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فناوری  و  ارتباطات  وزارت  )معاون  جهانگرد  نصراله  مهندس  حضور  با  نشستی  همایش  روز  دومین  در 
ابوطالب  و مهندس سید  بنیاد مستضعفان(  توسعه خدمات  اطالعات(، مهندس محمود جراحی )معاون 

نجفی )مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک( برگزار شد.

   نصراله جهانگرد )معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات(

   برنامه دولت ایران درتوسعه دولت الکترونيکی وخدمات الکترونیکی

گردش کلی اقتصاد کشور در سه بخش کاال، خدمات و پول بین اشخاص حقیقی و حقوقی است و در حال 
الکترونیک کردن خدمات خارج از  حاضر 14۰۰ خدمت توسط سازمان های مختلف عرضه می شود. میزان 
دولت، میزان آزادی اداری را نشان می دهد. از این رو اصالح زیرساخت و برون سپاری خدمات ضروری به نظر 
می رسد. 14خوشه با هدف تقسیم کار نقشه راه دولت الکترونیک به دستگاه ها ابالغ شده که برای این منظور 
معماری جزء به کل در حال پیاده سازی برای مدیریت خدمات الکترونیک است. به این منظور و برای سهولت 

مشخص بودن پردازش الکترونیک به هویت یابی پرداخته می شود.

بدون تدوین چارچوب تعامل پذیری دولت، ایجاد دولت الکترونیکی غیرممکن است. چارچوب تعامل پذیری 
دولت، امکان تعامل بین دستگاه های دولتی را در تمام سطوح فنی، داده ای، کدگذاری، مقررات و فرایندهای 
سازمانی فراهم می سازد. این چارچوب، ارایه خدمات به هم پیوسته، اتکای دولت به داده های ذخیره شده در 

بانک های اطالعاتی و اعتماد کاربران و دولت به وجود فضای مجازی ایمن را امکان پذیر می کند.

الزمه الکترونیک شدن خدمات دولتی و عمومی، الکترونیک شدن خدمات مالی بین بخش عمومی با مردم و 
کسب  و کارهاست. در واقع نظام بانکداری الکترونیک پشتیبان تحول الکترونیک دولت است و توسعه صنعت 
محتوا و خدمات الکترونیک و کسب وکارهای نوپای فناوری اطالعات و ارتباطات وابسته به توسعه خدمات 

بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی است.

با حمایت وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی باید زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه 
فراهم شود. دو موضوع مهم پول خرد الکترونیکی و اعتبارسنجی مشتریان و ایجاد خدمات اعتباری، توسعه 
خدمات تجارت الکترونیکی را تسریع می کند. بنابراین ضروری به نظر می رسد زیرساخت های فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانکداری، استاندارد شده و با فناوری روز جایگزین شود. عدم توسعه زیرساخت های بانکداری 

الکترونیکی مانع اصلی نهضت خدمات و نرم افزارها خواهد بود.

نشست تخصصی
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   محمود جراحی )معاون توسعه خدمات بنیادمستضعفان(

   ساختار سرمایه گذاری جدیددر زیرساخت های مخابراتی

افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش کارآفرینی و اشتغال، کاهش هزینه ها به ویژه هزینه سوخت، کاهش ترافیک 
و تصادفات، کاهش فساد اداری، بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و مسئله درآمدهای نفت مهم ترین 
مسایل و دغدغه های کنونی دولت در عرصه توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر بیش از 77 هزار پروژه 
نیمه تمام ملی و استانی در کشور وجود دارد که حدود 147 میلیارد دالر سرمایه گذاری در آن ها انجام شده و 
حدود 15۰ میلیارد دالر برای تکمیل آنها مورد نیاز است. به نظر می رسد باید به سمت پایان حضور دولت در 
عرصه توسعه حرکت  کنیم. فناوری اطالعات و ارتباطات کلید اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی است و کشور ایران در این زمینه از مزیت نسبی برخوردار است.

در قرن بیست و یکم، شبکه پرسرعت )پهن باند( تاثیر زیادی دارد و در واقع راه توسعه، فناوری اطالعات و 
ارتباطات است. از شبکه پهن باند به عنوان اکسیژن دیجیتال هم نام می برند. دست یابی به اهداف توسعه ای در 
زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات نیازمند سرمایه گذاری است ولی به دلیل محدودیت های موجود، دولت به 
تنهایی قادر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست. لذا به نظر می رسد باید حداکثر استفاده از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی )با سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاران( صورت گیرد. در عین 

حال با حذف انحصار و ایجاد محیط رقابت سالم، فضای مناسبی برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود.

معیار سرمایه گذاران خارجی برای انتخاب شریک، سرمایه گذاران بزرگ داخلی هستند یعنی شرکت هایی که 
بتوانند باالی هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر تعداد سرمایه گذاران بزرگ داخلی کشور 
محدود است و باید سرمایه گذاران بیشتری در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت کنند و از حمایت 
بیشتری برخوردار شوند. مهم ترین چالش های پیش رو عبارتند از: عدم حمایت کافی از سرمایه گذاران خارجی، 

اصالح قوانین رگوالتوری، انگیزه سرمایه گذاران داخلی و توسعه فضای رقابت.

   مهندس سید ابوطالب نجفی )مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک(

   نقش شرکت های فناوری اطالعات در بانکداری الکترونیک

توسعه فناوری اطالعات در دنیا، از روند بسیار شتابانی برخوردار است و به ویژه در صنعت بانکداری اثرات 
زیادی به همراه داشته است. امروزه در کشورهای توسعه یافته، متوسط زمانی که مشتریان در شعب بانک ها 
اینترنت اشیا،  ارتباطی دیجیتالی بسیار کمتر است.  صرف می کنند، نسبت به زمان صرف شده در کانال های 
تعامل با زبان طبیعی، رایانه های پوشیدنی، امنیت دیجیتال، ابرداده، رایانش ابری و واقعیت افزوده، برخی از 

کالن روندهای فناوری اطالعات در صنعت بانکی محسوب می شوند.

دامنه بانکداری دیجیتال وسیع تر از دامنه فناوری اطالعات در بانک است و شامل فناوری های خارج از کنترل 
بانک مانند فناوری های در اختیار مشتری، شبکه های اجتماعی و داده های چند رسانه ای نیز می شود. عناصر 
با وی، مکان و زمینه های هزینه کرد  بانکداری دیجیتال یعنی هویت واحد مشتری، داده ها و آمارهای مرتبط 
بتوانند  بانک ها  آن  در  که  می آورند  وجود  به  را  اکوسیستمی  او  به  خدمات  ارائه  و  دسترسی  نحوه  مشتری، 
تراکنش های واحد را به ارتباطات دائم تبدیل نمایند و کنترل را از بانک به مشتری منتقل کنند به نحوی که 

مشتری خدماتی را دریافت نماید که نیازمند آن است.

فاز اول بانکداری دیجیتال، بانکداری الکترونیک، به معنای استفاده از فناوری برای جایگزینی تمام اقالم سنتی 
تبدیل  یعنی  بانکداری مجازی  فاز دوم، شامل  الکترونیک است.  پول  به  نقد  پول  تبدیل  مانند  الکترونیک  به 
فرایندهای دستی به دیجیتال و استفاده از فناوری برای انتقال کلیه فرایندها مانند تبدیل فرایند پرداخت ها در اداره 
پشتیبان بانک ها است. سرانجام فاز سوم شامل دیجیتالی کردن کسب و کار است، که فراتر از تبدیل فرایندها از 
دستی به دیجیتال است و بر روی ارزش دریافتی و تجربه مشتری و اکوسیستم بانک وفعالیت های روزمره تاثیر 
می گذارد. البته در حال حاضر، بیشتر بانک ها در فاز اول یا دوم باقی مانده و به علت عدم توجه به ریسک های 

انجام کار، توانایی حرکت به جلو را ندارند.
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یکی از روندهای کنونی کسب وکار، حرکت به سمت کسب وکار دیجیتالی است. در این زمینه توجه به مواردی 
همچون بانکداری باز اهمیت زیادی دارد. از آنجا به گفته برخی اندیشمندان بانکی، در دنیای کنونی »بانکداری« 
ضرورت دارد نه »بانک«، لذا بانک ها مجبورند که به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند. در این میان نقش 
شرکت های فناوری اطالعات در شرایط فعلی شامل مواردی چون تولید نرم افزارهای سفارشی، تجزیه و تحلیل 
نیاز کاربران، تمرکز بر تولید و مهارت های تولیدی در نیروی انسانی است ولی در آینده این نقش به مواردی چون 
یافتن بهترین و مناسب ترین ماژول های کاربردی، ارائه پیشنهادها ومشاوره فوری، تمرکز بر تجمیع ویکپارچگی، 
مهارت های مدیریتی و شغل های جدید، استفاده از محصوالت آماده، تغییر نگاه به دارایی ها و فرصت های 
بیشتر برای خالقیت و نوآوری تغییر خواهد یافت. داشتن راهبرد دیجیتالی در کسب وکارهای جدید اهمیت 
بیشتری پیدا خواهد کرد و کسب وکارهای موفق در آینده ملزم به داشتن دو راهبرد در زمینه کسب وکار دیجیتال 

و فناوری اطالعات خواهند بود.

فضای  تقویت  چون  مواردی  در  مقررات گذار  و  ناظر  مقامات  فعالیت های  دیجیتال،  بانکداری  حوزه  در 
بازنگری و  اتخاذ شیوه های نظارتی داده محور و  تایید استانداردها، آموزش و اطالع رسانی،  استانداردسازی، 

شفاف سازی قوانین تبلور می یابد.
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   جان کلی )مشاور ارشد اقتصادی و فناوری اطالعات(
   آموزه ها و تجربیات بین المللی در پیاده سازی بانکداری متمرکز۱

اما  یافته،  تکامل  بانکی جهان  نظام  در  ساله  بیست و پنج  دوره  متمرکز طی یک  الکترونیکی  بانکداری  اگرچه 
فرایند مذکور از سال 2۰۰۰ و به دنبال بهبود و گسترش خدمات ارتباطی، نرم افزاری، سخت افزاری و دسترسی 
آسان تر به خدمات کامپیوتری شتاب بیشتری یافته است. گسترش اجرای برنامه های جامع فناوری اطالعات در 
نهادهای مختلف بخش های تولیدی، خدماتی، مالی، عمومی و تجاری طی دوره 1994-2۰13 عمال شرایط و 
انگیزه های اجرای بانکداری متمرکز را تقویت ساخته، به صورتی که درصد پروژه های فناوری اطالعاتی مشمول 
پیشرفت نسبت به پروژه هایی که اجرای آن ها لغو گردیده بیش از دو برابر افزایش داشته است )2۰13-2۰14(. 

پروژه های فناوری اطالعات بانک ها طی دهه گذشته و بر اساس اهمیت اثرگذاری به ترتیب زمینه بهبود کارایی، 
تسریع فرایند پرداخت تسهیالت، نوآوری در محصوالت پرداخت، بهبود رضایت مشتریان، تهیه تاریخچه یکسانی 
فناوری اطالعات، رشد معامالت متقاطع، ویژگی ها و خصوصیات  افزایش نرخ نفوذ خدمات  از مشتریان، 
گسترده تر، تمرکز و استانداردسازی فرایندها، حمایت از راهبردهای آتی، قابلیت سنجش، هزینه باالی سامانه 
قبلی، بهبود فرایند مدیریت ریسک، تسهیل ادغام بانک ها و قابلیت همزمان پردازش دستی را فراهم ساخته اند. 

در این راستا، به ترتیب معادل 8۰، 75 و 65 درصد بانک های اروپا، آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه اقدام 
به جایگزینی بانکداری الکترونیکی متمرکز به جای بانکداری سنتی نموده و سایرین نیز برنامه های جایگزینی 
را دنبال می نمایند. در این راستا، محدودیت های مختلفی در فرایند جایگزینی بانکداری الکترونیکی متمرکز 
شناسایی شده که مهم ترین آنها، حداقل هزینه مورد نیاز 3۰ میلیون دالری برای بانک های با اندازه متوسط، 
حداقل دوره زمانی 3 تا 4 سال جهت اجرای پروژه جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و 

نیز ریسک باالی عدم موفقیت فرایند جایگزینی بانکداری الکترونیکی از طریق نرخ باالی نکول می باشند.

بازار،  فشار  از  متاثر  جایگزینی  روند  سه  بر  مشتمل  دنیا  در  متمرکز  بانکداری  جایگزینی  متعارف  فرایندهای 
جایگزینی ناشی از فشار هزینه ای و تقاضای مشتریان برای بهبود چاالکی نظام و نیز بلوغ فروشندگان محصوالت 
بانکداری متمرکز جهت چیرگی بر ترس ناشی از جایگزینی بانکداری متمرکز به جای بانکداری سنتی بوده که در 
قالب انتقال مرحله ای بانکی )به سمت اجرای بانکداری متمرکز الکترونیکی(، در وهله نخست شامل نوآوری 
خدمات بانکداری، سپس نوآوری فروش، در مرحله سوم نوآوری جهت بهبود سهم از بازار و نهایتا نوآوری در 

خدمات به مشتریان اجرا گردید.

تجارت،  و  فناوری  فضای  میان  پ هنه  مدیریت  نحوه  از قبیل  ریسک هایی  مذکور شامل  جایگزینی  فرایند  البته 
رفتار کارمندان، تنگناهای فناورانه، نگرش مدیریتی، مدیریت منابع انسانی )در شرایطی که آموزش و مدیریت 
کفایت الزم را نداشته(، انعطاف سیستم های فناوری اطالعات، سطح بسیار گسترده سلسله مراتب، محدودیت 
کارشناسان فنی، فقدان حمایت کافی از عرضه کنندگان خدمات فناوری اطالعات، مقررات و انطباق بوده که راه 

کارهای متناسب نیز برای کاهش و مدیریت ریسک های یادشده شناسائی و به تدریج اجرا شده است.

الزاماتی از قبیل نگرش و ماموریت شفاف، حمایت قوی  به منظور اجرای موفق پروژه های بانکداری متمرکز 
مدیریت، کانال ارتباطی و تماس موثر، پاداش و تشویق، مشاور اجرای پروژه، حمایت گسترده بانک ها، مدیریت 
یادشده  جایگزینی  پروژه های  اجرای  هستند.  بسیار ضروری  جایگزینی  پروژه های  سازماندهی  نهایتا  و  پروژه 
همچنین سبب منافعی همانند رشد سرعت مبادالت در بازار، افزایش پایداری و وفاداری مشتریان، افزایش 
جذب مشتریان، افزایش کارمزد از خدمات خرده فروشی، رشد سودآوری محصوالت بانکداری متمرکز، ارتقای 
کارایی پردازش های داخلی، کاهش هزینه فناوری اطالعات و نیز افزایش درآمد بانکداری خرده فروشی می گردد. 

1- Core Banking 
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   پیتر هویمن )مدیر تجارت همراه شرکت اریکسون(

   بررسی تأثیر تلفن های هوشمند همراه بر صنعت بانکداری

صاحبنظران حوزه تجارت تلفن همراه معتقدند که دگردیسی بانک ها و بانکداری متمرکز در ایران بسیار مهم 
هستند. دگردیسی صنعت مالی باید براساس ساختارهای مالی مناسب هر کشور صورت گیرد و این باید در برنامه 
و راهبردهای سیاست گذاران حوزه مالی و بانکی گنجانده شود. در این زمینه می توان تجربیات شرکت های موفق 
در حوزه تجارت با استفاده از تلفن همراه را به کار گرفت. به عنوان بهترین نمونه می توان به شرکت اریکسون 
اشاره کرد. پیش از این،  این شرکت در حوزه تولید تلفن همراه فعال بود ولی اریکسون در واقع ارائه کننده خدمات 
مالی است و به دلیل تحول در کسب و کار و نیز مزیت های اقتصادی، حاال دیگر تلفن همراه تولید نمی کند و 
در حال حاضر، بزرگترین شرکت ارائه کننده خدمات مخابراتی در دنیا بوده و در حوزه زیرساخت و کاربری و 

پشتیبانی کسب و کار مخابراتی مانند خدمات تلویزیونی، رسانه ای و ماهواره ای در دنیا رتبه برتر را دارد.

 توجه به این نکته مهم است که در کشور ذی نفعان تغییرات فناوری اطالعات در حوزه تجارت همراه چه کسانی 
اصلی دگردیسی بخش  فناوری، محور  ارائه کرد.  در حوزه تجارت همراه می توان  راه حل هایی  و چه  هستند 
تجارت تلفن همراه است و پیش فرض فناوری،  مقیاس پذیری است یعنی باتوجه به زیرساخت های موجود در 
کشور می توان عالوه بر سازگاری موفق با اکوسیستم و تطبیق با مقیاس محلی، پیاده سازی و همسازشدن در 

مقیاس جهانی را نیز در نظر داشت. 

در حال حاضر قوانینی باید تصویب و تدوین شوند که محیطی مناسب برای استفاده از فناوری های تلفن همراه 
در حوزه مالی و بانکی به وجود آید تا ضمن اخذ مجوزهای الزم برای انواع خدمات و برنامه های کاربردی، 
پاسخگوی نیاز کاربران تلفن همراه نیز باشند. طبیعتًا این کار نیازمند همکاری ها و مشارکت های محلی تا تحقق 
کامل اهداف است که از جمله این اهداف می توان به فراگیرشدن استفاده از تلفن همراه به عنوان یک ابزار در 

دسترس و ارزان برای پرداخت ها اشاره کرد.

چالش ها و فرصت های زیادی برای توسعه خدمات مالی وجود دارند. از مهم ترین پتانسیل های موجود در این 
زمینه می توان به وجود 2٫5 میلیارد نفر فاقد حساب بانکی و رشد گسترده تلفن های همراه هوشمند در دسترس 
افراد اشاره کرد. ظرف 1۰۰ سال منتهی به سال 1975 یک میلیارد ارتباط مکانی به ثبت رسیده است، این 
در حالی  است که از سال 1975 تا 2۰۰۰ میالدی تعداد ارتباطات فرد به فرد به 5 میلیارد و تا سال 2۰2۰ 
ابزارهای  به  دسترسی  بنابراین  رسید.  خواهد  مخابراتی  دستگاه های  طریق  از  ارتباط  میلیارد   5۰ به  میالدی 
هوشمند رشدی بسیار سریع را تجربه خواهند نمود. رابطه میان زیرساخت شبکه ارتباطی با توسعه خدمات 
مالی مدرن، همانند رابطه ریل با قطار است که بدون در اختیارداشتن شبکه ریلی امکان حرکت قطار وجود 
ندارد. پیاده سازی و ایجاد زیرساخت شبکه ارتباطی با توسعه خدمات مالی مدرن نیازمند درک هرم نوآوری 
خدمات همراه شامل پنج طبقه است. قاعده این هرم را چارچوب های مبتنی بر هدف و مشارکت دولت و رأس 

آن را اکوسیستم فراگیر تشکیل می دهد.

هرم نوآوری وپ یاده سازی ارائه خدمات از طریق تلفن همراه به ترتیب از رأس تا قاعده هرم عبارتند از:

   اکوسیستم )که به نحوه ارتباط میان ذی نفعان در سطح محلی و جهانی می پردازد(

   خدمات و برنامه های کاربردی ) مرتبط با فرصت های توسعه کسب و کار(

   فناوری و فرایندها )که مربوط به چرخه نوآوری و توسعه خدمات مالی و اپراتورهای تلفن همراه است(

   جامعیت مالی و فعال سازی ذینفعان )مشارکت سازمان های غیردولتی و تأمین وجوه سرمایه  گذاری ها(

   چارچوب قانون گذاری و مشارکت دولت )برنامه های باالدستی(

پیشنهادهایی که در حوزه های مرتبط با توسعه خدمات مالی برای تسریع این گونه خدمات در بازار کشورهای در 
حال توسعه می توان مطرح نمود، شامل دیجیتالی کردن پوشش مالی،  تالش در جهت کاهش هزینه مبادالت امن 

و تقویت منافع مشترک میان ذی نفعان در ارائه خدمات است.
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نشست تخصصی بانکداری همراه 

   التونبی آیدوو )رئیس بخش نظارت حقوقی و کنترل ریسک در تجارت همراه شرکت اریکسون( 

   تجربه های موفق بین المللی در استفاده از تلفن همراه در صنعت بانکداری الکترونیک

بررسی تجربیات موفق بین المللی پیرامون کیف پول همراه، الگوهای مقرراتی به منظور ارائه خدمات بانکی و 
هرم نوآوری و عملیاتی استفاده از تلفن همراه در ابعاد مختلف از اهمیت باالیی برخوردار است.در پیاده سازی 
تجارت همراه عمدتًا دو زیرساخت الزم است: زیرساخت بانکی یا مالی و زیرساخت مخابراتی یا ارتباطی. در 
بسیاری از کشورهای دنیا، این بانک ها هستند که تجارت مالی را پوشش می دهند و این فعالیت را به شکلی 
به تنهایی  بانک ها  از این رو،  و  داشته  نزدیک  تعامل  بانک ها  با  مقررات  و وضع کنندگان  می دهند  انجام  سنتی 
توانایی گسترش فناوری های جدید در حوزه پرداخت را ندارند. استفاده از اهرم فناوری پویا به کشورها امکان 
متوازن  یکپارچه و هماهنگ گسترش دهند. همچنین رشد  ایجاد بخش های  با  را  می دهد که تجارت همراه 
فناوری، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی در کنار دستاوردهای مربوط به ابزارهای پرداخت )توسط تلفن همراه(، 
ارائه خدمات مالی از طریق تلفن همراه )ابزارهای مختلف پس انداز و تسهیالت( و نیز مبادالت تجاری از 

طریق تلفن همراه در قالب خرید آنالین را باید درنظر گرفت. 

در این راستا، مزیت های ناظر بر بکارگیری خدمات تلفن همراه در مقایسه با ابزارهای کارت اعتباری و کارت 
بدهی در قالب تسریع زمان انجام مبادالت، تمرکز ارائه خدمات و کاهش هزینه ها در کنار شفافیت در عملیات 

مالی ضروری است. 

یکی ازدالیلی که دگردیسی و تغییر نهادهای مالی و استفاده از فناوری در آن ضروری است، چشم انداز و راهبرد 
شرکت ارائه دهنده خدمات مالی از طریق تلفن همراه است. امروزه جوامع مبتنی بر شبکه نشان می دهند که در 
آینده نه  چندان دور، ارائه بهترین خدمات، عامل تعیین کننده منافع به دست آمده از ارتباطات خواهد بود و این امر 
باتوجه به این که حدود 5۰ میلیارد دستگاه تلفن همراه تا سال 2۰2۰ به هم متصل خواهند شد و در حال حاضر 
روزانه نزدیک به 2 میلیارد نفر از این سامانه استفاده می کنند و روزانه 5۰ میلیارد تراکنش در دنیا انجام می شود 
و نقل و انتقال پول در هرجایی از دنیا با اپراتورهای تلفن همراه بیمه و ضمانت می شوند، فرصت مناسبی برای 

ذینفعان جهت بهره برداری از مزایای فراگیرشدن تلفن همراه در عرصه خدمات مالی به وجود می آورد.
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یکی از مشکالت جدی گسترش تجارت همراه، تفاوت در رویکرد مقرراتی برای بخش مخابرات و بخش بانکی 
است. بنابراین، وضع مقررات تجارت همراه می تواند از طرف وضع کنندگان مقررات مخابراتی یا بخش مالی 
انجام گیرد. لذا برای وضع بهتر قوانین و مقررات الزم است سیاستگذاران و قانون گذاران در هردو حوزه، در 
تعاملی نزدیک با یکدیگر قوانین را وضع نمایند. البته این کار ساده نیست چون ادبیات، مفاهیم و دیدگاه های این 
دو حوزه با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند. بنابراین، ایجاد پلی میان وضع کنندگان مقررات مالی و ارتباطات، 

ضرورتی انکارناپذیر است. 

در حوزه الگوهای مقرراتی، سه الگوی مختلف بانکی در قالب مدل سنتی، مدل ترکیبی و نیز مدل بانکداری 
دولت ها  که  می دهد  نشان  مختلف  تجربه کشورهای  و  دارند  وجود  روابط کارگزاری-کارفرمایی  بر  متکی 
می توانند به صورت خودجوش و به موقع به صورت پیشرو در این عرصه فعال باشند یا این که کاماًل منفعالنه 
در  ناسازگاری  و  مالی  مختلف  بازارهای  در  نظارتی  و  عملیاتی  مقررات  عدم سازگاری  به علت  کنند.  رفتار 
با  البته می توان مطابق  اجتناب ناپذیر است.  یادشده  در مقررات  ایجاد هماهنگی  رویه های مختلف ممیزی، 
جدیدترین مدل بانکی که بانکداری متکی بر روابط کارگزاری-کارفرمایی نام دارد نیز عمل نمود. براساس 
این مدل، تنها بانک ها هستند که می توانند تراکنش مالی داشته باشند و بانک ها می توانند برای خود کارگزارانی 
تعیین کنند. این مدل، مسئولیت مقررات گذاری را به عهده بانک می گذارد. به عنوان مثال، بانک به یک شرکت 
مخابراتی اعالم می کند که به عنوان عامل بانک فعالیت کند و این دو طرف در مقابل هم مسئولیت ها و وظایفی 

را تعیین و تصویب می کنند. 

به عنوان مثال، زمانی که تجارت همراه در کنیا آغاز شد، نخستین اقدامی که صورت گرفت کسب مجوز از دولت 
کنیا بود. سپس با گذشت زمان مقررات مربوط به تجارت از طریق تلفن همراه تدوین شد و این مقررات حتی تا 
امروز هم در حال تکمیل شدن است. دولت کنیا، اصلی به نام جامعیت و شمول مالی را در نظر گرفته و در این 
میان بانک ها، به دنبال سنجش و ارزیابی کامل سیستم مالی و ارتباطی مشاهده کردند که امکان تحقق توقعات 
دولت در این حوزه با وضع موجود در کنیا وجود ندارد. در این راستا بخش تجارت تلفن شرکت اریکسون با 
27 بانک مذاکره کرد و آن ها را با مقررات جدید آشنا نمود تا تجارت همراه را در چارچوب طرح شمول مالی 

دولت در کل کشور به طور یکپارچه به اجرا در آورند. 

به طور کلی تجربه کشورهای موفق در زمینه تجارت همراه از جمله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد 
که این نوع تجارت منحصر به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست و اشخاص می توانند از طریق تلفن همراه 
و البته ضمن کسب مجوزهای الزم، پرداخت های خود را بین چند کشور انجام دهند. قوانین و مقررات باید 
در جهت ایجاد انگیزه برای استفاده از تلفن همراه به عنوان یکی از سریع ترین و به روزترین ابزار پرداخت برای 

دارندگان تلفن همراه وضع شوند.

   ژولین دیواد شلناست )از مدیران شرکت آرتور-دی-لیتل فرانسه(

   راهبردهای مشارکت بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه در پرداخت همراه

ارائه خدمات مالی از طریق تلفن همراه جدی ترین چالش مشارکت بین بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه در 
سال های پیش رو. روند فزآینده سهم تلفن همراه )نسبت به سیستم پرداخت سنتی الکترونیکی( در مبادالت 
مالی-تجاری طی سال های اخیر از جنبه های مختلف مورد توجه کارشناسان مسائل حوزه فناوری اطالعات، 
اپراتورهای تلفن های همراه،  صاحب نظران شبکه بانکی و کاربران قرار گرفته است. سهم تراکنش های تلفن 
همراهی از کل تراکنش های مالی و الکترونیکی در مقیاس جهانی همواره روندی رو به رشد را تجربه نموده 
به طوری که سهم تراکنش های الکترونیکی از یک درصد در سال 2۰11 میالدی به 14درصد در سال 2۰17 

افزایش خواهد یافت. 
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بنابراین، اهمیت تراکنش های تلفن همراهی بیش از آنچه که تصور  شود در حال باالرفتن است. این رویداد در 
کشورهای خاورمیانه نیز در حال وقوع است به طوری که براساس پیش بینی ها، سهم تراکنش های الکترونیکی از 
یک درصد در سال 2۰14 در خاورمیانه به پنج درصد در سال 2۰17 خواهد رسید که در آن سهم تراکنش های 

تلفن همراه نیز دارای روندی صعودی است. 

فرایند جانشینی نظام پرداخت متکی بر تلفن همراه یا کیف پول الکترونیکی به جای نظام چهارگانه سنتی پرداخت 
)شامل خریدار، فروشنده، کاربر و نهادهای کارگزار مالی( به سرعت در حال دگردیسی و تکامل است. در این 
راستا، مراحل مختلف ساز و کار ارتباط بین کاربران و واسطه گران مالی از طریق تعیین موقعیت مجازی کاربران، 
معرفی شبکه های خریداران و فروشندگان، شناسایی تمهیدات فنی، تسهیل فرایند تعامل و ارتباط میان مشترکان 
و واسطه گران مالی و نیز تدوین مقررات سازگار در حال گذار هستند. با ایجاد سازوکارهایی که بتوان پرداخت ها 
را از طریق تلفن همراه انجام داد فرصت هایی جدید در مقابل بازیگران جدید در فضای ارائه دهندگان خدمات 
مالی از جمله اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد. خدمات مخابراتی در ارتباطی تنگاتنگ با کاربران و مشترکین 
تلفن همراه می توانند ضمن ارتباط با بانک ها و نیز خریداران و فروشندگان کاالها و خدمات، زنجیره  ای محکم 
ایجاد نمایند هرچند در بسیاری از نقاط دنیا، موضوع از این هم فراتر رفته است. برای بررسی نحوه اتصال 

فضای ارائه دهندگان خدمات مالی به فضای خدمات مخابراتی باید گام های زیر را طی نمود:  

گام اول: تأمین زیرساخت های دسترسی کاربران به خدمات مالی و مخابراتی و تجهیز پیوند میان آن ها،

گام دوم: ایجاد شبکه تجاری قابل قبول جهت ارائه پیشنهادهای قابل توجیه به بازرگانان،

گام سوم: ارائه راه حل های فنی و کاربردی،

گام چهارم: مشخص نمودن بازیگران و بازی سازان برای توفیق بیشتر در بازاریابی، 

گام پنجم: گسترش ارتباطات با بازار ، و 

گام ششم: نحوه تجهیز اکوسیستم از منظر مقررات. 

در خصوص مواجهه با چالش هایی که در این راستا اجتناب ناپذیر است هیچ بازیگر یا ذینفعی دسترسی کامل 
به بازار ندارد. همچنین ارزش افزوده پرداخت ها از طریق تلفن همراه برای همه ذی نفعان مشخص نیست و 
از طرفی دیگر هیچ یک از طرف های ذینفع هزینه ارتقا و بروزرسانی شبکه مخابراتی را نمی پذیرند. در خصوص 
راه حل های فنی باید تأکید کرد که در حال حاضر هیچ راه حل مشخصی که نقش پیشرو در بازار داشته باشد 
با دستاوردهای محلی محدود اکتفا کرد. طرف های تجاری  باید به وجود فناوری هایی متعدد  وجود ندارد و 
با پیش زمینه های کاماًل متفاوت وارد بازار می شوند و درنهایت برای تقویت ارتباطات، الزم است ارکان بازار 
آموزش ببینند و در عین حال قانون گذاران نیز فاقد دیدگاه روشنی نسبت به چارچوب های مقرراتی مناسب هستند.

نمونه های ناظر بر اعمال ناموفق سازو کار یاد شده در قالب تجربیات برخی از اپراتورهای تلفن همراه )موبی تو 
در جمهوری چک در سال 2۰12 و سی تی زی در فرانسه در سال 2۰12( شواهدی بر عدم تحقق اهداف و 
ساز و کارهای ارتباطات چندگانه میان کاربران و نهادهای مالی بوده اند. تجربیات مختلف موفقی نیز در خصوص 
تعامل کارآمد بین اپراتورها و بانک ها وجود داشته اند )دوکومو 2۰۰4 در کشورهای مختلف، دجی َکش در 

لوکزامبورگ در سال 2۰12 و نیز سافت کارد در ایاالت متحده در سال 2۰1۰(.

مدلی  دنبال  به  باید  الکترونیک،  پول  به عنوان کیف  همراه  تلفن  از  استفاده  روزافزون  با گسترش  بنابراین، 
مناسب برای ارتباط و اتصال خدمات مالی و خدمات تلفن های همراه بود تا تمامی ذینفعان این ارتباط را 
در قالب یک دستگاه منسجم در اختیار داشت. طراحی و انتخاب بهترین مدل کسب و کار پرداخت از طریق 
تلفن همراه،  و  پرداخت  پورتفوی خدمات  تعیین کننده است:  بعد  درنظرگرفتن چهار  تلفن همراه، مستلزم 
درآمدی  جریانات  باالخره  و  همراه  تلفن  و  مالی  خدمات  فضای  اتصال  هزینه های  مشتریان،   جابه جایی 

حاصل از این پیوند برای ذی نفعان.
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فناپ(،  )مدیرعامل شرکت  دکتر شهاب جوانمردی  با حضور  فرامرزی  پرداخت های  نشست تخصصی  در 
تغییرات  تکنو(  توسن  عامل شرکت  )مدیر  مظاهری  و محمد   )T- Orange )مشاور شرکت  قریشی  عثمان 
اکوسیستم پرداخت  در بانکداری الکترونیک بررسی شد و پس از اشاره به روندها و تقاضاهای پرداختی جوامع 
بیان شد که استفاده از شعب به عنوان بخشی از فرایند پرداخت روز به روز در حال کاهش است. این در حالی 
است که انتظار می رود استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و ابزارهای مبتنی بر تلفن همراه روند فزاینده ای 
کانال های  ایجاد  به  نیاز  بین المللی  مبادالت  در  اقتصادی  فرصت های  و  جهانی سازی  روند  تجربه کند.  را 
پرداخت برون مرزی را تقویت کرده و گسترش جهانی سازی مبتنی بر چهار محور افزایش مبادالت بین المللی، 
افزایش انتقاالت سرمایه ای، جابه جایی نیروی کار و نیز تبادل دانش استفاده از ابزارهای پرداخت های جهانی 

را اجتناب ناپذیر می کند.

 در این میان ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، عالوه بر طی کردن روند تعامل بیشتر با بازارهای جهانی 
نیازمند برطرف کردن برخی نیازهای یگانه در زمینه ابزارهای پرداخت فرامرزی است. برخی از این نیازهای ویژه 
در ایران می تواند به دلیل پذیرش مهاجر از کشورهای همسایه همچون افغانستان و نیز در سال های اخیر ارتقای 

رتبه ایران در جذب گردشگر در مقایسه با سایر کشورهای منطقه باشد. 

همچنین الزامات اتصال به شبکه های پرداخت برون مرزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این نشست 
ابتدا روند عملیاتی پرداخت ها در قالب مستر کارت و ویزا تشریح شده و با مقایسه این الگو با فرایند پرداخت 
در نظام پرداخت داخلی برخی نقاط ضعف نظام داخلی شناسایی شد. در این زمینه بانک مرکزی به عنوان ناظر 
نظام های پرداخت داخلی باید اهداف جدیدی را در برخی حوزه ها به ویژه استاندارد سازی رویه های موجود در 

نظام های پرداخت داخلی دنبال کند.

هرچند نظام های پرداخت در ایران به لحاظ معماری ساختار مناسبی دارند اما همچنان فقدان استاندارد مناسب 
این فرایندها ضعف مهم نظام های پرداخت داخلی است. اگرچه استاندارد سازی موجب تسهیل  بر  و حاکم 
فرایند اتصال به نظام های پرداخت برون مرزی می شود اما حتی بدون در نظر گرفتن ضرورت این استاندارد سازی 
برای پیوستن به شبکه هایی مانند مسترکارت و ویزا، ارتقای امنیت پرداخت های داخلی و تسهیل استفاده از 

نظام های پرداخت داخلی غیر قابل انکار است.

در این نشست همچنین به برخی عوامل سیاسی موثر بر تصمیم گیری در مورد نظام های پرداخت داخلی و نحوه 
استفاده از نظام پرداخت برون مرزی اشاره شد. مقابله با تحریم ها می تواند راهکارهایی داشته باشد که با توجه 
به تجربه اخیر روسیه، می توان راه اندازی نظام های پرداخت داخلی روسیه و تالش بانک مرکزی روسیه برای 
تغییر ابزار پرداخت بین المللی را عنوان نمود. بر این مبنا ایران نیز می تواند با تکیه بر توان پرداخت داخلی، تمرکز 

ویژه ای بر استفاده از ابزارهای پرداخت مطمئن تر بین المللی داشته باشد.

نشست پرداخت های فرامرزی 



ebps.ir 49

   حجت جاهد )معاون محصول شرکت توسن(

   دکتر اکبر افتخاری )عضو هیئت مدیره بیمه ایران(

   مسعود پشمچی )معاون فناوری اطالعات بانک سینا(

   مهران افسری )مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک( 

   دکتر نیما امیرشکاری )مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی(

   دکتر مهران محرمیان معلم )معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک(

   از راه اندازی نظام بانکداری متمرکز در ایران چندین سال می گذرد و بانک ها نیز سعی کرده اند ابزارهایی را 
برای اتصال مشتری به خدمات بانک ارائه کنند. این روند در سال 1376 با راه اندازی نخستین نظام تسویه شعب 
آغاز شد و پس از آن با راه اندازی دستگاه های خودپرداز، دستگاه های POS، تلفن بانک، اینترنت بانک، همراه 
بانک و غیره ادامه پیدا کرد. ولی هنوز این سوال مطرح است که آیا با راه اندازی این سامانه ها مشتری از خدمات 

بانکی راضی است و خدمات بانک پاسخگوی نیازهای مشتری است.

نظام بانکی روزانه با تقاضاهای جدیدی از سوی مشتریان روبه رو می شود. برای مثال شرکت ها نیاز دارند از 
درون خود سامانه، کار انتقال وجه، پرداخت حقوق و دستمزد و دریافت صورت حساب را بدون خارج شدن 
نیاز  این گونه خدمات  به  بیمه  مانند صرافی ها و شرکت های  انجام دهند. موسساتی  از سیستم شرکتی خود 
زیادی دارند. ارائه چنین خدماتی با عرضه نرم افزارهای شخصی سازی شده و به روز از طریق بانکداری باز میسر 
می شود. بانکداری باز به عنوان واسط امکان ارتباط بین کسب و کار و بانکداری متمرکز را از طریق رابط کاربردی 
دیگر  به  است که  نرم افزار  توسط  پیاده سازی  رابط   API می سازد.  فراهم  باز  به صورت   )API( برنامه نویسی 
برنامه ها اجازه می دهد با آن ارتباط داشته باشند. استفاده از APIهای باز در بخش های غیربانکی نیز به منظور 
توسعه خدمات و برنامه های کاربردی توسط توسعه دهندگان شخص ثالث در سراسر خدمات مالی، استفاده از 
فناوری های متن باز، شفافیت مالی بیشتر از طیف داده باز تا اطالعات خصوصی و یکپارچگی با سامانه های 
مدیریت فرایند کسب وکار از جمله اهدافی هستند که در بانکداری باز پیگیری می شوند. امروزه برخی بانک های 
بزرگ دنیا API را برای ارائه خدمات خود به کار می گیرند. بانک ها با استفاده از بانکداری باز می توانند بیشتر 

تمرکز خود را بر کسب وکار اصلی بانکداری قرار دهند و رضایت مشتریان خود را افزایش دهند.

بانکداری باز نگرشی نوین به کسب وکار و قرابت زیادی با بانکداری شرکتی دارد. بانکداری باز بستری برای 
نوآوری باز فراهم می سازد و از مزیت های نوآوری باز می توان به مواردی چون کاهش هزینه پژوهش و توسعه، 

نشست تخصصی بانکداری باز
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قرار  و هدف  بازار  تحقیقات  در  دقت  افزایش  تولید،  فرایند  در  مشتریان  تولید، مشارکت  بهره وری  افزایش 
مالی،  موسسات  و  بانک ها  مشارکت  با  اشاره کرد.  بیرونی  و  داخلی  نوآوری  بین  هم افزایی  مشتری،  دادن 
توسعه دهندگان، مشتریان و شرکت های فناوری اطالعات در زیست بوم بانکداری می توان از طریق بانکداری 

باز به خلق ارزش پرداخت. 

در حال حاضر تجارب خوبی در سطح دنیا در زمینه معماری باز وجود دارد. دولت مالزی در سال 2۰۰8 اعالم 
کرد با استفاده از نرم افزارهای متن باز حدود 13میلیون دالر صرفه جویی کرده است و در پروژه های نرم افزاری 
به  دستیابی  به منظور  است.  استفاده کرده  آن  از  دولت  اقتصادی  توسعه  و شرکت  درمان  و  بهداشت  وزارت 
خدمات بانکداری باز سه جنبه استانداردسازی، معماری و حاکمیت فناوری اطالعات از جمله الزامات مورد 

نیاز خواهد بود. 

در زمینه استانداردسازی تاکنون استانداردهای مالی مختلفی در سطح دنیا تدوین شده است. با توجه به پیشرفت 
انعطاف پذیر  و  نیازمند یک مدل ساختارمند  یکپارچگی  بانک ها در جهت کاهش هزینه های  بانکی،  خدمات 
با  معماری خدمت محور  بر  مبتنی  مدل  BIAN یک  بین سیستمی هستند.  ارتباطات  تعمیق  و  تسهیل  جهت 
تعاریف خدمات ثابت و تعریف سطوح و مرزهای مشخص بین خدمات است. قابلیتی که امکان انتخاب و 
یکپارچه سازی محصوالت مختلف از سازمان های متفاوت را جهت ایجاد و کنترل یک کسب وکار خاص سبب 
می شود. BIAN در سال 2۰۰8 کار خود را به عنوان مهیاکننده الیه پایینی خدمات بانکی بدون وجود ایده خلق 
یک محصول رقابتی آغاز کرد. مدیریت تغییرات، فرایندها و رویه ها، امنیت، پیکره بندی، نظارت و دسترسی و 

مدیریت رخدادها از جمله مواردی است که در حاکمیت فناوری اطالعات باید مد نظر قرار گیرند.

هرچند شرکت های بزرگ مشتریان اصلی بانکداری باز هستند ولی با گسترش دامنه آن، می توان شرکت های 
کوچک تر را نیز دخیل کرد. امنیت داده ها و تراکنش ها، محرمانگی اطالعات، از دست دادن کنترل خدمات، 
ناکافی  فرهنگ سازی  و  بانک ها، سرمایه گذاری کم  تجاری  نشان  بین رفتن  از  امکان  مقررات،  نقض  احتمال 
از جمله مهم ترین چالش های پیش روی توسعه بانکداری باز است. برای کاهش مشکالت امنیتی، بهتر است 

بانکداری باز به صورت تدریجی و با شروع از خدمات غیرمالی، اجرا شود.

بانکداری باز خود یک نوآوری و ایجادکننده فضاهای نوآورانه دیگر است. اما استفاده از بانکداری باز نیاز به 
فرهنگ متناسب با خود را دارد و تا این فضا و فرهنگ ایجاد نشود نمی توان امید به موفقیت آن داشت. 

ارائه اطالعات و دستاوردها و تجارب بانکداری متفاوت است. برخی بانکداران سعی  با  برخورد بانکداران 
دارند تجارب و اطالعات خود را در اختیار دیگران بگذارند اما برخی دیگر از بانک داران سعی دارند دانش و 
اطالعات را برای خود حفظ کنند و از نشر آن پرهیز نمایند. در پروژه مبنا )مدل بانکداری نوین ایران( که به 
همت پژوهشکده پولی و بانکی انجام می شود، سعی شده از اطالعات و تجارب بانکداران استفاده شود و امید 
می رود نتیجه این طرح جمع اوری یک دانشنامه مفید برای همگان باشد. البته در استانداردسازی برای نظام بانکی 
شایسته است عالوه بر پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یک نهاد وابسته به حاکمیت، نهادهای غیردولتی نیز 
در این پروژه مشارکت گسترده داشته باشند چراکه هرچقدر هم دقت و مراقبت در روند پروژه انجام شود باز هم 
نگاه حاکمیتی و دولتی می تواند در تعیین استانداردهای بانکی اثرگذاری سوء داشته باشد. با این وجود، برخی 
بانک ها در امر بانکداری باز و ایجاد یک هاب عمومی همکاری نمی کنند و سعی در حفظ برند و عنوان تجاری 

خود هستند. بدیهی است توسعه این فرایندها نیازمند همکاری همه بانک ها است.
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   دکتر بابک تیمور پور )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس(

   دکتر جمال شهرابی )عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر(

   دکتر روزبه ترابی )مدیر عامل شرکت داده کاوان توسن(

   امیرحسین حمیدیان )معاون تحقیق و توسعه شرکت آروین(

   در نشست تخصصی »نقش داده کاوی در کسب و کار بانکی«، دکتر بابک تیمور پور، در خصوص »کاربردها 
توسط  ایراد شده  ادامه مطالب  در  و  پرداخت  ایراد سخن  به  بانکداری«  داده کاوی در صنعت  و چالش های 

اعضای پنل به بحث گذاشته شد.

ایجاد  داده کاوی،  نهایی  هدف  پرداخت که  موضوع  این  بیان  به  پور  تیمور  بابک  دکتر  نشست،  این  در 
سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری سازمانی است و وظیفه اصلی آن استخراج اطالعات مفید و دانش از 
حجم زیاد داده هاست. داده کاوی، الگوهای حاوی اطالعات را در داده های موجود جست وجو می کند. این 
الگوها، می توانند توصیف کننده داده ها یا جنبه پیش بینی داشته باشند. دانش نهان استخراج شده از داده ها 
مهم ترین دارایی بانک یا هر سازمان دیگری شده و منشاء مزیت رقابتی و تمایز و اعتالی برند آن سازمان 

در نزد مشتریان خواهد بود.

از مهم ترین کاربردهای  داده کاوی  در صنعت بانکداری می توان به ارزش طول عمر و ارزش شبکه ای مشتریان، 
اعتبارسنجی مشتریان، مدیریت منابع انسانی، ارزیابی شعب و پولشویی اشاره نمود. ارزش طول عمر مشتریان 
از سنجه های مهم در بازاریابی و به طور خاص مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. با توجه به هزینه های جذب 
مشتریان  صرف  سازمان  محدود  منابع  است  الزم  مشتریان،  همه  سودآوری  نبودن  یکسان  و  جدید  مشتری 
با ارزش شود. بنابراین در این خصوص انتخاب مشتریان هدف که بیشترین سودآوری را برای سازمان داشته 
باشند بسیار مهم است، چرا که سود یا ضرر خالص به دست آمده از مشتری در طول حیات دادوستد فرد با 
سازمان را می توان از طرفی همچون سرمایه گذاری سازمان بر روی نگهداری مشتری با حفظ برگشت سرمایه 

مثبت، ارائه خدمات ویژه، بخش بندی مشتریان و برنامه ریزی راهبردی مدیریت نمود. 

یکی از پارامترهای مؤثر در محاسبه ارزش دوره  عمر مشتری، احتمال رویگردانی مشتریان است. محاسبه این 
احتمال به مفهوم شناسایی مشتریانی است که قصد دارند سرمایه خود را به بانک های رقیب منتقل کنند. با 

روش های داده کاوی می توان از این مورد جلوگیری به عمل آورد. 

در بحث ارزش  شبکه ای  مشتریان نیز ارتباطات  شبکه ای  در  حساب های  پس انداز  و رصد تراکنش های برجسته 
مشتریان به منظور شناسایی مشتریان بالقوه، مهم ترین کارکرد داده کاوی است.

نشست تخصصی نقش داده کاوی در کسب و کار بانکی
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از  بهره گیری  با  می تواند  داده کاوی  نیز  بانک ها  در  مشتریان  اعتباری  رتبه بندی  و  اعتباری  ریسک  فرایند  در 
تحلیل اطالعات مشتریان بانک مفید باشد. در بحث ارزیابی شعب بانک نیز رویکرد مدیریت داده محور بر 
مبنای شواهد اطالعاتی دقیق و اندازه گیری شده و ایجاد داشبورد ارزیابی شعب، بازدهی شعب را قابل ارزیابی 
در  آن ها  ناتوانی  به  مربوط  شعب  کارکنان  از  مشتریان  نارضایتی  از  مهمی  بخش  نمود.  خواهد  مدیریت  و 
پاسخگویی به مشکالت خدمات بوده و نخستین گام برای بررسی مشکالت مشتریان شعب و چگونگی عملکرد 
امداد شعب در پاسخ گویی به این مشکالت، خوشه بندی این اطالعات و تحلیل داده های ثبت شده از آن است 
که آن از طریق داده کاوی است. البته چالش هایی نیز در این زمینه وجود داشته که سه محور کفایت و حاکمیت 
داده، ارتباط دانشگاه و صنعت بانکداری و حفظ حریم خصوصی و داده کاوی بین بانکی قابل دسته بندی است. 

دکتر جمال شهرابی با بیان این که شبکه بانکی با مشکل پیاده سازی داده کاوی در زیرمجموعه خود مواجه 
است، اظهار داشت داده کاوی از جنس نرم افزار نیست بلکه از جنس هوش است و به دلیل عدم درک همین 
موضوع، اهداف شرکت های مختلف از به کارگیری نرم افزارهای مرتبط با حوزه داده کاوی تأمین نشده است. 
بدانند که در مقوله هوش  بانک ها  باید  نیاز سنجی و امکان سنجی صحیح و بهتر،  به منظور  به همین جهت 
تجاری در چه مرحله ای قرار دارند. این مسئله باعث می شود که در سیر تحول هوش تجاری از مرحله سنتی 

به پیشرفته گذر کنند.

تصور  داشت  اظهار  داده کاوی،  در حوزه خدمات  فرهنگ سازی صحیح  عدم  به  اشاره  با  روزبه  ترابی  دکتر 
بوده  این  دارند،  بازار وجود  در  داده کاوی  به عنوان مشتری خدمات  و سازمان هایی که  از شرکت ها  بسیاری 
که می توان با در اختیار داشتن یکسری از نرم افزارهای حداقلی در این حوزه عمل نمود و همین باعث شده 
از این رو به نظر می رسد  تا اکثر آن ها در عرصه عمل و پیاده سازی داده کاوی در سازمان خود ناموفق باشند. 

فرهنگ سازی انجام شده در مصرف خدمات داده کاوی کامل نبوده است.

در ادامه امیر حسین حمیدیان با بیان اینکه طی سال هایی که از ورود داده کاوی به ایران می گذرد در حوزه تربیت 
و پرورش افراد متخصص در زمینه خدمات داده کاوی موفق عمل نکرده ایم، چالش های پیش روی داده کاوی 

در ایران را از طرف عرضه این خدمات نقد و بررسی کرد.
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   جاناتان بیس، مدیر بازاریابی شرکت ای پروسید

   کارگاه نظارت داده محور: تجربه بانک مرکزی لبنان

به  مالی  موسسات  فعالیت های  بر  مالی  نظارت 
نظارتی  مقررات  و  قوانین  انطباق  و  ارزیابی  منظور 
برموسسات مالی صورت می گیرد. نظارت مالی بانک 
مرکزی می تواند ریسک های مالی را در بازارها کاهش 
از مهمترین دغدغه های بانک های  این مسئله  داده و 
به وسیله  داده محور  مالی  نظارت  است.  مرکزی 
لبنان  بانک مرکزی  اوراکل در  متخصصان میان افزار 
پیاده سازی شده است. جاناتان بیس، مدیر بازاریابی 
به  را  موضوع  این  این کارگاه  در  ای پروسید  شرکت 
بیان چالش های موجود در  با  و  تفصیل تشریح کرد 
نظارتی  محدودیت های  مرکزی،  بانک   برای  نظارت 

بانک مرکزی را نیز بیان نمود.   

حجم  می توان  اوراکل  میان افزارهای  از  استفاده  با 
گسترده ای از اطالعات را جهت اخذ تصمیماتی بهتر 
میان افزارها  این  داد.  قرار  استفاده  مورد  سریع تر  و 
ابزارهای قوی و کارآمدی هستند که می توانند وظایف 
را  پیش بینی  و  راهبرد  تدوین  تصمیم سازی،  تحلیل، 
از مهارت ها و  بنابراین، مجموعه ای  نمایند.  مکانیزه 
ذخیره سازی،  گرد آوری،  برای  کاربردی  سامانه های 
داده  پایگاه های  به  دسترسی کارآمد  ایجاد  و  تحلیل 
جهت نظارت مالی و درک مناسب و تصمیم سازی به 

موقع در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.  

فعالیت های  نظارت  برای  ایپروسید  پیشنهادی  بسته 
مالی می تواند داده های فصلی، ماهانه و روزانه بانک ها 
را بهتر نظارت و مدیریت نموده و با یکپارچه سازی 
و  اطالعاتی  پایگاه  بانک ها،  از  اطالعاتی  چنین 
کند.  ایجاد  بانکی  فعالیت های شبکه  از  دقیق  آماری 
شاخص های  می تواند  یکپارچه  آماری  اطالعات  این 
کلیدی عملکرد را مشخص نموده و انجام تحلیل های 
برای  عملکرد  شاخص های کلیدی  روی  چندبعدی 
افزایش  همچنین،  فراهم کند.  مرکزی  بانک  نظارت 
سرعت در تحلیل ها و گزارش ها و تسریع در فرایند 
و  و کشف  مالی  سو ء استفاده های  پیگیری  تصمیم، 
ردیابی تقلب و پول شویی، ارائه گزارش های تحلیلی 
در قالب داشبورد گرافیکی از دیگر مزایای استفاده از 

این ابزار نوین نظارت در بانک مرکزی است. 
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   نوش آفرین مؤمن واقفی )مدیر امنیت سیستم ها و 
اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک(

   کارگاه مدیریت هویت و دسترسی در سامانه های 
بانکی

سامانه های  در  دسترسی  و  هویت  »مدیریت  کارگاه 
بانکی« توسط نوش آفرین مومن واقفی، در بعدازظهر 
بیان  از  پس  این کارگاه  در  گردید.  برگزار  دوم  روز 
مفاهیم و فناوری های مدیریت هویت و دسترسی در 
سامانه های بانکی ، به بررسی ضرورت ها و چالش ها 
در مدیریت هویت و دسترسی در سامانه های بانکی، 
دسترسی  و  هویت  مدیریت  برنامه  استقرار  گام های 
مدیریت  بحث  شد.  پرداخته  بانکی  سامانه های  در 
هویت ها از چالش های مهم بانکداری جدید است و با 
وجود این که سازمان ها ساالنه مبالغ زیادی برای امنیت 
و  محرمانگی  پایداری،  مولفه های  حفظ  و  سامانه ها 
جامعیت اطالعات هزینه می نمایند، اما هنوز مسایلی 
چون نشت اطالعات و خسارت های مالی و اعتباری 
بانکی وجود  به صنعت  مربوط  اطالعات  فناوری  در 
دارد. با وجود شناسه های متعدد در کانال های مختلف 
بانکی و هویت مستقل در هر بانک، »احراز هویت و 
کنترل دسترسی« از چالش های مهم توسعه سامانه ها 
و سرویس های نوین بانکی است. لذا موثرترین روش 
به  حرکت  امنیت،  قابل قبول  به سطح  دستیابی  برای 

ایجاد زیرساخت های الزم و مدیریت متمرکز  سمت 
هویت در نظام بانکی خواهد بود.

بحث هویت دیجیتال و مدیریت متمرکز برای تامین 
ثبت  نظیر  ملی  سامانه های  یکپارچگی  و  امنیت 
احوال، نظام رفاه و نظام بانکی به عنوان یک ضرورت 
بحث  در  است.  بوده  در کشورهای مختلف  اساسی 
زیرساخت های ملی، شبکه بانکی باید به سمت ایجاد 
حرکت  مرتبط  سامانه های  و  ساختارها  سیاست ها، 
از  پشتیبانی  امنیت،  ارتقای  هزینه ها،  و کنترل  نموده 
نوآوری و چابکی در ارائه سرویس ها و کسب و کارهای 
نظارت  و  قانونی، مدیریت  الزامات  با  تطابق  جدید، 
برای سرویس های   Time to Market بهبود  متمرکز، 
و کنترل  هویت  احراز  زیرساخت  به  نیاز  که  جدید 
افزایش  و  برای کاربران  سهولت  و  دارند  دسترسی 
رضایت مشتریان از دیگر مزایای مدیریت موثر هویت 
و دسترسی است. مدیریت هویت و دسترسی تنها با 
یک  انتخاب  بلکه  نبوده،  امکان پذیر  فنی  راه کار  یک 
سازمان  راهبرد کسب و کار  راستای  در  راهبرد کالن 
و مبتنی بر ریسک است که کل سازمان و صنعت را 
در برمی گیرد. تخصیص بودجه و نیروی انسانی مناسب 
اساس  بر  تدریجی  استقرار  پروژه،  پشتیبانی  برای 
اولویت، اطمینان از تعامل به موقع با ذی نفعان، ایجاد 
سازمان  ارشد  مدیران  پشتیبانی  واقع بینانه،  انتظارات 
و آموزش تمامی افراد و ذی نفعان از عوامل موفقیت 
پروژه مدیریت هویت و دسترسی در سامانه های بانکی 

به شمار می رود.

در  دسترسی  و  هویت  مدیریت  برنامه  استقرار 
برنامه  از  قسمتی  به عنوان  باید  بانکی  سامانه های 
شود  گرفته  نظر  در  بانک  امنیت  و  ریسک  مدیریت 
هویت  مدیریت  راهبرد  تدوین  و  برنامه ریزی  در  و 
شکلی  به  راهبرد  بانکی،  سامانه های  در  دسترسی  و 
انتخاب شود که چالش های حال و آینده را خصوصا 
در روندهای فناوری اطالعات در زمینه تلفن همراه، 

رایانش ابری و شبکه های اجتماعی پوشش دهد.
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   میها فیلیپیچ )مدیر تولید شرکت هالکوم(

   کارگاه فاکتورهای الکترونیک 

سرمایه گذاری  کشور  بانکی  شبکه  گذشته  دهه  در 
سنگینی برای توسعه زیرساخت ها و خدمات بانکداری 
الکترونیک داشته است. استفاده بهینه از این ظرفیت 
عظیم و تعریف خدمات جدید بر این بستر می تواند 

درآمدهای جدیدی برای بانک ها به ارمغان آورد.

پرداخت صورت حساب های  و  صدور  این کارگاه،   
بانک ها  که  می داند  جدیدی  زمینه  را  الکترونیک 
اختیار  در  قادرند  خود  خاص  رقابتی  مزایای  به دلیل 
از  جامعه،  برای  افزوده  ارزش  خلق  ضمن  و  بگیرند 
مزایای درآمدی آن منتفع شوند. دلیل اهمیت صدور 
فاکتورهای الکترونیک در صرفه جویی هایی است که 
ایجاد می کند. کل زنجیره صدور و اداره فاکتورهای 
صرفه جویی های  وابسته،  پرداخت های  و  الکترونیک 
می آورد.  ارمغان  به  جامعه  برای  را  قابل توجهی 
برای  الکترونیک  صورت حساب های  صدور  منافع 
جمله  از  مختلف  سطوح  در  را  آن ها  صادر کنندگان 
ارتباط شرکت با افراد، بین شرکتی و ارتباطات شرکت 

با دولت می توان برشمرد.

صدور الکترونیکی صورت حساب ها باعث صرف جویی 
در موارد زیر می شود:

کاهش هزینه های تحویل صورت حساب: این هزینه ها 

از مرحله آماده سازی تا تحویل نهایی را در برمی گیرد 
و شامل  هزینه کاغذ، بسته بندی، پست و جریمه ها و 

هزینه های ناشی از تاخیر در تحویل است.

کارایی در درسترسی:  هزینه های پنهان نیروی کار و 
اشتباهات انسانی در این بخش کاهش می یابد، ضمن 
خود،  موعد  صورت حساب در  بیشتری  این که تعداد 
پرداخت می گردد و صرفه جویی قابل توجهی در زمان 

نیروی انسانی ایجاد می کند.

کاهش اعتراض و شکایات: افرادی که از فاکتورهای 
افرادی  به  نسبت  می کنند  استفاده  الکترونیک 
می کنند،  به  دریافت  کاغذی  صورت حساب  که 

صورت حساب ها کمتر اعتراض دارند.

منافعی  بانکی  بخش  برای  الکترونیک  فاکتورهای 
را  غیر بانکی  محل خدمات  از  درآمد  همچون کسب 
به دنبال دارد. درآمدهای جدیدی برای بانک ها از محل 
خدمات غیر بانکی قابل دسترسی خواهد بود. بانک ها 
شبکه  راه اندازی  برای  سنگینی  هزینه های  معموال 
انجام می دهند. فاکتور الکترونیک این امکان را فراهم 
می آورد که بدون انجام هزینه جدید، از ظرفیت همین 
شبکه و با پشتیبانی و نگهداری که بر روی آن انجام 

می شود، درآمدهای جدید کسب کنند.

برای  به ویژه  الکترونیک،  صورت حساب های  صدور 
صورت حساب  عمده  گیرندگان  و  صادرکنندگان 
همچنین  جذب کند.  را  جدیدی  مشتریان  می تواند 
راحتی  به دلیل  مشتریان  وفادارسازی  بر  می تواند 

خدمت تاثیر بگذارد.

الکترونیک  صورت حساب های  مزایای  دیگر  از 
می توان افزایش تعداد پرداخت های الکترونیک را نام 
برد که عالوه بر بانک ها جامعه نیز از آن منتفع می شود. 
به شخص  نیاز  به دلیل عدم  حذف هزینه های صدور 
ثالث و صدور توسط خود بانک می تواند عامل دیگری 

برای کاهش هزینه های بانک باشد. 

الکترونیک برخی معتقدند یک  فاکتورهای  در حوزه 
بانکی  بانکی پاسخگوست. رویکرد تک  راهکار تک 
فاکتور  ارسال  زمینه  دو  در  مشکالتی  ایجاد  باعث 
مشتریان  با  سازمان هایی که  می شود.  آن  و پرداخت 
بزرگ هستند،  دارند و صادر کننده  زیادی سر و کار 
بانک مرتبط قرارداد همکاری  با هر  مجبور می شوند 
داشته باشند. از طرف دیگر، طرفین تمام سازمان هایی 
می کنند،  دریافت  صورت حساب  زیادی  تعداد  که 
مجبور می شوند با یک یا دو بانک معدود کار کنند. 
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عالوه بر این برای پرداخت صورت حساب به ویژه از 
طریق روش های پرداخت همراه، هر چه تعداد بیشتری 
نتیجه  دارد.  بیشتری  ارجحیت  باشند،   درگیر  بانک 

   علیرضا اطهری فرد )مدیر طرح و برنامه شرکت 
مدیریت امنیت الکترونیکی کاشف(

   کارگاه سازماندهی امنیت اطالعات در بانک ها

مالی  مؤسسات  و  بانک ها  شبکه  امنيت  برقراری 
بانکداری  خدمات  ارائه  و  شعبه  ای  بانکداری  جهت 
الکترونيکی تحت شبکه و اينترنت از اهميت ويژه ای 
برخوردار است. پرداختن به بحث امنيت و حفاظت از 
فضای شبکه به منظور اطمينان بخشيدن به تراكنش های 
اصلی ترين  از  مشتريان  توسط  صورت گرفته  بانكی 
الکترونيکی  بانکداری  حوزه  متوليان  دغدغه های 
محسوب می شود. از اين رو، در راستای ارتقای امنيت 
شبکه ها و مراکز داده  بانکی، سید علی هاشمی اقدم و 
علیرضا اطهری فرد به بررسی اهداف و عملکرد کنترل 

امنیت شبکه فناوری در بانکداری پرداخت.

حفاظت از اطالعات عامل کلیدی تاثیرگذار بر توان 
سازمان و از مهمترین عوامل توانمندسازی مدیریت، 
هدایت اثربخش و حذف اتالف منابع )زمان، هزینه و 
تالش( در عملکرد سازمان است. سازماندهی امنیت 

اصلی  رهنمود  شش  دارای  سازمان  در  اطالعات 
امنیت  این کارگاه رهنمودهای سازماندهی  است. در 
اطالعات به صورت زیر بیان شد. رهنمودها با تاکید 
در حوزه های  سازمان  هر  الزامات خاص  رعایت  بر 
تمایز  درک  و  اطالعات  امنیت  و  ریسک  مدیریت 
فناوری  امنیت اطالعات و مدیریت ریسک های  بین 
هر  خاص  ویژگی های  گرفتن  درنظر  با  اطالعات 

سازمان ارائه می گردد. 

سازمان  هر  خاص  الزامات  رعایت  به  اول  رهنمود 
اطالعات  امنیت  و  ریسک  مدیریت  حوزه های  در 
مدیریت  مفاهیم  درست  درک  بر  و  می پردازد 
ریسك فناوری اطالعات و امنیت اطالعات، اجرای 
فنی  توسط كارشناسان  اطالعات  امنیت  برنامه های 
سازمان و نه مدیران كسب و كار، تمركز بر فناوری های 
واقعی كسب و كار  ریسك های  نه  و  اطالعات  امنیت 
نقش های  به  مسئولیت ها  مناسب  عدم تخصیص  و 

سازمانی تاکید می کند.

و  اطالعات  امنیت  بین  تمایز  درک  به  دوم  رهنمود 
می پردازد.  اطالعات  فناوری  ریسک های  مدیریت 
گاهی رسانی مدیران ارشد، كاركنان امنیت اطالعات،  آ
صاحبان فرایندهای كسب  و كار و صاحبان دارایی های 
بین  شباهت های  و  تفاوت ها  در خصوص  اطالعاتی 
مدیریت ریسك و امنیت اطالعات حائز اهمیت است. 
طراحی  بخش  مشکل ترین  مناسب،  نیروهای  جذب 
تناسب  است که  اطالعات  امنیت  سازمانی  ساختار 
و  نقش ها  با  نیروهای كاری  مهارت های  و  تجارب 
مسئولیت های آن ها تاکیدی بر آن است. بنابراین جذب 
نیروهای انسانی منعطف، دارای مهارت های ارتباطی 
قوی و آگاه به نقش ها و مسئولیت ها از مواردی است 

که در رهنمود دوم به آن اشاره شده است.  

پیش  سازمان،  هر  خاص  ویژگی های  سوم  رهنمود 
امنیت  سازمان  طراحی  در خصوص  تصمیم گیری  از 
ویژگی های  می دهد.  قرار  تاکید  مورد  را  اطالعات 
اندازه  اهداف کسب و کار،  جمله  از  سازمان  خاص 
سازمان، فرهنگ سازمان، صنعت، قوانین و مقررات، 
شیوه های مدیریتی مورد استفاده، آستانه ریسک پذیری، 
سازمان  امنیت محوری  و  سازمان  امنیتی  بلوغ  سطح 

است  بهتر  و  نیست  مناسب  تک بانکی  روش  آن که 
رویکرد مشارکتی با حضور تعداد بیشتری از بانک ها، 

در پیش گرفته شود.
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سازمان  اطالعاتی  امنیت  طراحی  در  باید  است که 
لحاظ گردد. 

و  انعطاف پذیری  همزمان،  توسعه  به  چهارم  رهنمود 
هماهنگی در تقسیم و توزیع وظایف امنیتی سازمان به 
پنج مولفه اصلی شامل امنیت اطالعات شرکتی، امنیت 
فناوری اطالعات، عملیات امنیت فناوری اطالعات، 
اطالعات  امنیت  هدایت  و  محلی  اطالعات  امنیت 
می توان  وظیفه ای  تقسیم  چنین  مزایای  از  می پردازد. 
اطالعات  امنیت  برای  راهبردی تر  ماهیت  ایجاد  به 
سازمان، پرداختن به نیازمندی های مالکان اطالعات 
در کسب و کار سازمان، حمایت از الزامات حاکمیت 
پاسخ گویی  موثر  هم سویی سازی  هدف  با  شرکتی 
و  سازمان  در  ریسک  مدیریت  اختیارات  تفویض  و 

هدایت اثربخش سازمان اشاره نمود. 

برای  منبع یابی  در  گزینه ها  تمامی  پنجم  رهنمود 
تامین خدمات  می کند.  عنوان  را  امنیتی  کارکردهای 
از طریق فراهم کنندگان خارجی، یک راهبرد ارزشمند 
عملیات  از  انتقال کارکردها  که  می گردد  محسوب 
امنیت به عملیات فناوری اطالعات با تامین منابع در 
توسط  و کنترل کارکردها  اطالعات  فناوری  عملیات 

عملیات امنیت امکان پذیر است. 

تضاد  حداقل رساندن  به  بر  تاکید  با  ششم  رهنمود 
منافع، ریشه در عدم درک تمایز میان مفاهیم هدایت، 
الیه  سه  مدل  دارد که  امنیت  عملیات  و  مدیریت 
آن  به خوبی  امنیتی گارتنر  مسئولیت های  و  وظایف 
توسط گارتنر  ارائه شده  مدل  در  می کند.  توصیف  را 
تفکیک وظایف سازمانی امنیت در سه الیه هدایت، 

مدیریت و عملیات بیان شده است.
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سید علی  توسط  بانکی  بد افزارهای  تخصصی  کارگاه 
جنگ  در  شد.  ارائه  جرجندی  محمد  و  هاشمی اقدم 
سایبری جاسوسی و نقض امنیت ملی، خرابکاری و 
جنگ  این  تهدیدهای  از  برق  انتقال  شبکه   به  صدمه 
انگیزه های جنگ  و  برای کشورها و سازمان ها است 
اهداف  و  غیر نظامی  نظامی،  اهداف  شامل  سایبری 
شخصی می گردد. با توجه به تجربه حمله سایبری در 
نفتی  صنایع  و  مخابرات  هسته ای،  انرژی  تاسیسات 
آنها  بعدی  هدف  دارد که  وجود  احتمال  این  ایران 
بانک ها باشند. در این کارگاه به روش های آلوده سازی 
و مقابله با آن تحت چهار سناریو اصلی پرداخته شد. 

که  می گردد  از نبرد اطالق  نوعی  به  سایبری  جنگ 
رایانه ای به ویژه  از رایانه و شبکه های  آن  در  طرفین 
را  نبرد  و  استفاده کرده  ابزار  به عنوان  اینترنت  شبکه 
فناوری  انقالب  می سازند.  مجازی جاری  فضای  در 
آن  تاثیرات گسترده  و  وسیع  دامنه  به دلیل  اطالعات 
حمله  بدهد.  ارائه  را  جنگ  از  نوینی  سبک  می تواند 
هکر،  چند  یا  یک  که  می دهد  رخ  زمانی  کامپیوتری 
برای نفوذ به یک سامانه یا شبکه، با مطالعه و شناسایی 
رخنه های امنیتی سعی در شکستن موانع ورود به آن 
می کنند. حمله کننده ها می توانند با سرعت بسیار زیاد 

یا  سازند  آلوده  را  شبکه  یک  در  میلیون ها کامپیوتر 
مورد حمله قرار دهند. حمالت سایبری به دو شکل 
دولتی و مستقل رخ می دهد. نمونه حمله های سایبری 
است.   )Flame( فلیم و  استاکس نت  ویروس  حمله 
معروف ترین ویروس سایبری با 58 درصد آمار خرابی 

در ایران استاکس نت است. 

آلوده سازی از طریق اینترنت شامل ای میل )سازمانی و 
شخصی(، جستجوی کور یا عدم آگاهی، شرکت های 
پیمانکار، دیسک های قابل حمل، اینترنت قابل حمل، 
دستگاه های  و  گاه  ناآ کارمندان  ناراضی،  کارمندان 
هوشمند مثل تلفن همراه و تبلت می تواند رخ دهد. 
و  آنتی ویروس ها  به دنبال  افراد  همه  حاضر  حال  در 
فایروال های جدید و پیشرفته برای مقابله با آلوده سازی 
هستند. اما در این خصوص چهار سناریو وجود دارد 
که تهدید بدافزارها را با وجود داشتن آنتی ویروس ها 

و فایروال حذف نمی کند. 

سناریو اول: ماهی گیری 

است.  سایبری  جرم  از  فیشینگ شکل خاصی  حمله 
وب  یک  شبیه  صددرصدی  تقریبًا  یک کپی  مجرم 
تالش  سپس  می نماید.  ایجاد  تجاری،  بنگاه  سایت 

   سید علی هاشمی اقدم، مدیر عامل شرکت مدیریت امنیت الکترونیکی کاشف

   محمد جرجندی، مدیر گروه بانکی شرکت مدیریت امنیت الکترونیکی کاشف

   کارگاه  بد افزارهای بانکی:  تهدید یا سرگرمی
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افشای جزئیات شخصی  تا کاربران را جهت  می کند 
مانند نام کاربری، کلمه عبور، پین کد و سایر اطالعات 
از طریق یک فرم در سایتی جعلی فریب دهد که این 
اجازه را به مجرم می دهد تا با استفاده از این اطالعات 

پول به دست آورد.

سناریو دوم: ایمیل

ارسال ایمیل هایی جعلی در این حوزه قرار می گیرد. 
از لوگوهای قانونی و یک سبک  ایمیل ها اغلب  این 
را  نامه  سربرگ  و  می کنند  استفاده  خوب  تجاری 
برسد  نظر  به  این  شبیه  که  می کنند  طراحی  طوری 
به طور کلی،  است.  قانونی  از سوی یک سازمان  که 
که  می دهند  اطالع  دریافت کنندگان  به  نامه ها  این 
سازمان یادشده زیرساخت فناوری اطالعات خود را 
تغییر داده و از همه مشتریان می خواهد که اطالعات 
هنگامی که  نمایند.  تصدیق  مجددًا  را  خود  کاربری 
ایمیل کلیک  در  موجود  لینک  روی  دریافت کننده، 
از  می شود که  هدایت  جعلی  سایت  یک  به  می کند 
او می خواهد اطالعات شخصی خود را وارد نماید. 
به عبارتی ای میل یادشده شما را تشویق و ترویج به 

باز کردن لینک بدافزار می کند. 

سناریو سوم: جعل هویت نرم افزار

درحالی که هر روز شاهد تیترهای مختلفی از حمالت 
افزایش  حال  در  نیز  هویت  جعل  هستیم،  بدافزاری 
می باشد. بیشتر شبکه ها و سیستم های عامل از آدرس 
می کنند.  استفاده  آن  شناسایی  برای  دستگاه  IP یک 
به طور   IP آدرس  یک  است  ممکن  وقت ها،  بعضی 
می گویند.  هویت  جعل  آن  به  شود که  ارسال  اشتباه 
همچنین یک هکر می تواند از برنامه های خاصی برای 
ساختن پکت ها با آدرس جعلی استفاده کند به گونه ای 
که به نظر بیاید این پکت از یک آدرس معتبر درون 
شبکه داخلی شرکت ارسال شده است. این کار به یک 
به دست آوردن  با  می دهد  اجازه  شنود  مشغول  هکر 
در  معتبر  هویتی  دارای  عبور،  رمز  و  اسم کاربری 
را  خود  مخرب  هویت کارهای  این  با  و  شود  شبکه 
آغاز کند. وقتی یک هکر حساب کاربری معتبر داشته 
باشد، دقیقا مانند همان کاربر می تواند به منابع شبکه 
سطح  در  کاربر  اگر  بنابراین  باشد.  داشته  دسترسی 
مدیر شبکه به منابع دسترسی داشته باشد، هکر حتی 
می تواند برای حمله های بعدی خود، حساب کاربری 

معتبر ایجاد کند. 

سناریو چهارم: گمراهی

با رشد کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان 
گاهی و دانش امنیت اطالعات هم زمان با رشد کاربران،  آ
افزایش نیافته و همین مسئله باعث آسیب های جدی 
حد  از  بیش  اشتراک گذاری  به  دیگر  .مسئله  می شود 
اطالعات بر روی وب سایت است که باعث می شود 
تا کاربران به سادگی قربانی شوند .عالوه بر آن با رشد 
هوشمند و  و گوشی های  همراه  تلفن های  از  استفاده 
این  اجتماعی  شبکه های  در  ابزارها  این  از  استفاده 
افراد  آگاهی  و  امنیتی  مسائل  رعایت  به  نیاز  مسئله 

استفاده کننده را دو چندان می کند.
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   دکتر احمد مجتهد )نائب رئیس هیئت مدیره بانک سامان(

   مهندس محسن قادری)مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت( 

   سید ولی اله فاطمی اردکانی)عضو هیئت مدیره بانک ملی( 

   دکتر سید فرشاد فاطمی)معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی( 

در این میزگرد دکتر فرشاد فاطمی با بیان مدل سنتی بانکداری در ایران، به مقایسه صنعت بانکداری الکترونیک 
سایر  با  تفاوت هایی  اعتباری  ایران کارت  در  پرداخت.  اعتباری  ارائه خدمات  در  کشور ها  سایر  با  ایران  در 

کشورها نظیر موارد زیر دارد: 

کارت پس انداز از طریق دستگاه کارت خوان قابل برداشت است.

انتقال وجه از طریق خودپرداز )شخص با شخص( امکان پذیر است. 

خدمات انتقال وجه با سرعت باال و هزینه پایین انجام می شود. 

دستگاه های کارت خوان متعلق به بانک ها و نه شرکت خدمات الکترونیک هستند.

ایران  بانک های  می دهد  نشان  غیر بهره ای  و  بهره ای  درآمد  محل  از  بانک ها  درآمدی  خدمات  و  آمار  بررسی 
با سایر کشور ها  الکترونیک در مقایسه  از کارمزد خدمات  به ویژه درآمد حاصل  در کسب درآمد غیربهره ای 
ضعیف عمل نموده اند و طی سال های 1385 تا 1392 عمومًا از این محل کسب درآمدی نداشتند. سهم درآمد 
غیربهره ای از کل درآمد ها 14درصد است که تنها 2۰درصد از 14درصد به کارمزد خدمات بانکی و نه تنها 
خدمات الکترونیک اختصاص دارد. نکته قابل توجه نیز خالص درآمد منفی بانک های تجاری و تخصصی در 
کسب همین درآمد ناچیز است. این در حالی است که بانک های اروپایی 42درصد درآمد غیر بهره ای با سهم 
58درصدی کارمزد از 42 درصد درآمد غیربهره ای دارند و در این میان بانک های آلمان و فرانسه به ترتیب 
دارای سهم 25و 62 درصدی از درآمد های غیربهره ای از کل درآمدها و سهم 83 و 45 درصدی کارمزد از 
درآمد غیربهره ای می باشند. در بانک های آمریکای شمالی سهم درآمد غیربهره ای 4۰ درصد و سهم کارمزد 43 
درصد از درآمد غیربهره ای و بانک های شرق دور با تاکید بر کشورهای ژاپن، کره جنوبی و زالندنو دارای سهم 
11درصدی درآمد غیربهره ای از کل درآمدها است که تقریبا به بانک های ایران نزدیک است اما مجموعه این 

میزگرد بازنگری ساختار درآمدی بانک ها
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بانک ها دارای سهم 53 درصدی کارمزد از درآمدهای غیربهره ای هستند که در مقایسه با ایران وضعیت بسیار 
مناسب تری دارند. 

در ایران تعداد تراکنش از درگاه های تلفن همراه، اینترنت و پایانه فروش و البته تعداد تراکنش در کل کشور 
در حال رشد است. این تعداد از فروردین 1392 تا شهریور 1393 از نزدیک به 4۰۰میلیون به 6۰۰ میلیون 
تراکنش رسیده که از جنبه توسعه ارائه خدمات الکترونیک قابل توجه است. از تیر 1385 تا تیر 1393میانگین 
نرخ رشد ماهانه تراکنش به قیمت ثابت 5 درصد، میانگین نرخ رشد ماهانه مبلغ تراکنش به قیمت جاری 7 
درصد و میانگین نرخ رشد ماهانه تعداد تراکنش ها 4٫5 درصد بوده است و از سال 139۰تا 1393 نسبت تعداد 

کارت بانکی به پایانه شعب و خودپرداز درحال رشد و نسبت به دستگاه کارت خوان ثابت بوده است. 

دکتر احمد مجتهد در این زمینه بیان نمود که ساختار درآمدی بانک ها در ایران با سایر کشورها متفاوت است. 
در سطح بین المللی درآمد بهره ای و غیربهره ای نسبت یکسانی دارد. در حالی که در ایران این گونه نیست و درآمد 
غیربهره ای، رقم ناچیزی دارد به این دلیل که برخی خدمات رایگان یا کم هزینه است. در واقع بانک مرکزی بعد 
از دریافت هزینه خدمات قوانینی وضع کرده و برای هزینه سقف تعیین کرده است. علت این قانون گذاری توجیه 
از جهت نرخ اسپرید باال )حدود 4درصد( در بانک های ایران است که در سطح بین المللی نرخ اسپرید نیم تا 
یک درصد است. بانک باید مسؤلیت های خود را در برابر گروه های مختلف )سپرده گذاران، سرمایه گذاران، 
تسهیالت گیرندگان( بپذیرد. گروه اول سپرده گذارانی هستند که درآمد دریافتی آن ها با توجه به نرخ تورم در اکثر 
اوقات منفی بوده است. گروه دوم سرمایه گذارانی هستند که انتظار سودآوری بانک ها را دارند. سومین گروه نیز 

تسهیالت گیرندگان هستند که با توجه به نرخ سود، از منتنفعین اصلی درآمدهای بانک هستند. 

ولی اله فاطمی اردکانی نیز با اشاره به این که در دنیا سیستم پرداخت بر اساس اعتبار و کارت اعتباری شکل گرفته 
است، بیان نمود که علت آن همراهی بازار با سیستم پرداخت و بانک برای تسهیم هزینه های کارت اعتباری 
است. اما در ایران بازار معمواًل در تسهیم هزینه ها با بانک مخالف است و پرداخت هزینه ها را از وظایف بانک 
می داند. در این حوزه ما انتظارات را به جای کسب درآمد بر خدمت دهی از طرف بانک قرار داده ایم. بنابراین، 
امکان کسب درآمد از این محل با توجه به تصمیمات گذشته امکان پذیر نیست. عالوه بر این در ایران در یک 
فضای رقابتی، خدمات ارائه شده از طرف همه بانک ها یکسان است. بنابراین بانک ها ساختار درآمدی خود برای 
کسب کارمزد فضای رقابتی ندارند و اتفاقًا بیشتر بانک ها صرفًا برای جذب مشتری، کارمزد را رایگان می کنند. 
به هر حال انتظار اصالح و رقابت در ارائه خدمات از جهت زمانی، نوع و هزینه خدمات می رود. با توجه به 
شرایط فعلی و تصمیمات گذشته در این خصوص به نظر می رسد در حال حاضر امکان کسب درآمد از این محل 

برای بانک ها وجود ندارد.

محسن قادری در این میزگرد بیان نمود که از سال 139۰ با ایجاد سامانه شاپرک، سرعت ارائه خدمات پرداخت 
تراکنش  بانک ملی ماهانه 5۰  در  یافت. در سال 1376 نخستین دستگاه کارت خوان  بهبود و توسعه  بسیار 
داشت اما در حال حاضر 2۰ تا 25 میلیون تراکنش صورت می گیرد که موجب خرسندی است. زمانی که به دلیل 
پرداخت یارانه، تراکنش ها کارمزد نداشته باشد امکان فساد در نظام های پرداخت به وجود می آید. در حال حاضر 
این  به بانک ها شرکت های محدودی هستند که امکان رقابت در  الکترونیک  ارائه دهنده خدمات  شرکت های 

بخش و کسب درآمد برای بانک را محدود کرده اند.
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   بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا 
وارد دوران بلوغ خود شده و نظام بانکی را به عنوان 
صنعتی سرآمد در استفاده از فناوری روز برجسته کرده 
است. استفاده گسترده و روزافزون همه اقشار اجتماع 
از خدمات پرداخت متکی به فناوری های نوین، شهد 
شیرین بهره مندی از افزایش سرعت، دقت و سهولت 
خدمات پرداخت را به ذائقه مشتریان بانکی چشانده 
پرداخت های  نظام  محسوس  تغییر  مقابل  در  است. 
خدمات  در  بانکداری که  سنتی  بخش  بانکی کشور، 
اعتباری متجلی می شود، هنوز در برابر پذیرش فناوری 
مقاومت می کند. مقایسه 22۰ میلیون کارت بدهی و 
2 میلیون کارت اعتباری شاهد گویای این ادعاست. 

اریب، شایسته است صنعت  این  برای درک صحیح 
که  شود  تحلیل  منظومه ای  درون  در  بانکداری 
بازی سازان و بازیگران آن، با یکدیگر تعامل می کنند. 
تا  آن می دارد  بر  را  راهبردی، تحلیل گران  تعامل  این 
منظومه روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم 
واکاوی کنند. بازی سازان این صنعت شامل دولت و 
شرکت های  بانک ها،  آن  بازیگران  و  بوده  ناظر  مقام 

فناوری اطالعات و اپراتورهای تلفن همراه هستند. 

در بانکداری سنتی بانک تنها خزانه دار مشتری است 
دستورات  و  کرده  نگهداری  را  او  حساب های  که 
این  می کند.  تسویه  و  پردازش  دریافت،  را  پرداخت 
را  فیزیکی  پول  خود  بهترین شکل  در  انفعالی  رابطه 
الکترونیکی تبدیل کرده ولی تغییر ماهوی در  به پول 
انتظار می رود  نمی کند.  ایجاد  و مشتری  بانک  رابطه 
درون  در  بانک ها  نقش  بازتعریف  و  نوسازی  در 

دکتر فرهاد نیلی)دبیر همایش( - بیانیه اختتامیه 

اکوسیستم مالی کشور، رابطه بانک و مشتری به کمک 
یابد که نقش بانک  ارتقا  به رابطه ای تعاملی  فناوری 
در آن مشاور و توصیه گر مالی متناسب با ویژگی های 

رفتاری مشتری است. 

در این پارادایم، ارزشمندترین دارایی بانک ها سرمایه 
مالی  داده های  فراوری  و  انباشت  از  است که   داده ای 
و غیرمالی، استخراج شناسنامه مالی را میسر می کند. 
با  بانک  تعاملی  رابطه  مشترک  فصل  شناسنامه  این 
مشتری و مبنای دوختن قبای خدمات بانکی بر قامت 
نیازهای مشتری متناسب با الگوی رفتاری او به عنوان 
فرجام  است.  سنتی  و  مدرن  بانکداری  افتراق  وجه 
و  مالی  انضباط  پارادایمی،  به چنین  پای بندی  خوش 

پیش بینی پذیری رفتار مشتری است. 

تغییرات  با  متناسب  بانک ها  مدل کسب و کار  تغییر 
برای  هشتاد  و  هفتاد  دهه  متولدین  رفتاری  الگوی 
تغییرات  این  است.  ضروری  بانکی کشور  صنعت 
رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم عالقه 
به فرم های کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به طور 
خاص تجمیع بخش قابل مالحظه ای از هویت فرد در 
به عنوان  و  نبوده  ایران  است، مختص  مجازی  دنیای 
پیش  اطالعات  فناوری  چالش های گسترش  از  یکی 
روی سیاستگذاران در بیشتر کشورهای جهان است. 

اجتماعی  بزرگ  موج  این  پیامدهای  از  ما  بانک های 
نسل  این  رفتاری  ویژگی های  بود.  نخواهند  مصون 
برای  تهدید  یا  فرصت  به عنوان  می تواند  آینده ساز 
روی  بانکی  خدمات  ارائه  باشد.  مطرح  بانک ها 
برنامه های کاربردی  قالب  در  و  هوشمند  گوشی های 
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نیازهای  به  پاسخ  برای  نزدیک ترین گزینه   )Apps(
میدان  زود  یا  دیر  عرصه  این  است.  نسل  این  مالی 
رقابت بانک ها و شرکای غیربانکی آن ها خواهد بود. 
بعضی آینده پژوهان بر این باورند که برای پاسخ به این 
بانک ها  بقای  ولی  ماند  خواهد  باقی  بانکداری  نیاز، 

منوط به بهره گیری هوشمندانه از این فرصت است. 

برای  بازار پول  ناظر  هرچند رعایت مالحظات مقام 
در  است،  خطیر  بایسته ای  مالی  نوآوری های  پذیرش 
ترازیابی اولویت پایداری مالی و توسعه مالی در مسیر 
پیشرفت کشور، شایسته است وزن بیشتری به توسعه 
مالی داده شود. در این صورت موافقت مقام ناظر با 
اجرای آزمایشی برخی نوآوری های مالی در سطوحی 
محدود شاید گزینه مناسبی برای تعمیق مالی با حفظ 
با توجه  باشد. در هر صورت  مالی  ثبات  مالحظات 
به شرایط اقتصادی کشور نباید مالحظات مقام ناظر 

به عنوان محدودیت جدی توسعه مالی قلمداد گردد.

و  محصوالت  از  پیچیده  ترکیبی  بانکی  خدمات 
مشتری  نیازهای  با  متناسب  که  متنوع اند  ابزارهای 
و  بسته بندی  عرضه کننده،  رقابتی  مزیت های  و 
متنوع سازی می شوند. در زنجیره ارزش افزوده خدمات 
نقش  مشتریان،  خواست  و  سلیقه  با  متناسب  بانکی 
سایر بازیگران اکوسیستم بانکی قابل توجه است. اگر 
دریافت خدمات با کیفیت برای مشتری اصالت داشته 
ایجاد  در  غیربانکی  بازیگران  مشارکت دادن  باشد، 
ارزش افزوده خدمات مالی با اتکا به چارچوب هایی 
چون بانکداری باز از ضرورت ها و اولویت های امروز 

صنعت بانکی است. 

جلب  و  بانکی  خدمات  سطح کیفی  ارتقای  الزمه 
ارزش  زنجیره  در  غیربانکی  بازیگران  مشارکت 
آتی  سرمایه گذاری های  بودن  سودآور  خدمات، 
بهره مندان  به  یارانه  اعطای  کنونی  روند  ادامه  است. 
از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  پرداخت که  خدمات  از 
سوی سپرده گذاران تامین می شود، خالف عدالت و 
آموزه های بدیهی علم اقتصاد است. پافشاری بر این 
راهبرد طی سالیان گذشته سهم کارمزد در سبد درآمدی 
بانک ها را حتی از مقادیر اندک اولیه تنزل داده است. 
برای اصالح  بانک مرکزی  پیشنهاد  آن که  به  با توجه 
ساختار کارمزدها در دستور شورای پول و اعتبار قرار 
دارد، الزم است همه ذی نفعان صنعت مالی و بخش 
باشند  داشته  توجه  نکته کلیدی  این  به  تجاری کشور 
به  بانک  اعتباری  از خدمات  یارانه  اعطای  ادامه  که 

خدمات پرداخت نه امکان پذیر و نه معقول است.

ذی نفعان  همه  باید  را  بانکی  خدمات  توسعه  هزینه 
این صنعت متناسب با بهره مندی خود از این خدمات 
بپردازند. برآورد می شود در صورت اصالح کارمزدها 
بر  فشار  بانک ها  درآمدی  ساختار  تدریجی  بهبود  و 
و  یابد  تخفیف  سپرده ها  و  تسهیالت  سود  نرخ های 
بانک ها بتوانند سبد درآمدی خود را متنوع تر سازند. 
به نظر می رسد در صورت اصالح ساختار کارمزدها 
بتوان الگوی ایجاد کنسرسیوم متشکل از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی عالقه مند را در تکمیل زنجیره ارزش 

افزوده خدمات بانکی فراهم نمود. 

مایه خرسندی است که بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با تشخیص بازآرایی و بازمهندسی بانک مرکزی 
مسیر  ضرورت،  یک  به عنوان  بانک ها  نوسازی  و 
اصالح نظام مالی کشور را با برداشتن گام های اولیه در 
ایفای ماموریت های  اصالح سازمان و سازوکارهای 
این حرکت مبارک  امید است  آغاز کرده است.  خود 
در گام بعدی با بهبود ساختار خدمات بانک ها تکمیل 
شود. بدیهی است توسعه مالی با تاکید بر فناوری های 

نوین در قلب چنین راهبردی قرار دارد.


