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، شرایط جغرافیاییها بسته به های ارائه آنمحصوالت مبتنی بر فناوری ابری و فرصت 1
 متفاوت خواهند بود.

 چکیده:

های آینده برای استفاده از مزایای رو در سالهای پیشفرصت
ی، های اقتصادپردازش ابری، به دلیل تفاوت در ساختار و ویژگی

ازارها، از بازاری به بازار دیگر متفاوت خواهد باجتماعی و سیاسی 
 های مالیوجود ناامنی یافتهدر بازارهای توسعه بود. به طور مثال 

را برای کمک به آن دسته از  هاییموقعیتدر مقیاس وسیع، 
ند تا ککنندگان که از نظر اقتصادی تحت فشارند ایجاد میمصرف

ها بیشتر نشود. از های آناز مشکالت مالی مصون بمانند و بدهی
-Sleep-at»توان به ارائه خدمات ها میجمله این فرصت

night » هایهزینهاشاره نمود که با استفاده از تجزیه و تحلیل 
درصد از بودجه  ۵۷، هنگامی که وی انجام شده صاحب حساب

ماهانه خود را مصرف نمود، به او از طریق ایمیل یا پیام کوتاه 
 .دهدهشدار می

 روترین فرصت پیشبزرگ ،وظهوردر بازارهای نرسد به نظر می
افزایش مشارکت  ،Cloud-Base گیری از خدماتبرای بهره

فاقد حساب بانکی در  میلیارد از افراد ۳تا  ۲٫۷نزدیک به 
 ین امر مؤسسات بانکیها و امور مالی است. برای انجام افعالیت
 microبانکی در حال توسعه خدمات جدید همچون و غیر

ATM،های پرداخت همراه مثل سیستم هاM-PESA  وG-
CASH  جمعیو ارتباطاتی نظیر تأمین مالی (Crowd 

Funding) وام( های فرد به فردPeer-to-peer و سایر )
 ( هستند. Micro Lendingدهی خرد )های جدید وامروش

توانند تحت نظارت اغلب ها در بازارهای نوظهور میگونه مدلاین
ی سودآور ها به شکلها با تمرکز بر درآمد ناشی از تراکنشبانک
 نند.کعمل 

 کلید واژه:
 های پیش پرداخت وسعه کارتافراد بدون حساب بانکی، ت

 سوال اصلی:
تواند های پیش پرداخت تا چه حد میکارتآفالین مانند های الکترونیکی توسعه کارت

 بازار خدمات در نظام پرداخت را توسعه دهد؟
 ایده اصلی:

ها و اعطای یارانه نقدی، آمار افراد رسد با اجرای طرح هدفمندی یارانهبه نظر می 
بدون حساب بانکی در داخل کشور بسیار کم شده باشد. با این وجود هنوز بزرگسال 

دار آموزان و نوجوانان زیر سن قانونی، افراد سالخورده، زنان خانهافرادی همچون دانش
واسطه  که به هستنداع بیگانه در بسیاری از نقاط کشور رست خانوار و اتبپو غیر سر

محروم  (و سنتی الکترونیکی)اعم از حساب بانکی، از دسترسی به نظام پرداخت  فقدان
دهند. وجود چنین انجام می وجه نقدبوده و مبادالت خود را همچنان با استفاده از 

 .ستاترونیک در ایران بانکداری الکاجتماعی ظرفیت گسترش حوزه افرادی به منزله 
از  (Debit) بدهیهای ، تنها کارتکشور های الکترونیکیکارتسبد از سوی دیگر در 

باری اعت هایکارتبخصوص  برخوردار بوده و استفاده از دیگر انواع کارت رشد مناسب
 اند. مورد توجه قرار نگرفته Prepaid)و پیش پرداخت )

های پیش پرداخت که در کشور ما اکثرًا برای مقاصدی چون کارت مخصوصًا کارت
، شوندمیهای اتوبوس و مترو استفاده هدیه و تلفن )که یکبار مصرف هستند( و کارت

د بهترین ابزار برای استفاده افراد فاقد حساب بانکی در چرخه نظام پرداخت نانتومی
کارت از سوی سرپرست خانوار و شارژ آن برای  د. به طور مثال تأمین این نوعنباش

ن غیر و شاغلیاستفاده سایر اعضای خانواده، پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و فصلی 
ن های ایتواند از جمله کاربریاز سوی کارفرمایان و موارد دیگری از این دست میمقیم 

سکوک، فرصت ها در کشور بوده و ضمن کاهش تقاضا برای اسکناس و منوع کارت
ها ها را از محل کارمزد تراکنشکسب درآمد بیشتر برای صادر کنندگان این نوع کارت

 فراهم آورد.
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 های مبتنی بر بانکداری ابری را رهبری خواهند کردبازارهای نوظهور، نوآوریدر  هابانک ۲

 چکیده:

در قیاس با همتایان خود در بازارهای ها در بازارهای نوظهور بانک
از این  .تری برخوردارندسبکهای ها و زیرساختیافته از سیستمتوسعه

های جدید و حرکت به سمت ها با زیرساخترو برای جایگزینی آن
ری تها و مشکالت کممبتنی بر پردازش ابری با هزینهنوین های مدل

نوآوری در صنعت بانکی  . از سوی دیگر ابداع وروبرو خواهند بود
های اخیر به واسطه رشدهای سریع اقتصادهای نوظهور در سال

و نیازهای متمایز اجتماعی، شتاب قابل توجهی به خود گرفته اقتصادی 
در کنیا و سایر کشورهای درحال  M-PESAاست. موفقیت پروژه 

های تلفنی برخط برای کشاورزان هند و توسعه و همچنین سرویس
های مالی در این هایی از رشد سریع نوآورینمونه ،بنگالدش
 .ستاقتصادها

های فعال در اقتصادهای نوظهور که از مقیاس برای آن دسته از بانک
کوچکی برخوردارند، بهترین راه این خواهد بود تا با تشکیل 

ن نند. در ایایجاد کهای دیگر، یک ابر مشترک از بانک یکنسرسیوم
  Core Systemگذاری توانند برای ساخت و به اشتراکها میمورد آن

تر عمل نموده و برای نعطفمدهد ها اجازه میکه به آن یجدید
مشتریان خود محصوالت جدیدی ارائه کنند، با یکدیگر همکاری 

  نند.ک

ن کدر تعدادی از بازارهای آمریکای التین، تنها دو یا سه بانک بزرگ مم
های خود گذاری چند میلیون دالری در زیرساختاست قادر به سرمایه

 ۷۵همچنین در پاناما نزدیک به  اند.ها نیز جزء استثنائاتباشند که آن
میلیون دالر دارند. از این رو به نظر  ۷تر از هایی کمدارایی ،بانک

مقیاس در اقتصادهای نوظهور های کوچکرسد در دهه آتی بانکمی
مبتنی بر پردازش ابری دست به  Core Bankingبرای استقرار سیستم 

 د.بزننای قابل توجهی های منطقههمکاری

 کلید واژه:
های فناوری  اطالعات ، کاهش هزینه(Core Banking)یکپارچه بانکی  سامانه

 هادر بانک
 اصلی: تسوال 

های یکپارچه امانهتا چه اندازه در متحول نمودن ساستفاده از پردازش ابری  -۱
 تأثیر گذار است؟بانکی در ایران 

 ها چیست؟های بانکنقش پردازش ابری در هدفمندسازی هزینه -۲
 ایده اصلی:

بانکی کشور، پیچیدگی  های موجود در شبکهبا افزایش روزافزون  حجم داده
ها  در حوزه بانک ست کهیی اهاچالش جمله  ها در این شبکه ازفرآیندها و سرویس
 ند. افناوری با آن مواجه

و کار قواعد کسب، افزارهای مورد استفاده در شبکه بانکی کشوربسیاری از نرمدر 
پذیری برای ها اجازه انعطافبه کاربران آنکه اند کد شدهچنان ها در داخل برنامه

ی های بانکشود فرآینددهند. این مسئله باعث میایجاد تغییرات مورد نیاز را نمی
 اغلب در قبال تغییرات مقاوم باشند. 

 Coreافزارهایی که در مجموعه درصد نرم ۰۵بیش از  1بنابر اطالعات موجود
Banking و  محورباشند و سرویسمحور مییستمگیرد، سمورد استفاده قرار می

داری از ها صرف نگههای بانکدرصد از هزینه ۵۵حدود و  محور نیستندمشتری
سبب  Core Bankingها معتقدند نداشتن شود. بسیاری از بانکوضع موجود می

ی داخل هایشده تا مدیریت نتواند تصمیمات خالقانه بگیرد و در بسیاری از بانک
ر طوههای غیر متمرکز و قدیمی بهای متمرکز، هنوز هم سیستمتمدر کنار سیس

رو های سنگینی روبند که مدیریت و پاسخگویی را با چالشاموازی در حال فعالیت
 کند.می

ابری در نظام بانکی  پردازشترین مزیت استفاده از مهم رسداز این رو به نظر می
داری از بانک در حفظ و نگه منابعها و جلوگیری از هدرروی ایران کاهش هزینه

های صرف شده . به عبارت دیگر از بین رفتن هزینهاستهای فرسوده زیرساخت
 هاست.افزارهای قدیمی یکی از عوامل کاهش هزینهکارگیری نرمهجهت حفظ و ب
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 1۳۱1های پرداخت، زمستان سخنرانی آقای سید ابوطالب نجفی، مدیر عامل محترم شرکت خدمات انفورماتیک در اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام - 1



 یافت خواهدها افزایش در ارائه خدمات مشترک مبتنی بر پردازش ابری، میان بانکی همکار  ۳

 چکیده:

بکه های شطی ده سال آینده، مشابه بستری که در  زیرساخت
 ها نیز به دنبال به جریانبانک های مخابراتی شکل گرفته،شرکت

های خود در ایجاد ابرهای خصوصی در قالب انداختن فعالیت
 های مشترک  خواهند بود. گذاریسرمایه

خدماتی را به مشتریان ارائه  های مشترک از یک سوگذاریاین سرمایه
ها را به نحو قابل های معامالتی بانککرده و از سوی دیگر بار هزینه

به طور مثال در بریتانیا طرح جدید  توجهی کاهش خواهد داد.
 . درهای جاری بهترین نمونه از پذیرش ابر خصوصی استحساب

دن بوقالب این طرح، حجم مبادالت بین بانکی ناشی از متفاوت 
بانک صادر کننده چک با بانک پذیرنده به نحو چشمگیری کاهش 

 یافته است.

های مشترک یاد شده متناسب با گذاریدر چنین فضایی سرمایه
بوده  Core Bankingهایی فعالیت خواهند نمود که مربوط به حوزه

کند. مسائل و در عین حال فارغ از نیازهای مشتریان نیز عمل نمی
ق توانند از مصادیدیگری همچون تأمین امنیت مالی مشتریان نیز می

 . دنگذاری مشترک در ایجاد ابرهای خصوصی به شمار روسرمایه

مزایای تأمین امنیت مالی مشتریان در کنار تعامل با سایر از جمله 
توان به ممانعت از می ،گذاری مشترکچارچوب سرمایهها در بانک

برداری(، تجاری سازی های مجدد )کپیگذاریتکرار سرمایه
های تأمین امنیت مالی مشتریان در جهت افزایش صرفه هایفرآیند

حاصل از مقیاس، ارائه خدمات جدید و متنوع و نهایتًا دسترسی 
 .اشاره نمود (APPsافزارهای کاربردی )سریع به آخرین نرم

 کلید واژه:
 هاهای کاری جدید بانکهای نوظهور، مدل ابر مشترک، بانک

 سوال اصلی:
ور های کشکاری بانکتواند به ارتقای مدلاستفاده از پردازش ابری تا چه حد می -۱

 کمک کند؟
 ایده اصلی:

نند با کمیتالش ، های بانکداری الکترونیکبه سمت روشبااقبال های کشور بانک
 طورارائه خدمات جدید به مشتریان خود را به عنوان بانک پیشرو نشان دهند. به 

اند به استانداردهای حداقلی در زمینه های کشور امروزه در تالشخالصه بانک
و  داری همراهاندازی بانکبانکداری الکترونیک برسند که در آن مواردی همچون راه

بانک، ارتقای شبکه زیرساختی شعب و ارتباط صحیح و مناسب با مشتری، اینترنت
 ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای بانک

های جدید کاری همچون بازاریابی ها و حرکت به سمت مدلفرا رفتن از این حداقل
ریت یدم ای وقایع، دسترسی به آمار فراگیر،های اجتماعی، مدیریت لحظهدر شبکه

ها در قطاران آندهندگان که همشراکت و ائتالف با سایر سرویسو  بهینه ریسک
کشور  هایبرند، نیازمند همکاری مشترک بانکها بهره میز آناکشورهای توسعه یافته 

 .است

اندازی یک ابر های پردازش ابری، در صورت راهرسد با توجه به ویژگیبه نظر می
در  انکداری الکترونیکبهای کشور، صنعت برای کلیه بانکقابل استفاده  گروهی

ها به سطح باالتری ارتقا خواهد یافت. در واقع ایران بهبود یافته و مدل کاری بانک
کان های نظارتی به یک مسازی سیستمشود پیادهاستفاده از ابر خصوصی سبب می

ح یکسان بودن سطها تحت نظارت واحد قرار بگیرند و منتقل شود، کلیه تراکنش
 د. در اختیار داشتن تمام سوابق یک فردونظارت باعث افزایش امنیت کل سیستم ش

شود اطالعات دقیق و اعث میبابر این های عضو در ارتباط با بانک و سایر بانک
تری جامعی در اختیار کارمندان بانک بوده و فرآیند مدیریت ریسک به نحو مطمئن

 انجام شود.
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 ها خواهند بود.محور اصلی در بستر ابرهای الکترونیکی، پرداخت 4

 چکیده:

تر مشتریان به سمت حرکت سریع در آینده نزدیک
، بر 2های غیرتماسیابزارهای دیجیتال همراه و پرداخت

رسانی های خرید و انواع خدماتروش وروی عادات 
به مشتریان در تمامی بازارها اثر خواهد گذاشت و 

ند اصنایعی که به تماس چهره به چهره با مشتری وابسته
 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

در حجم وسیع و  آمادگی برای زمانی که این خدمات
آورند، باعث گسترده مقبولیت خود را به دست می

ها، ر شدن فرآیند همگرایی و رقابت میان بانکتسریع
های صادرکننده کارت های مخابراتی، شرکتشرکت

های حاضر در زنجیره ارزش الکترونیکی و سایر شرکت
 خواهد شد. نظام پرداخت

ها ، بانکرغم ظهور و فعالیت رقبای بانکی جدیدبه
زش در زنجیره ار ناپذیرهنوز هم بخش اصلی و جدایی

ها در معرض اما آن شوند.پرداخت محسوب مینظام 
از دست دادن کنترل بر این زنجیره ارزش در مقابل 

های ند که داعیه تسلط بر بخشارقبای تازه واردی
ال پگونه که فعالیت پی همان، مختلف آن را دارند

تماس مستقیم بانک با مشتری را به شدت کاهش داده 
 است. 

و  Googleون با ظهور رقبای قدرتمندی همچ
Facebook  که اکنون در صدد تثبیت جایگاه خود در

های ، پرداختباشندبازار نظام پرداخت می
الکترونیکی در پردازش ابری پیشقراول سایر خدمات 

 د بود.نقابل ارائه در این بستر خواه

 کلید واژه:
 ملی پول الکترونیک

 اصلی: سوال
ها با تواند در  رقابت بانکتا چه حد می های اجتماعیشبکهاستفاده از پول الکترونیکی در بستر 

 ها خلق مزیت کند؟رقبای نوظهور در نظام پرداخت، برای آن
 ایده اصلی:

های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های پول الکترونیکی را از نظر فنی به دو دستهفرآوردهاگر 
های اخیر بیشتر به ارائه خدمات نوع های کشور در طول سالکنیم بانکافزار تقسیم نرمو  هوشمند

 ایایانهر هایافزارپول الکترونیکی مبتنی بر نرمیعنی اول گرایش داشته و کمتر به دسته دوم 
ست که در سطح بین الملل گرایش به این نوع پول الکترونیکی با شدت ااند. این در حالیپرداخته

  ود.شبیشتری دنبال می

دور ص. در صورت ستسیس بانک در کشور ایرلند اأت صددفیسبوک در  شرکتدرحال حاضر 
نیکی واحد پول الکترو تواند در اتحادیه اروپا یکمجوز بانک مرکزی ایرلند، این شبکه اجتماعی می

در  توانندبه واحد پول فیسبوک میپس از تبدیل منابع مالی خود ، مشتریان اساس این بر ارائه دهد.
بانک مرکزی بانک از یک سیس أمجوز ت نیز شرکت گوگل .پرداخت کننددریافت و درون شبکه 

 تبدیل به PayPal با شرکت زیر مجموعه خود هم  EBay کمپانی. دریافت کرده است ستان راانگل
ند ایز در راهها نآسیایی .است بانک در اینترنت شدههای اعتباری و نترقیبی توانمند در مقابل کارت

در این  ،کندو سایت بزرگ اینترنتی علی بابا از کشور چین که همانند یک هایپرمارکت عمل می
اند تا زنگ خطر برای نظام ها دست به دست هم داده. تمام این موضوعفعال شده است زمینه
 .داری سنتی بیش از پیش به صدا درآیدبانک

ی هاها شعب، کارمندان، دستگاهای انتقال پول به روش سنتی، بانکردر نظام بانکی ایران ب
ند که کنهای مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری میتحویلدار خودکار و سیستم

نتی سهای انتقال پول و پرداخت های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وهزینه
که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل است در حالی این  .هددرا تشکیل میو الکترونیک 

تر و شاید کنندگان، بسیار کم های شخصی استفادهو رایانه اینترنت، پردازش ابریاستفاده از شبکه 
 .نزدیک به صفر است
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