نموده و در نهایت منافع جامعه و بانک ها در کنار هم افزایش خواهد یافت.

سید محمد رضا حسینی با ارائه »الزامات حقوقی تشریک اطالعات اعتباری«، ضمن شمارش چالش هایی که ایجاد 
نظام تشریک اطالعات اعتباری با آن مواجه است، نحوه برخورد کشورهای مختلف با این مسئله و نظام حقوقی 
ایران با تجربیات قانون گذاری خارجی را ارزیابی کرد. تشریک اطالعات اعتباری با هدف پوشش شکست بازار 
در حوزه اطالعات اعتباری با عنوان عدم تقارن اطالعات، انجام می پذیرد. در جهت دهی و نظام مندکردن تشریک 
اطالعات اعتباری که عمدتًا با هدف حمایت از حریم خصوصی اطالعاتی افراد صورت می پذیرد، رویکردهای 
مختلفی اتخاذ می گردد. همچنین سه دسته رویکرد نظارتی قوی، ضعیف و متعادل به عنوان رویکردهای متفاوت 
کشورهای مختلف در مورد عملکرد شرکت های سنجش اعتبار یا تشریک اطالعات اعتباری بیان شده و با مطالعه 
نظام حقوقی ایران و معرفی نواقص قانونی موجود، تصویب الیحه حمایت از حریم خصوصی و وضع قانونی 
جامع با ضمانت اجرایی قوی با وجود تصویب آیین نامه سنجش اعتبار توسط هیأت وزیران در حوزه عملکردی 

شرکت های تشریک اطالعات اعتباری پیشنهاد می شود.
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در این نشست، چهار مقاله علمی توسط محمدرضا جمالی )مدیرعامل شرکت نبض افزار رایان اندیش(، امید 
مرعشی پور)تحلیل گر سامانه های بانک مرکزی(، محبوبه  سادات میروکیلی )كارشناس ارشد دانشگاه علم 
و صنعت( و محمدامین صادق زاده )کارشناس ارشد اقتصاد( ارائه شد. ریاست نشست بر عهده دکتر زهرا 

خوشنود )عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی( بود. 

محمدرضا جمالی در مقاله »ارزیابی روش جریمه و پاداش بانک مرکزی برای تراکنش های ناموفق صادرکنندگی 
کشور« به بررسی چارچوب کنونی پاداش و جریمه شبکه بانکداری الکترونیکی شتاب پرداخت. در این مقاله بر 
اهمیت مبحث سازو کار مناسب جریمه و پاداش در طراحی سیستم های توزیع شده و تئوری طراحی سازمان ها 
تأکید شد. طراحی مناسب جریمه و پاداش نیز یکی از عوامل موثر در رساندن طراحان سیستم ها و سازمان ها به 

اهداف مورد نظر خود در محیط های چند عامله و چند بازیگری عنوان گردید. 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به تعداد باالی بانک ها و معماری شبکه بانکداری الکترونیک 
دید سوییچ  نقطه  از  بانک  هر  مبنای درصد خطای صادرکننده  بر  را  پاداش  و  در کشور، سازو کار جریمه 
شتاب تعیین کرده است. در حال حاضر سطح بلوغ شبکه از حدود 5 تراکنش یک خطا در ابتدای راه اندازی 
شبکه شتاب به حدود 33 تراکنش یک خطا در اسفند 1392 رسیده است. برای سرعت بخشیدن به رشد 
کیفی شبکه به حد 16۰ تراکنش یک خطا و سطح بلوغ 4 سیگما از نقطه دید کاربر نهایی سازو کار کنونی 
جوابگو نبوده و تحلیل های میدانی نیز نشان می دهد نرخ رشد کیفی شبکه کاهش یافته است. در این مقاله 
سازو کار موجود از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن ارائه معایب و مشکالت این روش 
مبتنی بر تحلیل های میدانی و دالیل علمی، بر ضرورت تکامل روش جریمه و پاداش توسط سیاست گذار و 

هماهنگ کننده تصریح شده است. 

توانمندساز مدیریت جریان دانش؛  بزرگ  داده های  »ارائه چارچوب حاکمیت  ارائه مقاله   با  امید مرعشی پور 
مطالعه موردی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به این موضوع اشاره کردکه با افزایش روز افزون داده های 
یک  پدید آمدن  موجب  بزرگ  داده های  اینترنت،  بر  مبتنی  سیستم های  توسط  بی سابقه  مقیاس  در  تولید شده 
حوزه پژوهشی ابداعی جدید، تحت عنوان "علم داده های بزرگ" شده است که هسته اصلی آن استخراج دانش 
از داده ها به عنوان زیر بنایی برای سرویس های هوشمند و تصمیم گیری است. این مقاله دستاورد پژوهش را 
ارائه چهارچوب پیشنهادی حاکمیت داده های بزرگ در بانک مرکزی با سه بعد نوع داده های بزرگ، حاکمیت 

مدیریت دانش و فرایندهای صنعت بانکداری عنوان نمود. 

سادات  محبوبه   توسط  بانک ها«  برای  رقابتی  مزیت  ایجاد  در  همراه  پرداخت  خدمات  نقش  »بررسی  مقاله  
میر وکیلی ارائه شد. بانک ها به دلیل فضای رقابتی موجود در صنعت بانکداری باید ضمن بهره برداری از ابزارها 
و شیوه های مختلف برای توسعه بازار، روش ها و راهبرد متمایزی را نسبت به رقبایشان در زمینه ارائه خدمات به 
مشتریان اتخاذ نمایند. از آنجا که ارائه خدمات پرداخت همراه در کشور ما بسیار مورد توجه بانک ها، موسسات 

نشست ارائه مقاالت فراخوان
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مالی، اپراتورهای تلفن همراه و سایر بازیگران این حوزه واقع شده، در این مقاله میزان اثرگذاری و ارائه این گونه 
خدمات برای دستیابی به مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. 

بر روی  پرداخت همراه،  داده ها حوزه خدمات  تجزیه وتحلیل  اساس  بر  آمد که  به دست  نتیجه  این  در نهایت 
ارمغان  به  بانک ها  برای  نیز  را  ارزشمندی هایی  و  است  اثرگذار  بانک ها  موفقیت  بحرانی  عوامل  از  تعدادی 
می آورد. اما از آن جا که در حال حاضر این خدمات در شبکه بانکی یگانه نیست و قابل تقلید و کپی برداری است، 

نمی تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانک ها منظور گردد.

محمدامین صادق زاده در مقاله  »نقش اپراتورهای مجازی تلفن همراه در بانکداری تلفن همراه« به این موضوع 
پرداخت که اپراتورهای مجازی تلفن همراه، نسل جدیدی از اپراتورهای تلفن همراه هستند که از بستر زیرساختی 
ارائه  مشتریان  به  اپراتور کامل  یک  مانند  به  را  همراه  تلفن  انواع خدمات  و  استفاده کرده  اصلی  اپراتورهای 
می دهند. تأسیس اپراتورهای مجازی تلفن همراه در تمام دنیا به دلیل کارکردها و صرفه های اقتصادی آن رو به 
افزایش است و یکی از مهم ترین کارکردهای این نوع اپراتورها در حوزه خدمات پولی و مالی و به ویژه بانکداری 

همراه است.

 مطابق با نتایج به دست آمده در این مقاله، تبدیل رابطه غیرمستقیم بانک با مشتریان در حوزه بانکداری همراه 
به رابطه ای مستقیم و انعطاف پذیر از طریق تاسیس اپراتور مجازی تلفن همراه، مزایا و منافع بسیاری برای 
بانک و حتی مشتریان به همراه خواهد داشت. عالوه بر این، تقویت رابطه بانک و مشتری می تواند در جهت 
جذب مشتریان جدید و درآمدزایی بیشتر بانک، مفید واقع گردد. از سوی دیگر مشتریان نیز عالوه بر بهره مندی 
از خدمات ارزان تر تلفن همراه، خدمات مالی متنوع تر و با امنیت باالتری در قالب بانکداری همراه دریافت 
خواهند کرد. بنابراین با گسترش روز افزون تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها، نقش بانکداری همراه در صنعت 
اپراتور مجازی تلفن همراه می تواند نقش  بین تاسیس یک  این  بانکداری بسیار پر رنگ تر خواهد شد که در 

اثرگذاری ایفا نماید.



ebps.ir 33

میزگرد ابعاد سیاستی، تجاری، حقوق و شرعی کارت اعتباری در سالن اصلی با حضور برات قنبری )معاون 
دکترسید عباس  حجت االسالم  اطالعات(،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی 
موسویان )دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(، دکتر محمد طالبی )عضو هیئت علمی دانشگاه 

امام صادق)ع(( و ناصر حکیمی )مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی( برگزار شد. 

   ناصر حکیمی در این نشست بیان کرد که کارت های اعتباری به میزان بسیار محدودی توسط بانک های کشور 
مورد استفاده قرارگرفته و همین استفاده محدود نیز با الگوی استاندارد کارت های اعتباری در سایر کشورها 

تفاوت های جدی دارد و درک درستی از کارکردهای کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.

کارت های اعتباری خدمت در سطح خرد می تواند به بسیاری از نیازهای مشتریان پاسخ دهد. توسعه این دسته 
از ابزارها منجر می شود تا نگاه مثبت تری در عموم جامعه نسبت به شبکه بانکی ایجاد شود. چرا که در حال 
حاضر این نگاه به شبکه بانکی وجود دارد که منابع را از مشتریان خرد دریافت نموده و با تجمیع آن ها، به 
مشتریان بزرگ تسهیالت می دهد. در حالی که خانوارها و مشتریان خرد برای دریافت کوچک ترین تسهیالت 
از بانک ها با مشکالت جدی مواجه هستند. توسعه کارت اعتباری در سطح خرد به اصالح نگاه یادشده کمک 

شایانی خواهد نمود. 

به نحوی  اعتباری است،  رتبه بندی  بانکی، وجود ساختار  نظام  در هر  اعتباری  توسعه کارت  اصلی ترین جزء 
که بانک برای هر یک از مشتریان امتیاز خاصی در نظر گرفته و با توجه به این امتیاز، سقف اعتبار مشتری 
در کارت اعتباری مشخص شود. نبود رتبه بندی اعتباری مدیریت فرایند صدور کارت اعتباری را برای بانک 

مشکل می نماید.

عالوه بر این، در ساختار کارت اعتباری متعارف در جهان، عملیاتی که مشتری با کارت اعتباری انجام می دهد 
نیز تاثیر زیادی در افزایش یا کاهش رتبه اعتباری مشتری نزد بانک دارد. مثال اگر مشتری قرار بود یک ماهه 
منابع بانک را بازگرداند، ولی نتواند این کار را انجام دهد، امتیاز مشتری نزد بانک کم خواهد شد و در مقابل، 
اگر سرموعد یا قبل از موعد نسبت به بازگردندان منابع اقدام کند، با تشویق بانک مواجه می گردد که گاهی به 

صورت افزایش سقف اعتبار کارت اعتباری نمود می یابد.

میزگرد ابعاد سیاستی، تجاری، حقوقی و شرعی کارت های اعتباری
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از نظر حجة االسالم موسویان، در بررسی ابعاد فقهی کارت اعتباری عقد مرابحه تقریبا 9۰ درصد از نیازهای 
موجود در شبکه بانکی را پاسخ خواهد داد و نه تنها هیچ اشکال شرعی جدی در رابطه با آن قابل تصور نیست، 

بلکه برخی اشکاالت شرعی فعلی در عملکرد شبکه بانکی را نیز برطرف می کند.

به طور مشخص، کارت اعتباری مرابحه می تواند جهت خرید تمامی کاالها و خدمات مورد استفاده واقع شود 
و از این منظر نیازی به ارائه فاکتور صوری توسط مشتری نیست. به عبارت دیگر، توسعه عقد مرابحه در شبکه 
بانکی، چالش فاکتور صوری را از شبکه بانکی حذف خواهد نمود. چرا که مثال دلیلی ندارد فردی که برای خرید 
خدمات پزشکی به منابع نیاز دارد، مجبور باشد درخواست خرید خودرو به بانک داده و با فاکتور صوری کار 

خود را پیگیری نماید. 

از منظر موسویان راهکار اولیه  بانک مرکزی برای توسعه کارت اعتباری در سال 1379 که از عقد قرض الحسنه 
استفاده می شد، در صورتی هم که مشتری از پرداخت به موقع منابع خودداری می کرد، با جریمه تاخیر تادیه 
مواجه می گردید که مناسب نبود. چرا که عقد قرض الحسنه محدودیت های گوناگونی دارد و به ویژه بانک در 
این عقد نمی تواند از مشتری سود مطالبه کند. اما راهکار مرابحه محدودیتی از منظر تعیین نرخ سود و گستره 

پوشش )کلیه کاالها و خدمات( ندارد. 

دکتر محمد طالبی از منظر انگیزه های بانکی به تحلیل کارت اعتباری مرابحه پرداخت. برخی مشکالت موجود 
از  یکی  یابد.  مرابحه کاهش  اعتباری  کارت  از  استفاده  بانک ها جهت  انگیزه  تا  باعث شده  بانکی  در شبکه 
این مشکالت تعیین دستوری سقف نرخ سود برای عقود مبادله ای است که شامل کارت اعتباری مرابحه نیز 
می شود. در حال حاضر که بانک ها به صورت جدی با کمبود منابع مواجه هستند، ارائه ابزاری که باعث سهولت 
در پرداخت تسهیالت می شود، طبعا مورد استقبال بانک ها واقع نخواهد شد عالوه بر این، استفاده از کارت 
اعتباری مرابحه نیازمند ساختار حسابداری خاص است که در آن بانک، فروشگاه و مشتری هم زمان حضور 
دارند. بنابراین، الزم است بانک ها تالش کنند ساختار حسابداری مناسبی جهت ثبت روابط موجود در کارت 

اعتباری مرابحه طراحی کنند.

برات قنبری نیز به ضرورت توسعه زیرساخت های مخابراتی جهت توسعه کارت اعتباری اشاره کرد. توسعه 
نظام های حقوقی برای استفاده راحت تر از ابزار کارت اعتباری مرابحه یک ضرورت است. نکته مهم دیگر، 
استفاده حداکثری و متنّوع از عقود اسالمی است. عالوه بر این، استفاده از ابزارهای جدید در شبکه بانکی، 
از  دریافت کارمزد  باید  همچنین  می باشد.  جدید  ابزارهای  به  مرکزی  بانک  و  بانکداران  نگاه  تغییر  نیازمند 
فروشگاه های ارایه کاال و خدمات به مشتریانی که از کارت اعتباری استفاده کرده اند، نیز مورد توجه واقع شود. 
مقوله دریافت کارمزد از فروشگاه ها از اهمیت باالیی برخوردار است. چرا که فروشگاه ها جزئی از نظام کارت 
اعتباری هستند و بانک ناشر کارت، با قراردادن فروشگاه در مجموعه قابل قبول در کارت اعتباری، عمال تعداد 
زیادی مشتری برای فروشگاه فراهم می کند که طبیعتا فروشگاه باید برای این مجموعه از مشتریان تخفیف در 
قیمت قائل شود. عالوه بر این، به ازای تراکنش هایی که انجام می دهد به بانک کارمزد بپردازد. در واقع بانک 
باید از فروشگاه و مشتری کارمزد دریافت کند و فرهنگ کنونی که فروشگاه ها از پرداخت هر گونه کارمزد معاف 

هستند قابل پذیرش نیست.


