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 روز اول

   

در مرکـز   1390بهمن و اول اسـفند   30هاي پرداخت که در روزهاي  این گزارش خالصه اي از دستاوردهاي همایش بانکداري الکترونیک و نظام

  .کند شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد، ارائه می پشتیبانیپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي و با  توسطهاي برج میالد تهران  همایش

برنامـه بلنـد   معرفـی   ،معرفی زیر ساخت ها و ابزارهاي جدید پرداخـت الکترونیـک  ، معرفی الگوهاي موفق دنیا در زمینه بانکداري الکترونیک

معرفی دیدگاه هاي اقتصادي مختلف در خصوص بانکداري الکترونیـک و  ، هاي پرداخت در کشور مدت و نقشه راه بانکداري الکترونیک و نظام

آشنایی با نقاط ضعف و قوت کشـور در زمینـه بانکـداري    ، سطح دانش تخصصی بانک هاي کشور و مدیران آنهاارتقاي  ،سیستم هاي پرداخت

از اهـم اهـداف ایـن همـایش بودنـد کـه در قالـب         اي نوین در بانکـداري ارتباط دانشگاه و صنعت در خصوص کاربرد فن آوري ه و الکترونیک

هـا و   بدیلی را براي مدیران ارشد و میانی بانـک  این همایش فرصت بی .هاي تخصصی دنبال گردیدند ها، ارائه مقاالت و برگزاري کارگاه نشست

هاي نـوین ایـن    ک براي تبادل اطالعات و دستیابی به فناوريهاي ارائه دهنده خدمات بانکداري الکترونی همچنین کارشناسان اجرایی و شرکت

 .صنعت ایجاد نمود

تجارت، ملت، تات، پاسارگاد، اقتصاد نوین، توسعه تعاون و موسسات مالی و اعتباري ریحانه گسـتر مشـیز و    حامیان این همایش بانکهاي

داده پـردازي ایـران، خـدمات انفورماتیـک، توسـن،      : ک شـامل هاي بزرگ ارائه دهنده خـدمات بانکـداري الکترونیـ    عسکریه و همچنین شرکت

 .ورزي سداد، کاسپین، کارت اعتباري ایران کیش و شرکت توسعه فناوري اطالعات خوارزمی بودند داده
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 مقدمه

صورت  زیربرنامه ریزي و سازماندهی علمی و اجرایی این رویداد در قالب کمیته هاي راهبري، علمی و اجرایی 

  .گرفت

 : اعضاي کمیته راهبري

، دکتر محمد هاشم بت )بانکیصاحبنظر در امور ( ، اسداهللا امیر اصالنی)دبیرکل بانک مرکزي( سید محمود احمدي

، )معاون اداري و مالی پژوهشکده پولی و بانکی( ، دکتر علی حسن زاده)مدیرعامل بانک اقتصاد نوین(شکن 

 ، دکتر علی دیواندري)مدیر عامل بانک تجارت( ، دکتر مجیدرضا داوري)ملی ایرانمدیر عامل بانک ( فرشاد حیدري

مدیرعامل بانک ( اهللا سیف ، دکتر ولی)مدیر عامل بانک تات( اف ، دکتر جالل رسول)مدیرعامل بانک ملت(

هاي  صاحبنظر در نظام( ، مهندس محمدرضا عسگري)مدیرعامل بانک کشاورزي( ، دکتر محمد طالبی)آفرین کار

مدیرعامل بانک ( ، دکتر مجید قاسمی)مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک( مراد ، علیرضا عیدي)پرداخت

معاون ( ، دکتر کامران ندري)مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک( ابوطالب نجفی  ، مهندس سید)پاسارگاد

 )و بانکیرئیس پژوهشکده پولی ( دکتر فرهاد نیلیو  )پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

 :اعضاي کمیته علمی

دکتر ، )مدیرعامل شرکت فناپ( دکتر شهاب جوانمردي، )مشاور شرکت ملی انفورماتیک( دکتر نیما امیرشکاري

هاي پرداخت بانک  مدیر نظام( ناصر حکیمی، )معاون اداري و مالی پژوهشکده پولی و بانکی( زاده علی حسن

دکتر ، )مدیر عامل بانک تات( اف دکتر جالل رسول، )بانک تجارتمدیر عامل ( دکتر مجید رضا داوري، )مرکزي

مدیر عامل بانک ( دکتر ولی اهللا سیف، )معاون پژوهشی مؤسسه عالی بانکداري ایران( وند مهرداد سپه

مدیر عامل بانک ( دکتر محمد طالبی، )نظر پولی و بانکیصاحب( الدینی رضا شجاع دکتر محمد، )کارآفرین

معاون امور عملیات پشتیبانی ( غالمعلی کامیاب، )مدیر عامل شرکت توسن( دکتر ولی اهللا فاطمی، )کشاورزي

مدیر تحقیق و توسعه ( محرمیان معلم دکتر مهران، )عضو هیئت مدیره بانک ملت( علیرضا لکزایی، )بانک آرین

هادي  محمد، )نک ملی ایرانمدیر امور فناوري و اطالعات با( زاد حسین معیندکتر ، )شرکت خدمات انفورماتیک

دکتر ، )معاون فناوري و اطالعات بانک اقتصاد نوین( زهرا میرحسینی، )نظر پولی و بانکیصاحب( مهدویان

   )رئیس پژوهشکده پولی و بانکی( دکتر فرهاد نیلی و )معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی( کامران ندري

 :اعضاي کمیته اجرایی

دکتر  ،)مدیر عامل مرکز فابا( محمد مراد بیات ،)مدیر عامل مرکز بازاریابی خدمات مالی( غالمعباس افشار

هاي کالن پژوهشکده پولی و  مدیرگروه حساب( نژاد ابوالفضل خاوري، )مدیرعامل شرکت فناپ( شهاب جوانمردي

مدیر اداري ( حسینیسید سعید ، )معاون اداري و مالی پژوهشکده پولی و بانکی( زاده دکتر علی حسن، )بانکی

 هستی ربیع همدانی، )مسئول انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی( پیمان راحمی، )شرکت ملی انفورماتیک

هادي شالباف  محمد، )مدیر بازاریابی شرکت توسن( ، حامد قنادپور)پژوهشکده پولی و بانکی کارشناس ارشد(

مدیرتحقیق و توسعه شرکت (م لمع مهران محرمیاندکتر ، )مشاور هیئت مدیره شرکت داده کاوان آیسان(

رئیس (  دکتر فرهاد نیلی و )معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی( دکتر کامران ندري، )خدمات انفورماتیک

  )پژوهشکده پولی و بانکی
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برنامه همایش   

ارائه سخنرانی هاي صبح روز اول  همایش به مراسم افتتاحیه و 

 .کلیدي اختصاص یافت

 :سخنرانان صبح روز اول

  )دکتر فرهاد نیلی(رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش 

  )دکتر محمود بهمنی(رئیس کل بانک مرکزي 

   )سید محمود احمدي(دبیر کل بانک مرکزي 

  )علیرضا عیدي مراد(مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک 

  )ناصر حکیمی(هاي پرداخت بانک مرکزي مدیر نظام 

  )سید ابوطالب نجفی(مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک 

 

 دبیر همایش  گزارشخالصه 

 .تحوالت بانکداري الکترونیک در کشور همه را متعجب کرده است

هاي مشتریان از نظر تعـداد، بـه    درصد از تراکنش 50در حال حاظر 

 95بیرون از شعبه منتقل شده است و از حیث مبلغ هم بیش از 

هاي بانکی بـا اسـتفاده از ابزارهـاي نـوین پرداخـت       درصد تراکنش

سال از کمتـر از   7سرانه کارت بانکی ظرف مدت . شود انجام می

عملکرد شـتابان و سـتودنی    .رسیده است درصد 1/2به درصد  2/0

برانگیز صنعت بانکداري الکترونیـک در چنـد    ولی نامتوازن و چالش

سال گذشـته، تـأملی جـدي را بـراي ارزیـابی دسـتاوردها، واکـاوي        

بایـد ایسـتگاهی   . طلبیـد  هـا مـی   ها و مداقه در عدم تـوازن  چالش

منی گرد نظیر در انج شد تا همه بازیگران این حرکت کم فراهم می

ها را در ترازوي قضاوت بگذارند و با محک  هم آیند؛ قوت و ضعف

توشه تالشی مضـاعف را بـراي دهـه     عقل و تدبیر و خرد جمعی، ره

 .دستور کار همایش از دل چنین نیازي برآمد .رو فراهم آورند پیش

 

  بهمنی محمود خالصه سخنرانی دکتر

نه بانـک مرکـزي   هـاي سـاال   برگزاري این همایش و دیگر همـایش 

گـذار پـولی بـراي ایـن      بیانگر اهمیتـی اسـت کـه مقـام سیاسـت     

 بــا اســتقرار الزامــات پردازشــی فنــاوري. موضــوعات قائــل اســت

در هسته عملیات بانکی، بانکداري الکترونیکی به عنـوان   اطالعات

در ابتـداي دهـه    .پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده اسـت 

ملی تسویه و پرداخـت، رشـد جهشـی در    هاي  و ایجاد زیرساخت 80

. کاربري ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوري توسط مشتریان رخ داد

رایانــه در پشــت باجــه خــدمات رســانی   80اگــر تــا قبــل از دهــه 

قرارداشت، در طول دهه گذشته انـواع مسـیرهاي خـدمت رسـانی     

از الکترونیک مستقیماً در اختیار مشتري قرار داده شد تا بـدون نیـ  

ها و متصدیان آنها بخش بزرگی  به مراجعه به نیروي انسانی بانک

 .از خدمات بانکی را دریافت کند
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هاي کلیدي سخنرانی  

  خالصه سخنرانی سید محمود احمدي

 ها عملکرد بانکداري الکترونیکی در هدفمند کردن یارانه: موضوع

ها، مبلغ  آمارهایی در خصوص تعداد تراکنشسید محمود احمدي ضمن ارائه 

هـا بـه    ها بـه تفکیـک تجهیـزات و مبلـغ تـراکنش      ها، تعداد تراکنش تراکنش

تفکیک خدمات در بازه زمانی برداشت یارانه ها و همچنین تعداد و مبلغ کل 

 54هاي شتاب به تفکیـک مـاه پرداخـت و ضـمن اشـاره بـه سـهم         تراکنش

هاي مرکز شتاب  در دي  ترونیکی از کل پرداختدرصدي  تعداد پرداخت هاي الک

پرداخت هاي الکترونیکـی مرکـز    ارزش درصدي 96و همچنین سهم  1390ماه 

 موفـق هاي نقدي، بـه عملکـرد    در مقایسه با پرداخت 1390شتاب در دي ماه 

ها و ثبات و عدم اعوجاج در  نظام بانکی در مقابل افزایش چند برابري تراکنش

و عدم توقف عملیات مرکز شتاب در هنگام برداشت  ها عملکرد اکثر سامانه

  .ها اشاره کرد یارانه

 

 مراد خالصه سخنرانی علیرضا عیدي

  دستاوردهاي بانکداري الکترونیک: موضوع

مقـررات، اسـتانداردها، ابزارهـا و     اسـت از  اي نظام جامع پرداخت مجموعه

هـاي اصـلی    شود و سامانه ها که براي تسهیل پرداخت استفاده می سیستم

آن در ایران شتاب، ساتنا، پایا، تابا، نماد و شبکه ملی ارتبـاط بـین بـانکی    

باشد اما از نظام  امروز  تقریباً کشوري نیست که نظام بانکی داشته .است

هاي  طراحی نقشه راه بانکداري الکترونیک و نظام . ملی پرداخت بهره نگیرد

پرداخت در افق ده سال آینده از طرف بانک مرکزي بر عهـده شـرکت ملـی    

هـاي در دسـت اقـدام ایـن      از دیگـر طـرح  . انفورماتیک گذاشته شده اسـت 

سامانه اتوماسیون بانکی . هاست رکت سامانه نظارت الکترونیکی بانکش

الحسـنه، سـامانه انتقـال تصـویر چـک، سـامانه ضـد         سسات قرضؤبراي م

هاي آتی این شـرکت   پولشویی و سامانه جامع اعتبار سنجی از جمله پروژه

 . است

 خالصه سخنرانی ناصر حکیمی

 چشم انداز بانکداري الکترونیک: موضوع

دهـد کـه در زمینـه ابزارهـاي پرداخـت و       وضعیت حال حاضر کشور نشـان مـی  

ایـم و نفـوذ    سال گذشته توسعه خیلی خوبی داشته 10هاي اولیه در  زیرساخت

شـود   هـاي مهـم شـمرده مـی     ابزارها در میان مردم نیز  که یکی از زیرسـاخت 

هاي پرداخت بـا چهـار چـالش     نظاملی است؛ اما المل نزدیک به معیارهاي بین

استاندارد سازي و یکپارچگی، نظـارت داده محـور، تنـوع در    : نداساسی مواجه ا

 . هاي حیاتی والت و تکمیل زیرساختخدمات و محص

هـا و رواج آن   بانک مرکزي به دنبال سود آور کردن کارت اعتباري بـراي بانـک  

دهنـدگان   اول اینکـه ارائـه  : طرح شـاپرك نیـز  دو هـدف دارد   . بین مردم است

خدمات پرداخت بتوانند  روي پاي خودشـان بایسـتند و دوم اسـتاندارد شـدن     

 . دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک خدمات ارائه

 

  سید ابوطالب نجفیمهندس خالصه سخنرانی 

  بانکداري آینده: موضوع

برگـزار شـده   هاي بانکی این همایش  ترین روزهاي تراکنش این که در شلوغ

توسـعه  . نشان دهنده کار کردن بانکداري الکترونیک در ایـران اسـت   است

  .هاي فرهنگی نیز مواجه است بانکداري الکترونیک عالوه بر فناوري با چالش

نـد رو بـه رشـد دارد و    هـاي جهـان رو   در بانـک  ITهـاي   برون سپاري فعالیت

هـاي جـایگزین    ها به دنبـال کـاهش تعـداد شـعب و افـزایش کانـال       بانک

  .هستند

بینش کسب  سازي فرایند خدمات، سازي اطالعات مشتریان، بهینه یکپارچه

مسـیر رسـیدن بـه بانـک      ،سازي اطالعات بهینه ها و و کار در مجموعه بانک

  .آینده است
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رو  هاي پیش ها و افق چالشاول   نشست   

هاي تخصصی ، ارائه  بعد از ظهر روز اول همایش به برپایی نشست

 . مقاالت و برپایی میزگرد بانکداري متمرکز  اختصاص یافت

  :ها عناوین نشست

  پیش روا و افق چالش ه

  توسعه زیر ساخت ها

  الکترونیکابعاد فقهی و  حقوقی بانکداري 

  توسعه بانکداري الکترونیک

  رضایت و اعتماد کاربران

  نظام هاي پرداخت خرد

  بانکداري الکترونیک و مدیریت ریسک

  بانکداري الکترونیک و زیر ساخت ها

 

  :سخنرانان نشست

  ) مدیر عامل بانک سپه(دکتر رامین پاشایی فام 

  )مدیر عامل بانک پاسارگاد(دکتر مجید قاسمی 

 )مدیر عامل بانک تات(اف  دکتر جالل رسول

  خالصه سخنرانی دکتر رامین پاشایی فام

در  کارگیري فناوري اطالعات و  ایجاد زیرساخت هاي الزم هب: موضوع

  بانکداري الکترونیکی

ج حاصل از ینتا ومطالعات صورت گرفته  یبررسدر این سخنرانی به 

هـاي   ، بـا توجـه بـه شـاخص    هاي مـالی   شبکهري فناوري در یکارگ هب

ــه ک یــالکترون یآمــادگ ــ یچــارچوبو ارائ ــراي ب ــاوري یکــارگ هب ري فن

ــانکی اطالعــات در بخــش هــاي مختلــف   ســاختار خصوصــا نظــام ب

هـاي   و شـیوه  د تجـارت یـ ابعـاد جد با تاکید بـر   کترونیکالبانکداري 

جـاد بسـتر   یرسـاختها و ا یو ضرورت توجه به اصـالح ز نوین بانکداري 

گیري فنـاوري در  کـار  ه، ضمن توجه به تاثیرات ناشی از بمناسب آن

 .عملیات بانکی پرداخته شد

 

  خالصه سخنرانی دکتر مجید قاسمی

روي بانکداري الکترونیک در حـوزه رقابـت    هاي پیش چالش: موضوع

  ها بانک

حجم محتواي الکترونیکی تولید شده و . عصر حاضر، عصر اطالعات است

  . توان ذخیره، بازیابی و پردازش اطالعات در حال افزایش است

هاي عصـر حاضـر    امنیت، سرعت، دقت، یکپارچگی و هوشمندي شاخصه

سازد تا از حجم  ها را قادر می هاي نوین بانک استفاده از فناوري. هستند

برداري را داشته باشـند   که در اختیار دارند بیشترین بهرهعظیم اطالعاتی 

و این یعنی داشتن بازاري نامحدود و ارائه خدمات گسـترده مبتنـی بـر    

محدودیت زمانی به منظور اخـذ    نبودمشتري، قدرت بیشتر در رقابت و 

  . تر هاي هوشمندانه استراتژي

  خالصه سخنرانی دکتر جالل رسول اف

  ها و افـق آینـده ي الکـترونیـکی دستـاوردها، چالـشبانکـدار: موضوع

ارائه خدمات جدید که با گسترش میزان منابع و مصارف بانکی همراه 

است، موجب افزایش نیروي انسانی در سطح صف و ستاد از یک طرف 

  .هاي مربوط مانند شعب از طرف دیگر شده است و گسترش زیرساخت

کارگیري بستر  هاي فناوري کلیدي با ببانکداري مجازي به عنوان یک ارتق

اینترنت، زیرساخت جدیدي را براي توسعه خـدمات نـوین بـانکی مهیـا     

کرده و باعث انتقال فرآیند ارائه خدمات بانکی به تابع تولید جدید بـا  

 .شود بازده فزاینده نسبت به مقیاس می

 

 

 

5 



  

   

  :نشستسخنرانان 

  ) مدیر عامل بانک کشاورزي(دکتر محمد طالبی 

  ) مدیر عامل شرکت توسن(دکتر ولی اهللا فاطمی 

مدیرعامل شرکت کارت اعتباري ایران (سید مجید میرکبیري  مهندس

 )کیش

ها توسعه زیرساخت  دوم نشست  

  خالصه سخنرانی دکتر محمد طالبی

سازي سیستم جامع بانکداري متمرکز  انتخاب و پیاده:  موضوع

  اسالمی

یکپـارچگی در نظـام   توسعه صنعت بانکداري و حرکـت بـه سـمت    

هـا   ایـن دوره  .سر گذاشـته اسـت   هاي  متعددي را پشت بانکی دوره

ي  هاي اتوماسـیون پشـت باجـه و  جلـوي باجـه، دوره      دوره:  شامل

ي یکپـارچگی   هاي شخصی خـود و دوره  دسترسی مشتریان به حساب

ــانکی    سیســتم ــات ب ــه تمــامی عملی هــا و دسترســی مشــتریان ب

کــداري متمرکــز از مزایــاي متعــددي  دســتیابی بــه بان.  باشــد مــی

سازي بسترهاي مناسـب مـدیریتی،    برخوردار است اما نیازمند پیاده

  .فنی و نیروي انسانی است

  سخنرانی دکتر ولی اهللا فاطمیخالصه 

  هاي توسعه بانکداري الکترونیکی بررسی شاخص: موضوع

بانکداري الکترونیکی از ارکان اصلی خدمات الکترونیکی در معماري 

بررسـی آمارهـاي موجـود بانکـداري     . کالن دولت الکترونیکی اسـت 

الکترونیکی در مقایسه با برنامه کـارگروه بانکـداري الکترونیکـی و    

هاي  هاي الکترونیکی در میان برخی کشور یسه آمارهاي پرداختمقا

  .بودتوسعه یافته و در حال توسعه از اهم اهداف این ارائه 

روي بانکداري الکترونیکی نشان  هاي پیش بررسی مشکالت و چالش

پرداخـت الکترونیکـی در کشـور دارد امـا      هـاي  از بهبود شرایط نظام

 ناشــی از هـاي اعتبـاري   کـارت مانـدگی ایـران در حــوزه    علـت عقـب  

ــک   ــت ناســالم بان ــود در حــوزه رقاب ــا در عرصــه  نابســامانی موج ه

  .هاي فروشگاهی است پایانه

  سید مجید میرکبیريمهندس خالصه سخنرانی 

  )SEPA(طرح واحد پرداخت اروپا : موضوع

SEPA ارز دیگـري   هـر  یـا  یـورو  بـه  مالی تراکنش جهت ابتکاري در

 ایـن  .باشـند  آن در خواسـتار شـرکت   عضـو  هـاي  دولت که است

 از اي نقطـه  هر در را هر پرداختی دهد می اجازه کاربران به سیستم

 پرداخت یک ابزار و بانکی یک حساب از استفاده با تنها یورو حوزه

 حوزه تمام در خرد هاي پرداخت ترتیب، تمام این به .دهند انجام

 ملی ها در حوزه پرداخت بین هرتفاوتی شده و محسوب محلی یورو

فروشی در  ایجاد بازار یکپارچه خرده .رفت میان خواهد از فرامرزي و

اي رو به پیشرفت است و به هـر حـال در طـی     منطقه یورو، پروسه

 .این مسیر و با پیشرفت کار به نقاط عطفی خواهد رسید
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ابعاد فقهی و حقوقی بانکداري الکترونیک  سوم نشست  

  :سخنرانان

  دکتر بیژن بیدآباد

  دکتر عبداهللا خدابخشی

  حمید قنبري

  خالصه مقاله دکتر بیژن بید آباد

  اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین:  عنوان

و کـاهش   يساز یکپارچهبا هدف  ،منابع بنگاه یزير برنامه یستمس یجادا

 یريکـارگ  هو بـ  یراطالعات نادرست و مغـا  یجاداز ا یسربار ناش يها ینههز

. باشـد  یبرخوردار م يا فوق العاده یتاز اهم یريگ یمتصم یندآنها در فرآ

نه تنهـا   عاتاطال يبر فناور یمبتن یکپارچه  يها یستمس يو اجرا یبا طراح

را   ینراست یانمشارکت در سود وز يبانکدار یاتو عمل یندهاتوان فرآ یم

ارتباط ارکـان آن   ينمود، بلکه با برقرار یریتمد ینهمناسب و به یوهبه ش

 یـر زنج یـک هـم   متصـل بـه   يهـا  مربوطه به مثابه حلقه يها حوزه یربا سا

حاصل  یبازده ين و ارتقایامشتر يها گروه يموجب خلق ارزش افزوده برا

   .دگرد ياقتصاد يسپرده گذاران در طرح ها يگذار یهاز سرما

  

  خالصه مقاله دکتر عبداهللا خدابخشی

بررسی رویه قضایی  مسئولیت مدنی بانک و مؤسسات اعتباري و: عنوان

  راجع به خروج غیرقانونی وجه از حساب سپرده

هاي سپرده اشخاص باید از تعـرض و تغییـري کـه بـدون      بی گمان حساب

خواست دارنده حساب یا دستور قانون یا دادگاه است، مصون باشد و اگر 

حساب آنها، فراتر از این موارد، خـارج شـود، انتظـار اسـت کـه       وجوهی از

اما این احسـاس عمـومی بایـد در    . به این اتفاق داده شود پاسخی روشن

چارچوب قانون و تحلیل حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنها در صورتی که 

خروج غیرقانونی وجوه، منتسـب بـه مؤسسـات اعتبـاري باشـد، مسـئول       

جبران خسارت قلمداد شوند در غیر این صورت تـوجیهی بـراي مسـئولیت    

  .نیست

  خالصه مقاله حمید قنبري

  معکوس نمودن بار اثبات دعوي در بانکداري الکترونیک:  عنوان

یکی از مسائل مهم در بانکداري الکترونیک این اسـت کـه در اخـتالف میـان     

در حـالی کـه نظـام    . بانک و مشتري، بار اثبات دعوي بر عهده چه کسی اسـت 

هاي دهد، واقعیتدوش مدعی قرار میسنتی ادله اثبات دعوي، بار اثبات را بر 

اي هستند که استفاده از این نظام سنتی را دشوار بانکداري الکترونیک به گونه

کنـد از  این مقاله در پی اثبات این امر است که عدالت اقتضا می .نمایندمی

یک سو قطع نظر از اینکه بانک، مدعی باشد یا مدعی علیه، بار اثبات دعـوي  

الکترونیک بر عهده بانک قرار داشته باشد و از سوي دیگر به جـاي  در بانکداري 

ولیت ئولیت، نظام دوگانه مسوولیت مبتنـی بـر خطـا و مسـ    ئنظام واحد مس

  . مبتنی بر خطر در رابطه میان بانک و مشتري برقرار گردد
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توسعه بانکداري الکترونیک  چهارم نشست  

  :سخنرانان

  دکتر تورج صادقی

  احسان رسولی نژاد

  دکتر محمد هاشم نوروز

  دکتر احمد اسدزاده

  خالصه مقاله دکتر تورج صادقی

بـا  (هاي پذیرش و توسعه بانکداري الکترونیک در ایران  شاخص: عنوان

  )نگاهی به تجارب سایر کشورها

مالك گزینش بانک از سوي افراد، رضایت کلی آنان از بانک مورد نظر مـی  

براساس مطالعات صورت گرفته، برخی از معیارهاي مهم مشتریان . باشد

ــد از  ــزینش بانــک عبارتن ــراي گ ، )ماننــد موقعیــت(ســهولت دسترســی : ب

هاي دوستان، شهرت بانک، میزان ارائه اعتبار، دوستانه بـودن رفتـار    توصیه

  .هزینه پائین خدمتهاي ارائه شده و پرسنل بانک

رسی تجربیات سایر کشورها در زمینه در مقاله تالش شده است تا ضمن بر

ارائه خدمات بانکداري الکترونیک بـه عوامـل مهـم در پـذیرش و توسـعه      

خدمات بانکداري الکترونیک در ایران پرداخته شود تا ضـمن فـراهم شـدن    

  . هاي موثر در این حوزه را شناسایی نمود امکان مقایسه بتوان مالك

  

  خالصه مقاله احسان رسولی نژاد

ر ایران با استفاده از شبکه بینی رشد بانکداري الکترونیکی د پیش: عنوان

  عصبی مصنوعی

هـاي تجربـی، دانـش یـا قـانون       هاي عصبی مصنوعی با پـردازش داده  شبکه

با توجه به تغییر . کنندبه ساختار شبکه منتقل می ها رانهفته در وراي داده

فضاي کسب و کار بانکداري به بانکداري الکترونیکی، پیش بینی رشد آن در 

در ایـن مقالـه بـا    . اي مهم به شمار می رود ایران مسئلهصنعت بانکداري 

این رشد توسط شبکه عصبی  1389ـ   1380هاي مربوط به استفاده از داده

. مورد پیش بینی قرار گرفته اسـت  1395ـ   1390هاي مصنوعی براي سال

نتایج بدست آمده نشان از عملکرد بهتر شبکه عصبی پیشخور چندالیه بوده 

بینی  دهد و پیش زان رشد بانکداري الکترونیکی را بهتر نشانو قادر است می

  .نماید

  

 

 

  خالصه مقاله دکتر محمد هاشم نوروز

  بررسی عوامل اصلی پذیرش بانکداري الکترونیک مقایسه ایران و هند: عنوان

این مقاله میزان پذیرش بانکداري الکترونیک در بین مشتریان در کشور ایران 

آسان بودن، در دسترس بودن، دقـت در فرآینـد    با بررسی فاکتورهاي را و هند

 کردهسی رکترونیک برعملیات بانکی، تنوع خدمات بانکی و امنیت بانکداري ال

کنـد و   دهد که این عوامل در تمامی مشتریان یکسان ظهـور نمـی   ونشان می

میـزان اسـتفاده از    وتحت تأثیر مواردي چون سطح تحصیالت، فرهنـگ، سـن   

  .اینترنت  قرار دارد

  

  خالصه مقاله دکتر احمد اسد زاده

هاي منتخب  بر سودآوري بانک ICTتأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات : عنوان

  ایران

فروش، پایانـه    شامل پایانه( در این پژوهش اثر فناوري اطالعالت و ارتباطات

بررسـی   هـاي منتخـب در ایـران    بر سودآوري بانـک ) خودپرداز  شعب و دستگاه

هـاي   ي بـازدهی دارایـی بانـک و متغیـر     مدل شامل متغیـر وابسـته  . گردد می

ي بانک، سهم بـازار هـر بانـک، پایانـه شـعب،       نسبت تمرکز، اندازه( توضیحی

هـاي   مـدل بـا اسـتفاده از داده   . باشـد  مـی ) پایانه فروش و دستگاه خود پرداز

دل اقتصاد سنجی تابلویی نامتوازن سیزده بانک منتخب کشور در قالب یک م

دسـت   نتـایج بـه  . شود انجام می 1388-1381پانلی با اثرات ثابت طی دوره 

است که فناوري اطالعات و ارتباطـات تـاثیر مثبتـی بـر روي       آمده بیانگر آن

 .هاي ایران داشته است عملکرد بانک
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کاربرانرضایت و اعتماد پنجم   نشست  

  :سخنرانان

  غالمعباس افشار

  محمد ناصر کریمی

  دکتر فرهاد نیلی

  کیومرث زرافشانی

  افشارخالصه مقاله غالمعباس 

بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تئوري : عنوان

  ریزي شده توسعه یافته رفتار برنامه

در این تحقیق تالش گردید تا با اضافه کردن عوامل مرتبط بـا کیفیـت   

ریـزي شـده و توسـعه مـدل،     شبکه به مدل پایـه تئـوري رفتـار برنامـه    

پـذیرش بانکـداري اینترنتـی از     هاي تحقیق طراحی و با تاکید بـر فرضیه

شـهر تهـران، بـه آزمـون گـذارده      در سوي مشتریان بانک اقتصاد نوین 

هاي آماري این تحقیق نشان داده است که اضـافه  نتایج تحلیل.  شود

داري طـور معنـی  کردن عوامل مرتبط با کیفیت شبکه به مدل پایه،  به

 "تمایـل بـه  "ه و نیز قدرت تبیـین سـاز   "نگرش به"قدرت تبیین سازه 

بنابراین مدل توسعه یافته تئوري رفتار . دهدانجام رفتار را افزایش می

-ریزي شده در مقایسه با مدل پایه، از قدرت بیشتري براي پیشبرنامه

  .بینی قصد رفتار مشتریان در خصوص بانکداري اینترنتی برخوردار است

  

  خالصه مقاله محمد ناصر کریمی

بررسی ادراك مشتریان از امنیت و اعتمـاد الکترونیکـی در   : عنوان

  هاي پرداخت الکترونیکی استفاده از سیستم

پرداخـت الکترونیکـی   هاي  هاي پرداخت سنتی، روش در مقایسه با روش

هایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت،  مزیت

 .باشد محرمانگی، کارآیی و راحتی می

بدین منظـور عوامـل مـوثر بـر اعتمـاد و امنیـت ادراك شـده توسـط         

هـاي پیشـرو در ایـن زمینـه      بانـک  از مشتري در بانـک ملـت کـه یکـی    

هـا از   بـراي تجزیـه تحلیـل داده    .استباشد مورد بررسی قرار گرفته  می

هاي اندازه گیـري و از تحلیـل    تحلیل عاملی تأییدي جهت سنجش مدل

 "نهایتـا . هاي ساختاري استفاده شـده اسـت   مسیر جهت سنجش مدل

دست آمده جهـت بهبـود وضـعیت بانـک ملـت       ههاي ب هتمبتنی بر یاف

  . ارائه گردید هاییپیشنهاد

 

 

  خالصه مقاله دکتر فرهاد نیلی

  هاي بانکی عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از کارت: عنوان

هاي کشور، دارا بودن کارت بـانکی، کلیـد ورود بـه     پرداخت  در طرح جامع نظام

از این رو . باشد هاي پرنفوذ بانکداري الکترونیک در کشور می بسیاري از سامانه

در این تحقیق عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر دسترسـی افـراد بزرگسـال    

. هاي بانکی از طریق یـک مـدل پروبیـت شناسـایی شـده انـد       شهري به کارت

-ردان از کـارت دهند که در مناطق شهري ایران، مهاي تحقیق نشان مییافته

با شیبی مثبت موجب  سالگی 25تا  ،سن. کنندهاي بانکی بیشتر استفاده می

عالوه  به. شودموجب کاهش دسترسی میآن، افزایش دسترسی شده و پس از 

هاي خانوار بیشـتر باشـد اسـتفاده از     هرچه سطح تحصیالت فرد و سطح هزینه

هرهاي کوچـک وتهـران   افـراد سـاکن در شـ   . یابد هاي بانکی افزایش می کارت

متوسـط از   بیشتر دسترسی بـه کـارت دارنـد ولـی میـزان دسترسـی شـهرهاي       

افراد مطلقه و بیوه بیشتر از افراد داراي همسـر و  . هاي بزرگ کمتر است شهر

  .کنند هاي بانکی استفاده می افراد مجرد کمتر از گروه اخیر از کارت

  زرافشانیخالصه مقاله کیومرث 

واکاوي موانع پذیرش بانکداري الکترونیک در بین کشاورزان استان : عنوان

  کرمانشاه

هـاي مناسـب در زمینـه توسـعه     رغـم انجـام پیشـرفت   طی سالهاي اخیـر بـه  

هـایی  بانکداري الکترونیک در ایران، دستیابی به اهداف مـورد نظـر بـا چـالش    

رایط خـاص فرهنگـی،   هـاي مـذکور بـه شـ    برخـی از چـالش  . مواجه بوده اسـت 

تـوان بـه خـدمات    شـود کـه از جملـه آن مـی    اقتصادي و اجتماعی مرتبط می

الکترونیک بانک کشاورزي در بین اقشار خاص جامعه اشاره نمود که با صـدور  

و توسعه خدمات کشاورز کارت، طی سالهاي اخیر تالش نموده تا کشاورزان را 

ست تـا در زمینـه پـذیرش ایـن     اما ضروري ا. با خدمات الکترونیک آشنا سازد

  .هاي نوین از سوي کشاورزان، تحقیق و پژوهش صورت پذیردفناوري
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هاي پرداخت خرد نظامششم   نشست  

  :سخنرانان

 بهروز مشرقی

  اسداهللا شاه بهرامی

 زاده  دکتر علی حسن

 مهدي محمدي

  

  خالصه مقاله بهروز مشرقی

 Factors Influencing Success of Bank-Issued: عنـــوان

Micropayment Systems in Iran                                                    
The object of this study is to analyze the factors influencing 
success of Bank-issued micropayment systems in Iran. 
Based on an existing IS post acceptance model which 
considers well known factors, we focus on studying the 
influence of a new factor related to compulsion (direct and 
indirect). 
The collected data have been analyzed at three levels. 
First, some descriptive statistics are derived in order to 
obtain an overview of the characteristics of the sample. 
Second, bivariate correlations between variables are 
analyzed with respect to the correlation between scales of 
variables and mediator variables. The final stage of the 
analysis adopts a regression analysis in order to identify 
the eventual existence of association and relationship 
between the dependent and independent variables.  

  

  خالصه مقاله اسداهللا شاه بهرامی

هاي نظیر به  تحلیل و مقایسه پنج مدل پرداخت خرد در شبکه: عنوان

  نظیر

هاي پرداخت خـرد  سیستم، استفاده در P2P يهابکهیکی از کاربردهاي ش

است که در ارتباط  یکیالکترون يها از پرداخت یپرداخت خرد نوع. باشدیم

. گرددیکم استفاده م مبالغ يبوده و برا یانروزانه مشتر هاي یتبا فعال

 ینـگ پارک ینـه پرداخـت هز : ماننـد  یـادي ز يپرداخت خرد، کاربردها يفناور

بـه منظـور   . دارد یل عمـوم رستوران، سوپرمارکت و حمل و نق یل،اتومب

 يهـا بکهشـ  يمدل پرداخت خرد کارا و مناسـب بـرا   یک یکمک در طراح

P2P ، مـدل پرداخـت خـرد    پـنج مقاله  ینادر ،PPay ،WhoPay ،CPay ،

P2PNetPay  وFloodgate  در شبکه هايP2P    را براساس پـنج معیـار

تحلیـل و  پذیري و کارایی پذیري، مقیاسارزیابی امنیت، گمنامی، انتقال

 .ایممقایسه کرده

  

 

 

  خالصه مقاله دکتر علی حسن زاده

معرفی الگوي مناسب اجرایی بانکداري همراه در ایران با استفاده از : عنوان

  تجربیات موفق سایر کشورها

هاي بانکداري و پرداخت همـراه در   در این مقاله با بررسی اوضاع جاري سیستم

ي سراسر دنیا و مقایسه شرایط موجـود در ایـران، بـه یـک مـدل مناسـب بـرا       

توان با استفاده از تجارب  می. یابیم سازي و ترویج این فناوري دست می پیاده

ها را انتخاب نمـوده و از آزمـون و خطـا     ترین روش هاي خارجی، مطمئن نمونه

سـازي شـده در سـطح دنیـا بـا       هـاي پیـاده   سیر تکامـل سیسـتم  . پرهیز نمود

یـل شکسـت و   اي بررسی شده و نقاط قوت و ضعف و دال بندي منطقه تقسیم

هاي صورت گرفته  سپس ایران از لحاظ فعالیت. شود موفقیت آنها تحلیل می

نهایتـاً بـا   . گیـرد  سازي شده مورد بحث و بررسی قرار می هاي پیاده و زیرساخت

استفاده از اطالعات به دست آمده یک مـدل اقتصـادي مناسـب بـا شـرایط      

  .شود راه ارائه میایران و بر اساس شرایط فناوري بانکداري و تجارت هم

  خالصه مقاله مهدي محمدي

  iWallet  سیستم بومی پرداخت: عنوان

جهــت  Internet Walletایـن مقالـه بــه معرفـی سیســتم پرداخـت بــومی     

این سیستم بر بستر بانکی موجود، محیطی ساده . پردازد می P2Pهاي  پرداخت

  .آورد فراهم می P2Pهاي  و در عین حال امن جهت پرداخت

توانـد محیطـی جهـت فـروش      الگ مـی  کـارگیري ایـن سیسـتم، هـر وب     هبا بـ 

انـدازي   همچنـین بسـتر مناسـب جهـت راه     .محصوالت و خدمات آنالین گردد

  .گردد آنالین مهیا می هاي حراجی
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بانکداري الکترونیک و مدیریت ریسکهفتم   نشست  

  :سخنرانان

  دکتر زهرا خوشنود

  محمد فریدون کیانی

  دکتر مهرداد سپهوند

  خالصه مقاله دکتر زهرا خوشنود

کارگیري رویکردي نوین در مدیریت ریسک نقدینگی  هضرورت ب: عنوان

  پرداخت ساتنادر سیستم 

در این مقاله جهت آشـنایی بـا نحـوه مـدیریت ریسـک نقـدینگی در       

المللی، بر مطالعه دو سیستم پرداخت مورد  هاي پرداخت بین سیستم

شود که به تسویه حجـم   مریکا تمرکز میآاستفاده در اتحادیه اروپا و 

 .پردازند هاي با ارزش باال در سیستم مالی جهانی می باالیی از تراکنش

شود روند مدیریت ریسک نقدینگی در این  بر این اساس مشاهده می

بیشتر به مدیریت وثیقـه گـرایش پیـدا     يها، به سمت اتکا سیستم

هـا   شده در این سیستم شرایط معرفی گستره وثایق واجد. کرده است

تـر اعضـا بـه     ، مبـین دسترسـی مناسـب   )ویژه پس از بحران اخیـر  به(

تـر ریسـک نقـدینگی در ایـن      ت کارامـد نیـاز و مـدیری   نقـدینگی مـورد  

شرایط در  حال آنکه بررسی وثایق واجد. باشد هاي پرداخت می سیستم

دسترس در سیستم پرداخت ساتنا در کشور، مبین شکاف زیاد موجود 

  .باشد در این زمینه می

  خالصه مقاله محمد فریدون کیانی

هاي مختلف شناسـایی الگـو در    مدلبررسی میزان کارایی : عنوان

  هاي امتیازبندي طراحی و ساخت مدل

در این مطالعه سعی شده ضـمن ارائـه یـک روش ارزیـابی مناسـب      

هاي مختلف امتیازبندي اعتباري مورد توجـه قـرار    میزان کارایی مدل

بـدین  . داده شود و در عین حال اشکاالت موجود در آنها مرتفع گـردد 

داده متفاوت استفاده شده که دو مورد از آنها منظور از سه مجموعه 

هاي محک در اغلب صورت داده هب) هاي اعتباري آلمان و استرالیاداده(

هـاي  شود و یک مـورد هـم از داده  مطالعات مورد توجه قرار داده می

انتخـاب  ) هاي اعتبـاري بانـک کـارآفرین   داده(هاي داخلی کشور  بانک

ن نشـان دادن میـزان کـارایی    نتـایج ایـن مطالعـه ضـم    . شده است

بـرداري از مـدلهاي امتیازبنـدي    تواند بـراي بهـره  هاي مختلف می مدل

 .گیردمورد توجه قرار نیز صورت عملی  هاعتباري ب

 

 

  خالصه مقاله دکتر مهرداد سپهوند

در آستانه راه اندازي   ها ارزیابی ریسک سیستمیک در نظام پرداخت: عنوان

  سیستم تسویه ناخالص آنی 

   

این مقاله به ارزیابی و کمی سازي ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هـا در  

در این مطالعه حالت بحرانی نکول بانک بـا  . آستانه معرفی ساتنا می پردازد

بیشترین تعهدات منظور شده و سپس کل اثر آن بر نظام پرداخت ها به اثـر  

براي نقدینگی بانک ها یک بار ذخایر نقـد  . اثر دومینویی افراز می شوداولیه و 

. موجود در حساب اتاق پایاپاي و یک بار نسبتی از سپرده ها منظور شده است

نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیسـتمیک در نظـام پرداخـت بـا     

ک هـا  ها برحسب ارزش تعهدات و هم تعـداد بانـ   توجه به ذخایر موجود بانک

بنابراین میتـوان مقابلـه بـا ریسـک سیسـتمیک را      . قابل مالحظه بوده است

  .ها در نظر گرفت توجیه قابل قبولی براي تحول نظام پرداخت
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ها بانکداري الکترونیک و زیرساخت  هشتم نشست  

  :سخنرانان

  مریم معرفتی

  مهدي جعفري نجفی

  رزیتا شهباز کشوري

  سهیال کریمی

 

 مریم معرفتیخالصه مقاله 

  عت بانکدارينقش و جایگاه هوش تجاري در صن: عنوان

ها هاي تبدیل دادهها و فرایندها ، تکنولوژيتجاري شامل ابزار هوش

سـازي  به اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش مورد نیاز بـراي بهینـه  

تـوان   با اطمینان کامل مـی  امروزه. تصمیم گیري در سازمان است

 توانـد قـدرت   مـی هـوش تجـاري    حـل  ادعا کـرد کـه اسـتفاده از راه   

هـا   از دیگر سازمان آن را پذیري یک سازمان را افزایش دهد و رقابت

دهد تـا بـا    ها می حل این امکان را به سازمان این راه. متمایز نماید

موجــود از مزایــاي رقــابتی و پیشــرو بــودن   تکــارگیري اطالعــا هبــ

هـاي مشـتریان و    درك بهتر تقاضاها و نیازمندي برداري نمایند و بهره

در این مقاله به معرفی اصول  .دساز ط با آنان را میسرمدیریت ارتبا

و مبانی سیستم هاي هوش تجاري پرداخته و اجزا و عناصر اصلی یک 

  . گیردسیستم هوش تجاري را مورد بررسی قرار می

  

  خالصه مقاله مهدي جعفري نجفی

اي در زیرساخت مخابراتی بانکداري  جایگاه شبکه ماهواره :عنوان

  الکترونیک

دسـتی بـر   /هاي بانکی از بسترهاي کاغذي با انتقال تدریجی سرویس

مخابراتی و اثر مثبت و چشمگیر آن بر گردش /بسترهاي الکترونیک

تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي، رشد تقاضا هم  از جانـب  پولی و 

بانکها و هم مشتریان آنها، بـه منظـور جـایگزینی روالهـاي قـدیمی      

ایـن  . بانکی و ارائه سرویس هاي نوین بیش از پیش سرعت گرفـت 

امر نیاز به بسترهاي مخابراتی سریعتر و با ظرفیـت بیشـتر را پدیـد    

ــگرفی در  . آورد ــول ش ــازگی تح ــه ت ــابرات   ب ــت مخ ــاختار و کیفی س

سرعت در حال  هو ب شده اي به مدد پیشرفت تکنولوژي شروع ماهواره

وضـوح پیشـتازي آنـرا در عرصـه      رشد است که از اکنون می توان بـه 

  .بسترهاي مخابراتی گسترده در آینده بسیار نزدیک دید

 

 

  خالصه مقاله رزیتا شهباز کشوري

 Gaining Competitive Advantage on E-CRM in Institutions :عنوان

Through B2B Model  
Electronic customer relationship management (E-CRM) is seen 
applicatory and beneficial solution to improve customers’ 
service, develop a profitable and long term relationship and 
retain valuable customers. E-CRM results from the consolidation 
of traditional CRM (Customer Relationship Management) with 
the e-business applications in marketplace. This research is built 
up from understanding the core attributes which construct the 
E-CRM in Iran Financial Institutions. The main reasons that this 
research has been chosen, is reaching the elements which have 
operative effect on customer satisfaction and its effect on 
banking performance, apprehending how business customers 
are led in successful relationship with banks. 

 

 خالصه مقاله سهیال کریمی

بررسی تاثیر سقف زمان پاسخ بر پایداري سوئیچ پرداخت الکترونیکی و : عنوان

  پذیري حس شده توسط کاربر دسترس

سازي سوییچ بـانکی در سـطح تـراکنش، تـاثیرات سـقف       این مقاله با شبیهدر 

پارامترهـاي مـدل   . اسـت  زمان پاسخ بر پایداري سوییچ پرداخت بررسـی شـده  

سوییچ شامل متوسط زمان تعمیر، متوسـط زمـان پاسـخ و ظرفیـت سـوییچ      

است که با در نظر گرفتن زمان پاسخ و متوسط زمان تعمیـر بـه صـورت یـک     

پذیري حس شـده توسـط کـاربر     ادفی با توزیع نمایی، میزان دسترسمتغیر تص

ها به صورت یک فرآیند تصادفی با توزیـع   ورود تراکنش. سازي شده است مدل

دهد که بهترین  نتایج به دست آمده نشان می. پواسن در نظر گرفته شده است

پـذیري حـس شـده در سـقف زمـان پاسـخ مشخصـی کـه بسـتگی بـه            دسترس

 .افتد وییچ دارد اتفاق میهاي س شاخص
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ها ارزیابی نشست  

  

بـراي ارزیـابی مقـاالت     .ل مقاله خـود را ارسـال کننـد   نفر خواسته شد اص 186چکیده مقاله دریافتی ، از  357به منظور انتخاب مقاالت ارائه شده، از میان 

هاي مخابرات، فناوري اطالعات، بانکداري، حقوق بانکی، اقتصاد، مدیریت و  اي از کارشناسان زبده در حوزه تیم ورزیده توسطمقاله داوري  -نفر 344دریافتی، 

از میـان مقـاالت داوري    .ربوط به مباحث مختلف بانکداري الکترونیک اسـت دهی یک شبکه علمی و فنی م فقه بانکی تشکیل شد که دستاورد خوبی از شکل

درصـد توسـط    16درصد مقاالت دریافتی، توسـط دانشـگاهیان،    48. صورت پوستر انتخاب شدند مقاله جهت ارائه به 29مقاله جهت ارائه شفاهی و  22شده، 

  . ندبانکی تهیه شده بود ITهاي خدمات  درصد توسط شرکت 36ها و  بانک

  .ها در ذیل اشاره شده است هاي ارائه مقاالت و نیز رضایت ایشان از برگزاري نشست کنندگان در نشست حاصل نظرسنجی از شرکت
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 (Core Banking)  میزگرد بانکداري یکپارچه

  :محورهاي گفتگو

o تفاوت بین یکپارچگی و تمرکز  

o 80 سابقه و تحوالت صورت گرفته طی دهه  

o بانکداري یکپارچه و مشتري محوري  

o هاي موجود و ارزیابی محصوالت ایرانی کیفیت سامانه  

o ها از جهت  وضعیت فعلی بانکCore Banking  

o دالیل عدم استقرار سامانه یکپارچه مطلوب بانکی  

o استانداردهاي بانک مرکزي  

o هاي داخلی است؟ آیا تهیه نسخه مطلوب ایرانی در توان شرکت  

o رو افق پیش  

  

 :حاضرین جلسه

 )هاي پرداخت بانک مرکزي مدیر نظام(ناصر حکیمی 

  )مدیر عامل شرکت توسن(فاطمی  …ا ولیدکتر 

  )مشاور بانک خاورمیانه(دکتر نجاتی 

  )مدیر عامل بانک سینا(دکتر عبدالناصر همتی 

  )پردازي ایران  رئیس هیئت مدیره شرکت داده(زاد  دکتر حسین معین

 

  

میزگرد بانکداري یکپارچه، در سالن سعدي مرکز  ،در پایان روز اول همایش

این میزگرد در شـرایطی برگـزار شـد کـه      .هاي برج میالد برگزار شد همایش

هـاي سـالن پـر شـده بـود و بـر خـالف         قبل از شروع برنامـه تمـام صـندلی   

  .هاي چالشی جذابی داشت میزگردهاي معمول بحث

 Core منظـور مـا از   : ناصر حکیمی در جمع بندي نهایی این میزگرد گفت

Banking  هایی اعم از متمرکز یـا   در داخل کشور وجود سامانه یا سامانه

هاي جغرافیایی،  غیرمتمرکز در یک بانک است که بتواند فارغ از محدودیت

خدمات بانک را به صورت یکسان در تمام نقاطی که دسترسی به بانک به 

و مجموعه عملیات مربـوط    صورت فیزیکی یا مجازي وجود دارد، ارائه کند

با همه افت وخیزهایی کـه   Core Banking .به بانکداري در آن ثبت شود

خواهند و موتور  ها می داشته نیازي است که جامعه، بازار و مشتري از بانک

   .محرك خدمات بانکی است

 

 

 

 

 

14 



  

   

 

 
 

 

 

 روز دوم

آموزشـی در    کارگاه 16روز دوم همایش، از صبح تا بعد از ظهر به ارائه 

  . هاي مختلف بانکداري الکترونیک اختصاص داشت حوزه

  

  :عناوین کارگاههاي همایش

o        پرداخت قبوض از طریـق خـدمات برداشـت مسـتقیم پایـا،  بـا

  عنایت به جایگاه سامانه مدیریت متمرکز مجوزها 

o   ــاخت ــاربردي  زیرس ــت ک ــزودن قابلی ــومی در   اف ــد عم ــاي کلی ه

  افزارهاي بانکی نرم

o اتی بانکیابر مخابر  

o  شاپرك(شبکه الکترونیک پرداخت کشور( 

o  مدیریت امنیت اطالعات بانکی  

o اوراق مشارکت الکترونیکی  

o بلیط الکترونیکی و پول الکترونیکی  

o هاي تسویه و پرداخت  مدیریت نقدینگی زیرساختRepo  

o  کاشف(کنترل امنیت شبکه فناوري(  

o فاکتورهاي الکترونیک  

o طریق تلفن همراه  پول الکترونیکی از: پول همراه  

o هاي انبوه با زیرساخت پایا و قالب  هاي شرکتی و پرداخت پرداخت

  بندي

 

 

o هاي امنیتی بانکداري الکترونیک چک لیست  

o ها با رویکرد هوش تجاري هاي نظارت الکترونیک بانک سامانه  

o پروتکلهاي ارتباطی در پرداخت همراه و امنیت آنها  

o PCI/DSS  
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 ها کارگاه

  

پرداخت قبوض از طریق خدمات برداشت مستقیم  با عنایت به جایگاه سامانه کارگـاه  

این کارگاه ابتـدا توسـط   . ساعت و توسط دو مدرس برگزار شد 3در مدت مدیریت مجوزها 

سید سعید طباطبایی مسئول گروه پایا در شرکت خدمات انفورماتیک و پـس از آن توسـط   

Matjaz Ostroversnik هاي تصفیه شرکت  مدیر بخش بازرگانی سیستم Halcom  از کشور

  . اسلوونی ادامه یافت

هاي مستقیم  یستمی است که به بخش پایاپاي دستور برداشتسامانه مدیریت مجوزها س 

 رپایاپاي الکترونیکی افزوده شده و امکان برداشت مستقیم از حساب بدهکار توسط بستانکا

  .کند را فراهم می

  

  : هاي کارگاه سرفصل

o  معرفی سامانه برداشت مستقیم و مشخصات مدل برداشت مستقیمSEPA 

o راي سامانه راهکارهاي آماده سازي مجوز بMMS 

o در مقابل مدل عمومی . ا.ا.مدل برداشت مستقیم بانک مرکزي جSEPA 

o اهمیت اعتبارسنجی مجوزها براي ارائه سرویس هاي برداشت مستقیم با کارائی باال 

o مدیریت متمرکز مجوزها در مقابل مدیریت غیر متمرکز آنها 

o هاي سامانه  معرفی قابلیتMMS 

o رداشت مستقیممزایاي استفاده از سامانه ب  

  

  

 هاي کلید عمومی در نرم افزار هاي بانکی افزودن قابلیت کاربردي زیرساخت کارگاه

هاي کلید عمومی در شرکت داده پردازي  توسط کارین هایراپتیان مدیر پروژه زیرساخت

  .دقیقه برگزار شد 90ایران به مدت 

ساختاري بـراي تشـخیص هویـت، حفـظ محرمـانگی محتـوا،       زیرساخت کلید عمومی، 

تقـال  نحصول اطمینان از جامعیت اطالعات تبادل شده و انکار ناپـذیري طـرفین در ا  

هـاي نامتقـارن و همچنـین     اطالعات  بر اساس گواهی دیجیتال و رمزنگاري بـا کلیـد  

ییـد خـط   اهاي ارائه شده توسط مرجع معتمد براي ت ها و رویه اي از سیاست مجموعه

  .مشی حقوقی و دستورالعمل اجرایی متولی صدور گواهی است

هایراپتیان مدرس این کارگاه ضمن اعالم رضایت از کارگـاه معتقـد بـود کـه زمـان      

برگزاري کارگاه کوتـاه بـود و فرصـت کـافی بـراي پرسـش و پاسـخ وجـود نداشـت و          

ود ادامـه  هـاي خـ   عالقمندان تا دقایقی پـس از اتمـام کارگـاه همچنـان بـه پرسـش      

  .دادند می

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o اصول تامین امنیت توسط زیر ساخت کلید عمومی  

o هاي دیجیتال مقدمه اي بر مفاهیم کلید هاي نامتقارن و گواهی  

o معماري زیر ساخت کلید عمومی و سرویس هاي متداول آن  

o هاي مرکز صدور گواهی بانک مرکزي و حوزه کاربردي آنها تشریح انواع گواهی  

o ها در نرم افزارهاي کاربردي و میان افزارها موارد کاربرد سرویس  

o هاي  ممیزي سامانهPKI Enabled    
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توسـط علیرضـا کیـانپور کارشـناس شـرکت خـدمات        )شـابک ( ابر مخابراتی بـانکی کارگاه 

کارگـاه ابـر مخـابراتی بـانکی دومـین کارگـاه       . دقیقه برگزار گردیـد  90انفورماتیک به مدت 

  . منتخب همایش از نظر مخاطبان بود

  

مشکالت موجود در شبکه بانکی کشور همچون سطح پایین امنیت و عدم پوشش سراسـري  

با ضریب دسترسـی و امنیـت   ) شابک(بانکی کشور  اختصاصیموجب طراحی شبکه  ،در کشور

مدیریت شرایط بحران به صورت کامالً باال و همچنین قابلیت تضمین سطح کیفی سرویس و 

هاي مالی و بانکی با کیفیـت بـاالي خـدمات  و پاسـخگویی      و مختص کاربريمستقل و امن 

  . موثر و شبانه روزي گردید

  

که ضعف عمده این همایش در عدم مقایسه درست  انپور مدرس این کارگاه معتقد بودکی

بین ایران و کشورهاي همسایه و تعیین نشدن جایگاه ایران از لحاظ بانکداري الکترونیـک در  

  . میان کشورهاي همسایه بود

  هاي کارگاه سرفصل

o وضعیت موجود شبکه بانکی 

o هاي شبکه اختصاصی بانکی کشور ویژگی 

o معماري شبکه اختصاصی بانکی کشور 

o هاي شبکه اختصاصی بانکی کشور سرویس 

  

مسئول گروه سیستم   توسط علی سیفی، )شاپرك(شبکه الکترونیک پرداخت کارتی کارگاه 

هاي مشترك بانکی در شـرکت خـدمات انفورماتیـک و سـامان قطبـی مـدیرعامل شـرکت        

  .شاپرك برگزار گردید

  

هـا   هاي فروش را از سـمت بانـک   دارد کسب و کار پایانهبانک مرکزي با ایجاد شاپرك قصد 

» شـتاب «ها مستقیما به PSP در این طرح .ها واگذار کندPSP  لیت آنها را بهؤ  جمع و مس

ها پس از اجرایی شدن طرح  بانک .شوند و نیازي به اتصال از طریق یک بانک ندارند متصل می

، باید به سوي رقابت در ایجاد محصوالت هاي فروش به جاي رقابت در نصب پایانه» شاپرك«

  .کارتی متنوع پیش بروند

  

نشـان از جـذابیت    کـه نفري سعدي کامالً پر شده بـود   200پیش از شروع این کارگاه سالن  

  .موضوع داشت

  

  : هاي کارگاه سر فصل

o  تهدیدها(آسیب شناسی شرایط موجود( 

o هاي بانک مرکزي راه حل ارائه شده در قالب سیاست 

o ند انجام عملیات در شاپركفرای 

o  شتاب، پایا(شاپرك و سامانه ملی پرداخت( 

o آینده شاپرك 

   

 

 ها کارگاه
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مهندسـی سـخت    ، توسط مجید نوري، مدیر  ISMSمدیریت امنیت اطالعات بانکی کارگاه 

و اطالعـات شـرکت   هـا   موبد، کارشـناس ارشـد امنیـت سیسـتم     بیژن ده افزار بانک مرکزي،

ها و اطالعات شرکت  آفرین مومن واقفی، مدیر امنیت سیستم نوشخدمات انفورماتیک و 

  .  خدمات انفورماتیک برگزار گردید

یید مخاطره امدیریت امنیت اطالعات بخشی از سیستم مدیریت فراگیر است که مبتنی بر ت

ي، نگهداري و بهبود امنیت اطالعـات  سازي، اجرا، نظارت، بازنگر کسب و کار، براي ایجاد، پیاده

هـاي ایمـن سـازي در همـه      این سیستم در واقع تضمینی براي اثر بخشی فعالیت. باشد می

  .سطوح سازمان است

  

ت فصلی توانند به صور ها می ده موبد یکی از اساتید این کارگاه اعتقاد داشت که این  کارگاه

  .جزئیات وجود داشته باشدبراي پرداختن به  برگزار شوند تا فرصت بیشتري

  

 : هاي کارگاه سرفصل

o   سیاست بانک مرکزي در استقرارISMS 

o شاخص ها و معیارهاي امنیت اطالعات بانکی 

o مروري بر استانداردهاي حوزه امنیت اطالعات بانکی 

o تعریف نظام مدیریت امنیت اطالعات و استاندارد آن 

o سازي استاندارد بومیISMS هاي ایرانبراي بانک 

o سازي استاندارد مزایاي پیادهISMS المللیها در سطح ملی و بینبراي بانک 

  

توسط دکتر نیما امیر شکاري مدیر پروژه سیستم  )تابا( اوراق مشارکت الکترونیککارگاه 

بهترین کارگـاه   این کارگاه .پرداخت ملی تابا و مشاور شرکت ملی انفورماتیک برگزار گردید

  .مخاطبین همایش بود منتخب از سوي
  

سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ابزاري است جهت ثبت و نگهـداري اطالعـات اوراق   

تغییر مالکیت اوراق پس از هر خرید و فـروش در ایـن سیسـتم    . ین آنهانظام بانکی و مالک

  . گیرد تسویه ریالی معامالت در ساتنا و تبادل اوراق بهادار در تابا صورت می. شود ثبت می

  

دکتر امیر شکاري ضمن اظهار خوشنودي از برگزاري چنین همایشی اظهـار داشـت کـه ثبـات     

دهـد کـه حمایـت     رد اهمیت فراوانی دارد و نشـان مـی  مدیریت و حمایتی که امروز وجود دا

  .شود ثمر رسیدن آن می به به بانک مرکزي ار هر پروژه منجر

  :هاي کارگاه سرفصل

o اوراق بهادار الکترونیکی  

o  انواع تسویه اوراق بهادار)DvP ،RvP ،DvF ،RvF ،Repositioning(  

o ارتباط تسویه اوراق بهادار با تسویه پولی  

o  بازار اوراق بهادار بین بانکی)Repo  وILF(  

o نیازمندیهاي بانکها و مدل هاي ارتباطی با سامانه مرکزي اوراق 

o سامانه متمرکز اوراق مشارکت مشتریان  

o ارتباط با بازارهاي اوراق بین المللی 
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ت مدیره شرکت ئتوسط شهروز محقق، رئیس هی بلیط الکترونیکی و پول الکترونیکیکارگاه 

  . داده کاوان آیسان برگزار گردید

  

سهولت استفاده، نجات از  .بلیط الکترونیکی در دنیاي امروز مزایاي بسیاري براي کاربران دارد

ها و صدور کارت المثنی و قابلیـت   سردرگمی، امنیت باالتر به واسطه بلوکه کردن این کارت

 .هاسـت  طبلیهاي بانکی از جمله مزایاي این  بهاي اعتباري  و حسا کردن از طریق کارت شارژ

اي خواهنـد داشـت و کیفیـت ارائـه خـدمات       از طرف دیگر کارفرمایان کاهش سـربار هزینـه  

تعریـف و اعمـال تغییـر در    . یابـد  الکترونیکی به شهروندان از طرف آنـان نیـز افـزایش مـی    

ه خدمات نیز ثابت کیفیت ارائ. یابد شود و تخلفات کاهش می اي تسهیل می سیاست هزینه

  . باقی ماند

  

نظیر بـوده و   که این همایش در چند ساله گذشته بی معتقد بود ، مدرس این کارگاه،محقق

  .ن هم برنامه ریزي صحیح بودآو علت  اي مواجه شده بود سابقه با استقبال بی

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o  معرفی بلیط الکترونیکی وAFC )سامانه جمع آوري خودکار کرایه ( 

o  منافع مستقیم انتشار الکترونیکی اوراق مسافرتی 

o مالحظات فنی 

o کسب و کار 

  

توسـط کـورش     Repoهـاي تسـویه و پرداخـت     مدیریت نقدینگی زیرساختکارگاه 

از سـوي فرهنگسـتان    ،Repo. معدلت، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزي برگزار گردید

 ایـن ابـزار  . ترجمـه شـده اسـت   ”  ي عمومی قبولی بازخریدموافقتنامه “ ادب پارسی به

امکان تامین نقدینگی مورد نیاز اعضا از طریق معامله اوراق به شرط بازفروش در زمان 

  .آورد مشخص را فرآهم می

  

اظهـار خوشـنودي کـرد و    مدرس کارگاه از استقبال بی سابقه از ایـن همـایش   معدلت 

ها بسیار خـوب   اظافه نمود سازماندهی و مدیریت این همایش خصوصاً در بخش کارگاه

  .بود

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o  بررسی مبانی مربوط به معامالتRepo موافقتنامه عمومی قبولی بازخرید بر اساس ،

  . ISMAمقررات بین المللی 

o  بومی سازي معامالتRepo  با توجه به قوانین و مقررات کشور و لحاظ امور شرعی در

 .آن

o  معرفی ابزارRepo   به عنوان ابزاري جهت مدیریت بهتر نقدینگی در بانکها  

o  معرفی اجمالی سامانه هاي تابا و ساتنا  

o  تعریف اوراق بهادار الکترونیکی و مشخصات آن با توجه به انجام مبادالتRepo  .  

o ن در بازار تعهدات معامله گراRepo 
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آفرین مومن واقفی، مدیر امنیت  توسط نوش ،)کاشف(کنترل امنیت شبکه فناوريکارگاه 

واقفی مدرس ایـن کارگـاه   . ها و اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک برگزار گردید سیستم

کارگـاه  . از مجمـوع کارگاههـاي همـایش حضـور داشـت       تنها مدرسی بود که در سه کارگـاه 

  . کنندگان در همایش بود کاشف سومین کارگاه منتخب شرکت

  

رو  راهکـار پـیش   .نیتی اسـت آمار رخدادهاي فناوري، نشان از اشتباهات موجود در دیدگاه ام

کاشف، نقطه تماس واحـد  . تحلیل مخاطرات، تدوین استراتژي و تدوین برنامه مدون است

جلـوگیري از وقـوع مجـدد    . براي دریافت و تحلیل گزارش رخدادهاي امنیـت اطالعـات اسـت   

وقـوع پیوسـته و    دست آمده از رخـدادهاي بـه   حمالت امنیتی و اشتراك اطالعات و دانش به

  .یافتن راهی براي رسیدگی به آنها از جمله وظایف این سامانه است

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o هاي بانکی و سرویس ها وضعیت  موجود در مدیریت و پایش امنیت شبکه  

o اهداف در ایجاد مرکز کاشف 

o کاشف هاي مختلف مرکز عملکرد بخش 

o  طرح مفهومی مرکز کاشف و مفاهیم مرتبط ارائه 

o  کاشفها در ایجاد مرکز  موفقیت و ریسکفاکتورهاي 

o دستاوردهاي ایجاد مرکز کاشف 

  

 

ریـیس واحـد تخصصـی  بانکـداري      ،Marko Segaتوسـط   فاکتورهـاي الکترونیـک  کارگـاه  

الکترونیک، پرداخت سیار، سیستم هاي تصفیه بین بانکی و فاکتورهاي الکترونیک در شرکت 

Halcom باشد هاي بانک مرکزي می شرکت هلکام مجري برخی از پروژه. برگزار گردید .  

ها  ترین روش ترین و کارا که از سادهها سعی بر این است  براي تبادل اطالعات میان سازمان

هاي مبتنی بـر وب و اسـنادي بـا اسـتاندارد      در این میان استفاده از سرویس. استفاده شود 

XML    اسـتفاده از وب جهـت پیـاده سـازي     . به عنوان راه کار عملی پیشـنهاد گردیـده اسـت

  .فاکتورهاي الکترونیک نیز یکی از این موارد است

  :سرفصل هاي کارگاه

o ضرورت وجود فاکتورهاي الکترونیکی 

o ها  مزایاي فاکتورهاي الکترونیکی براي سهامداران شرکت و خرده فروش 

o بانکداري الکترونیکهاي  ارزش افزوده زیرساخت 

o ها از فاکتورهاي الکترونیک منافع بانک  

 

 ها کارگاه
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، توسط ناصر حکیمی مدیر نظام هاي پول همراه پول الکترونیکی از طریق تلفن همراهکارگاه 

پرداخت بانک مرکزي و جعفر مرتضویان، مسئول گروه پرداخـت سـیار و بانکـداري همـراه در     

نظیـر بـود و بسـیاري از     استقبال از این کارگاه بـی . خدمات انفورماتیک برگزار گردیدشرکت 

  .مندان مباحث را به صورت ایستاده دنبال کردند عالقه

وسیله یک ابزار سـیار و از   هتجارت سیار به هرگونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطالعات که ب

خـت پـولی در قبـال    اپرد قیقـی یـا پـیش   شـود و طـی آن ارزش ح   طریق شبکه سیار انجام می

پـول الکترونیکـی   .  شـود  گردد، گفته مـی  دریافت کاال، خدمات یا انتقال اطالعات منتقل می

ارزش پول رایج است که مقدار آن در محلی به شکل دیجتالی ذخیره شده است و از ان بـراي  

  . شود انجام تراکنش ارزي آنی استفده می

  : هاي کارگاه سرفصل

o و نقش پول الکترونیک در نظام نوین بانکی  جایگاه 

o رویکرد و راهبردهاي بانک مرکزي در حوزه پرداخت سیار و پول الکترونیکی 

o برنامه آتی بانک مرکزي در حوزه استقرار نظام پول الکترونیکی 

o مدل هاي مختلف کسب و کار در حوزه پرداخت سیار 

o کیف پول الکترونیک هاي موجود در حوزه پرداخت سیار وفناوري 

o امنیت در حوزه پرداخت سیار و پول الکترونیکی 

o الکترونیکی در کشور وضعیت فعلی و پیش بینی آینده استقرار نظام پول 

 

توسط  هاي انبوه با زیرساخت پایا و قالب بندي هاي شرکتی و پرداخت پرداختکارگاه 

سید محمد سعید طباطبایی، مسئول گـروه پایـا شـرکت خـدمات انفورماتیـک برگـزار       

  .گردید

سامانه پایا زیرساخت مبادالت پولی بین بانکی حسابی انبوه بـه شـمار آمـده و سـتون     

تسویه بین بـانکی  . دهد ها و انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می فقرات حواله

بدین منظور پایا . گیرد سط این سامانه از طریق ساتنا صورت میمبادالت انجام شده تو

صـورت   مستقیم به ساتنا متصل بوده و عملیات تسویه را در پایان هر چرخه پایاپاي بـه 

  .خودکار انجام خواهد داد

 ،هاي بعدي برگزاري این همـایش  دوره درنهاد نمود که طباطبایی مدرس این کارگاه پیش

هاي بانکداري از ادارات دولتی متولی توزیع قبـوض و   د فعال در حوزهها و افرا جز بانک به

  .هاي انبوه هم دعوت شود هاي بزرگ پرداخت شرکت
  

  :هاي کارگاه سرفصل

o  معرفی سامانه واریز مستقیم  

o چه کارهـایی بایـد   ...) یا سود سهام یا (اي حقوق  یک شرکت براي واریز دسته

 انجام دهد؟

o چـه  ...) یـا سـود سـهام یـا     (اي حقوق  بانک ها و سامانه پایا براي واریز دسته

 کارهایی انجام می دهند؟ 

o مزایاي استفاده از سامانه واریز مستقیم  

 

 ها کارگاه
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حـوزه    این  مجرب  توسط چهار استاد هاي امنیتی بانکداري الکترونیک لیست چک کارگاه 

مهنـدس   ،اطیابی، مدیر طراحـی و توسـعه شـبکه شـرکت خـدمات انفورماتیـک      سید حسن 

 ، نسـترن اسـمعیلی  ، هاي خودکار بانکی  شرکت خـدمات انفورماتیـک   اسکندري، مدیر پایانه

آفـرین مـومن واقفـی ، مـدیر      نوشو  مدیر سیستم هاي کارت شرکت خدمات انفورماتیک

  . ها و اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک برگزار گردید امنیت سیستم

هـاي امنیـت در طراحـی     هاي امنیتـی بانکـداري الکترونیـک، شـامل چـک لیسـت       چک لیست

هاي کـارتی، در دسـتگاههاي خـود پـرداز و در بانکـداري اینترنتـی        هاي بانکی، در سیستم شبکه

  .باشد می

توانـد دیـدگاه    ها می این نوع کارگاه دوجواسکندري از مدرسین این کارگاه اعتقاد داشت که 

هـا نـه حالـت     اطیـابی نیـز گفـت ایـن کارگـاه     . کارفرما و ناظر را خیلی به هم نزدیک نمایـد 

بت به سـایر  سها ن دانشگاهی دارد و نه جنبه کسب و کار و این نکته برتري نسبی این کارگاه

  .ها بود کارگاه

  :هاي کارگاه سرفصل

o هاي خودپرداز ستگاههاي امنیت در د چک لیست  

o هاي امنیت در سیستم هاي کارت و پایانه هاي چک لیست 

 فروش  

o هاي امنیت در بانکداري اینترنتی چک لیست 

o هاي بانکی هاي امنیت درطراحی شبکه چک لیست 

مـریم  توسـط  سامانه هاي نظارت الکترونیک بانک ها با رویکرد هوش تجـاري  کارگاه 

  . برگزار گردید رئیس گروه هوش تجاري شرکت خدمات انفورماتیک پور، حاجی

هـوش  . هاي دیگر است هوش، توانایی یادگیري درباره موضوعی و درك و تعامل با محیط

ریــزي ســازمان و نهایتــاً  تجــاري نقــش کلیــدي و یــک ارتبــاط مســتقیم در فراینــد برنامــه 

نقـاط ضـعف و قـوت یـک سـازمان کمـک       هاي کسب و کار دارد، به درك بهتر از  موفقیت

  . گردد دانش می يو باعث ارتقا کند می

حاجی پور از برگزار کنندگان میزگرد نهایی همایش تشـکر کـرد و اظهـار داشـت کـه ایـن       

نـین اعتقـاد داشـت کـه     چر همخـانم حـاجی پـو   . هـا بـود   بندي از تمام کارگاه میزگرد جمع

  .ها بود زي در این حوزهدهنده تسلط بانک مرک هاي همایش نشان کارگاه

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o    آسیب شناسی اثرات ناشی از وضعیت موجود اطالعات بانکی بر نظارت عالیـه نـاظر

 نظام بانکی

o        جایگاه مدیریت سونامی داده در توقـف و جلـوگیري از نشـر و سـرایت آسـیب هـاي

  موجود و آتی به سیستم نظام بانکی

o  موفق در نظارت الکترونیکـی بانـک هـا بـا رویکـرد      عناصر مؤثر در ارائه یک نقشه راه

  هوش تجاري

o ترسیم نقشه راه با ارائه راهکار پیشنهادي سامانه هاي نظارت الکترونیکی بانک ها 

  

 

 ها کارگاه
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شـهریار    دکتـر هـادي   پروتکلهاي ارتباطی در پرداخت همـراه و امنیـت آنهـا توسـط     کارگاه 

  . برگزار گردید امن دانشگاه علم و صنعت ایرانحسینی، مدیر گروه مخابرات  شاه

هاي موجود در یک شبکه را کنترل  اي از قوانین است که ارتباط بین کامپیوتر پروتکل مجموعه

هـاي   جاي استفاده از طریق پول نقد، چک و کارت پرداخت همراه یک روش پرداخت به. کند می

هاي مختلفی نیـز بـراي    پروتکل کند، ه میاستفاد اعتباري است که از تلفن همراه براي پرداخت

  .   یکی از مهمترین آنهاست NFCپرداخت همراه تعریف شده است که پروتکل 

 دکتر شاه حسینی ضمن تشکر از مدیریت و سخنرانان کلیدي این همایش در خصوص کارگـاه 

باعـث ایجـاد   هم پیوست که این  ها فناوري اطالعات و بانکداري به اظهار داشت در این کارگاه 

  .شور و اشتیاق در همایش شد

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o سامانه هاي پرداخت الکترونیکی همراه 

o بررسی اجزاي و واحدهاي یک سامانه پرداخت الکترونیکی همراه 

o  بررسی  معماريNFC  

o هاي پرداخت الکترونیکی  هاي امنیتی سامانه چالش 

 همراه 

o هاي امنیتی در کیف پول الکترونیکی  بررسی چالش 

o هاي پرداخت الکترونیکی همراه  هاي پروتکل پذیري آسیب 

o هاي پرداخت مبتنی بر  امنیت سامانهNFC  

  . بابک قهرمانی، مدیر پروژه مرکز داده حکمت برگزار گردیدتوسط  PCI/DSSکارگاه 

  

PCI/DSS   مخففPayment Card Industry / Data Security Standard  استاندارد ،

باشد که متشکل از طرحی جـامع بـراي ارتقـاي     هاي کارت در صنعت پرداخت می امنیت داده

سـازماندهی   PCI/DSSهدف . هاي پرداختی است هاي مربوط به حساب سیستم امنیتی داده

هـا در   هـاي مـالی و داده   رداختهاي امنیتی براي پایدار سازي پ سازي سیستم روند اجرا و پیاده

  .یک جامعه جهانی است

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o نیاز به استفاده از استانداردهاي امنیتی در پرداخت هاي الکترونیکی 

o جایگاه استاندارد PCI/DSS  در بین استانداردهاي پرداخت الکترونیک 

o آشنایی با استاندارد PCI/DSS لیو ضرورت استفاده از آن در ساختار فع 

o بانکداري در کشور 

o تبیین سیاست هاي کلی مورد نظر در PCI/DSS 

o چگونگی بومی سازي استاندارد  PCI/DSS 

o تانداردسچارچوب کلی و چگونگی پیاده سازي ا  PVI/DSS  

  

 ها کارگاه
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 و توسعه بانکداري اکترونیک هاي نظارتی چالش میزگرد

  :محورهاي گفتگو

  بر مخاطرات بانکی هاي تکنولوژیک اثر تکنولوژي و نوآوري

هاي پرداخت در برابر  لزوم اطمینان از یکپارچگی و قابلیت مقاومت سیستم

  ها شوك

  هاي پرداخت سالمت سیستم

  ها نظارت بر نظام فن آوري اطالعات بانک

  حضوري با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی نظارت غیر

  کمیته حسابرسی و ضرورت تامین و تکمیل و استقرار آن

  

هـاي نظـارتی و توسـعه بانکـداري      الشدر پایان روز دوم همـایش میزگـرد چـ   

موضـوع   .هاي برج میالد برگزار شـد  الکترونیک ، در سالن اصلی  مرکز همایش

این میزگرد از این جهت اهمیت داشت که با تغییر نظام بانکی از سـنتی بـه   

هاي نظارتی نیز متناسب با فضاي  رویکردها و  رود روش الکترونیکی، انتظار می

  .جدید از روش سنتی به نظارت داده محور تغییر یابد

ها و مبادالت بـانکی امکـان    سرعت باالي پرداخت تاکید گردیداین میزگرد  در 

رو نظام بانکی باید تمهیداتی را جهت  از این. دهد ایجاد خطرات را افزایش می

با توجه به الکترونیکـی شـدن نظـام     .گیرد کار کنترل و کاهش این خطرات به

ها نیاز است کـه بانـک مرکـزي بـه عنـوان متـولی اصـلی مـدیریت و          پرداخت

و مـدیریت  ابعاد نظارتی مبتنـی بـر فنـاوري را تقویـت     صیانت از گردش پول 

همچنین در این زمینه الزم است نهادهـایی چـون جامعـه حسابرسـان      .نماید

هاي حسابرسی تحوالتی را ایجاد  اي نوین در شیوهه کارگیري فناوري به به نسبت

  .نمایند

هـاي نـوین،    نظارتی مؤثر و به روز، نیازمند استفاده از فناوريتحقق یک نظام 

  .استقوانین و مقررات شفاف و نهادهاي قانونی کارا 

 :حاضرین جلسه

o  هاي پرداخت بانک مرکزي مدیر نظام(ناصر حکیمی( 

o مدیر عامل بانک ملی ( حمد عزیزيا دکترPLC لندن(  

o مدیر کل مجوزها و مقررات بانکی بانک ( امیر حسین امین آزاد

  )مرکزي

o صاحبنظر در مسائل بانکی و مالی( هوشنگ خستویی(    
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 اختتامیه

  :به شرح زیر قرائت شد همایشدکتر فرهاد نیلی، دبیر توسط همایش بیانیه پایانی میه در مراسم اختتا

تـر و   تـر، گسـترده   هزینه خصوص فناوري اطالعات و ارتباطات ـ براي ارائه بهتر، مؤثرتر، کم  هاي نوین ـ به  بانکداري الکترونیک یعنی به خدمت گرفتن فناوري .1

ها به بانکداران محول شود تا تغییري  بر این اساس باید مسؤولیت سکانداري تحوالت مربوط به نهادینه کردن فناوري در داخل بانک. تر خدمات بانکی دقیق

ي، تغییـر در رویکـرد   ها به ماهیـت و الزامـات فنـاور    بدون حمایت و اعتقاد راستین مدیریت ارشد بانک. ها پدید آید ساختاري در رویکرد کسب و کار بانک

 .پذیرد رسانی به دشواري و کندي صورت می ها به خدمت بانک

 

اي کسب کرده اسـت   هاي بانکی کشور دستاوردهاي قابل مالحظه خصوص چند سال اخیر، در الکترونیکی نمودن پرداخت و به 1380فنّاوري اطالعات در دهه  .2

هـاي عملکـردي جـزو     ایران در حوزه ضریب نفوذ اجتماعی ابزارهـاي نـوین پرداخـت و نیـز شـاخص      ها، نظام بانکی اي که برحسب بسیاري از شاخص به گونه

توان به جد امیدوار بود که کسـب رتبـۀ اول منطقـه،     هاي نظام بانکی کشور در حوزة فناوري می کشورهاي اول منطقه است و بدین لحاظ با ادامۀ فعالیت

 .لیف شده است، در چند سال آینده میسر استانداز بیست ساله نظام تک چنانچه در سند چشم

 

 :کند هاي آتی را ترسیم می ها دستور کار سال هایی روبرو است که رفع آن بانکداري الکترونیک در کشور در چند حوزه زیر با کاستی .3

گـري مـالیو ارایـه خـدمات      اسـطه رسانی بـه و  سازي سیستم دریافت و پرداخت بانکی، در خدمت فناوري اطالعات به رغم موفقیت چشمگیر در نوین .3.1

 .بانکداري عمده مبتنی بر امکانات فناوري که هسته اصلی بانکداري تلقی می شودنفوذ قابل توجهی نداشته است

هـا و   توانـد منبـع مهمـی بـراي درآمـدزایی بانـک       هاي اعتباري که سازوکار اصلی ارائه تسهیالت خرد اعتباري به خانوارها بوده و مـی  روند صدور کارت .3.2

رسد  می به نظر. هاي توسعه بانکداري الکترونیک عقب مانده است اي از سایر شاخص کننده بانکی باشد، به میزان نگران  ITهاي ارائه خدمات  شرکت

 .وکار موفق بانکی، توسعه ابزاررا  متوقف کرده است نبود مدل کسب  در این عرصه

انجام این امر مستلزم . ها و سودآوري خدمات بانکداري الکترونیک تبدیل شوند کارمزدهاي ارائه خدمات بانکی باید به منبعی براي درآمدزایی بانک .3.3

 .مشتریان استاخذ هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی از 

وکار بانکی است که ضمن انطبـاق بـا اسـتانداردهاي بانکـداري      هاي متنوعی از کسب توسعه بانکداري الکترونیک از این پس، مستلزم تعریف مدل .3.4

در ایـن  . اند تفاعیهایی ان ها صرف نظر از مالکیت آنها بنگاه بانک. اي بانکداري، در محیط اقتصادي کشور سودآور باشد اسالمی و نیز معیارهاي حرفه

اي که از سوي مقـام   وکار و سودآوري در چارچوب استانداردهاي شرعی و حرفه ها باید از توجیه اقتصادي برخوردار بوده و رونق کسب ها، فعالیت بنگاه

 .ترین شاخص ارزیابی عملکرد باشد شود، مهم ناظر اعالم می

  

ق بانکداري در کشور، افزایش دسترسی آحاد جامعه به خدمات مالی و توسعه عدالت بانکی و کاهش نظیر براي رشد و تعمی بانکداري الکترونیک فرصتی بی .4

هـاي   ها از سـازمان  اما وجه مهم فناوري، توسعه محصوالت جدید، تغییر بافت سازمانی، تغییر بانک. گذارد ها می ها و افزایش کارایی در اختیار بانک هزینه

انجام این مهم، مستلزم تغییر نگاه سیاستگذاران، بانکـداران و  . ها است ـ محور و در یک کالم افزایش اثربخشی بانک   ییهایی دانا کارـ محور به مجموعه

 .ها به مقوله فنّاوري اطالعات بانکی است شرکت

 

توانسـت   کمـی ابزارهـا مـی    بر ایـن اسـاس توسـعه   . ها بود ها، توسعه کمی محصوالت، شناخت بازیگران و کشف ظرفیت دهه توسعه زیرساخت 80دهه  .5

، دهه بهبود کیفی محصوالت، استانداردسازي خدمات، اطمینان از سالمت و امنیـت خـدمات و بـازتعریف    90دهه . ها باشد اي براي ارزیابی موفقیت سنجه

نکـداري در کشـور، بـه میـزان قابـل      خصوص چند سال اخیر، تحوالت نهادین در هسـته با  و به 80رسد طی دهه  به نظر می .وکار بانکی است هاي کسب مدل

رو  رفع این توسعه نامتقارن، دستور کار اصلی تحول بانکداري در دهه پـیش . توجهی از رشد انفجاري توسعه کمی ابزارهاي نوین پرداخت عقب مانده است

 .باشد می

 

مدل بانکداري سنتی نیز دیگر پاسخگوي . پذیرفتنی نیست 90در دهه قابل قبول بود،  80ارائه خدمات سنتی بانکی با استفاده از ابزارهاي نوین، اگر در دهه  .6

رود اهتمام مدیران بانکی معطوف به نوآوري در محصوالت بانکی شده و مدل بانکداري در ایران، با  لذا انتظار می. نیازهاي جامعه رو به رشد ایران نیست

 .بازتعریف شود گذارند، هاي نوین در اختیار می هایی که فناوري توجه به فرصت

 

هـا   ها بر نظام بانکی کشور ادامه پیدا کند، قطعاً مـدیران بانـک   چنانچه سیطره مدل دولتی اداره سازمان. هاي نوین، عرصه نوآوري و خالقیت است اورينف .7

لـذا مـدل بانکـداري کشـور بایـد از       .هـاي موفـق اسـت    که نوآوري و ایجاد زنجیرة ارزش، رمز پیشـرفت بانـک   توانند از خالقیت استقبال کنند؛ حال آن نمی

تواند موتوري براي آموزش، نوسازي و توسعه  بدیهی است این تحول می. هاي نوین باشد اورينگرایی متحول شود تا بتواند پذیراي ف گرایی به نتیجه وظیفه

 .ها نیز باشد نیروي انسانی بانک

 

هاي استواري است که همه مخاطرات مربوط به  هاي دوراندیش و مصمم و عزم االي انسانتوسعه بانکداري الکترونیک در کشور مرهون فکر بلند و همت و .8

تردیـد نـام مرحـوم دکتـر سیدمحسـن       بـی . و رفاه نسل حاضر را در سایه تدابیر حکیمانه و تصمیمات شجاعانه خود به ارمغـان آوردنـد    این امر را پذیرفته

 .درخشد بر تارك این قله همواره می کداري کشور به سوي نهادینه شدن خدمات بانکداري الکترونیکینوربخش به عنوان آغازگر نهضت تغییر در نظام بان
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 نمایشگاه جانبی

هاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطالعات در  شرکت. در کنار همایش، یک نمایشگاه جانبی نیز از دستاوردهاي صنعت بانکداري الکترونیک در کشور برگزار شد

شرکت داده نفورماتیک، شرکت خدمات ا: سسات شرکت کننده در این نمایشگاه عبارت بودند ازها و مؤ بانک. ها استقبال خوبی از این نمایشگاه داشتند بانک

، بانک ملت، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک تات، شرکت کارت اعتباري ایران کیش، )توسن(هاي نرم افزاري نگین شرکت توسعه سامانه، ورزي سداد

شرکت تامین ، اطالعات خوارزمی شرکت توسعه فناوري، بانک اقتصاد نوین، موسسه مالی و اعتباري عسکریه، سسه مالی و اعتباري ریحانه گستر مشیزؤم

شرکت فناوري ، شرکت داده کاوان آیسان، شرکت نداي امواج آسیا، بانک توسعه تعاون، شرکت داده پردازي ایران، هاي کاربردي کاسپین خدمات سیستم

شرکت مبنا ، شرکت سپهر نت ایرانیان، رسشرکت اطالعات فناوري جهانی پا، شرکت مهندسی فن آفرین حصین، )فناپ(اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

  .شرکت بیسان رایانهو  Path Solutions Iranشرکت ، شرکت  پارس سیستم  پویاي ایرانیان، شرکت ایران نارا، کارت آریا

  

  

هـاي بانـک    کل فقید بانک مرکزي و مرحوم بهرام فیض زرین قلم مدیر کل اسبق نظارت بر بانـک  این مراسم از زنده یاد سید محسن نوربخش رئیس انتهاي در

ابقه بانکی کـه  مدیران باساصالنی یکی از  اسداهللا امیرهمچنین در ادامه مراسم از . ي ماندگار صنعت بانکداري الکترونیک تجلیل شد مرکزي  به عنوان دو چهره

هاي ملی، صادرات، ملت، تجارت، کشـاورزي،   در بخش بعدي این مراسم از بانک. تقدیر به عمل آمد است سزایی داشته در توسعه بانکداري الکترونیک نقش به

  . ها تقدیر شد ن یارانهرسانی الکترونیک در طرح هدفمند کرد هاي برتر در حوزه خدمت سپه، مسکن، رفاه، پاسارگاد و پارسیان به عنوان بانک
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، سـامانه  )شتاب(هاي نظام جامع پرداخت نظیر شبکه تبادل اطالعات بانکی  درخصوص ایجاد سامانه 80 هاي نظام بانکی در دهه تصویر جامعی از پیشرفت

، شبکه ملی ارتباط بین بـانکی و سـامانه   )تابا(ترونیکی ، سامانه تسویه اوراق بهادار الک)پایا(، سامانه اتاق پایاپاي الکترونیکی )ساتنا(تسویه ناخالص آنی 

همچنـین در ایـن همـایش     .ارائـه شـد  ) سحاب(و سامانه حواله الکترونیکی ) شهاب(سنجی الکترونیکی بانکی  ، هویت) نماد(ها  نظام مدیریت امنیت داده

سـاله آتـی، سـامانه     هاي ملی پرداخـت کشـور در افـق ده    رونیک و نظامهاي دردست اقدام نظام بانکی نظیر طراحی رهنگاشت بانکداري الکت بخشی از پروژه

الحسنه، سامانه انتقال تصـویر چـک، سـامانه ضدپولشـویی و سـامانه       ، سامانه اتوماسیون بانک براي مؤسسات قرض)سناب(ها  نظارت الکترونیکی بانک

  .سنجی مشتریان معرفی گردید جامع اعتبار

هاي پرداخت مبتنی  هاي صورت گرفته در زمینه ابزارهاي پرداخت، بانکداري الکترونیک در کشور و روش پیشرفت هاي ارائه شده در همایش، با توجه به گزارش

میلیون به  19ازحدود  سال اخیر 6هاي صادره در فاصله  اي که براي مثال تعداد کارت  اي در سالیان اخیر داشته است، به گونه  بر فناوري گسترش قابل مالحظه

هاي  هاي فروش و پایانه ها، پایانه پرداز هاي پرداخت نظیر تعداد خود همچنین سایر ابزار. درصدي است 740رشد ن افزایش یافته که حاکی ازمیلیو 160حدود 

 .اند شعب نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده

ساختی،  اي، زیر رو درپنج حوزه آموزشی، قانونی و حقوقی، سامانه هاي پیش هاي صورت گرفته در حوزه بانکداري الکترونیک الزم است به چالش در کنار پیشرفت

افزاري، عدم توجه به  هاي نرم هاي مشخص در سامانه اي به فقدان استاندارد در حوزه سامانه براي مثال الزم است. توجه جدي صورت گیرد سازمانی و فرهنگی،

  .المللی توجه شود افزاري داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین هاي نرم پتانسیل

هاي بانکـداري   نیازهاي آنها از ویژگی سازي شده مطابق با بندي مشتریان و ارائه خدمات مالی جدید و شخصی شناسایی انواع روابط مشتریان با بانک، طبقه

  .مجازي درآینده است

  :هاي کشور به شرح زیرمورد تاکید قرار گرفت مشکالت مرتبط با اتوماسیون سامانه جامع بانک

o والت به شکل متمرکزعدم پوشش کامل خدمات و محص  

o  عدم پیشرفت مناسب محصوالت ارزي  

o هاي متمرکز  عدم استفاده کامل شبکه بانکی از سیستم  

o آوري شده هاي گرد عدم امکان استفاده بالدرنگ از داده  

  :گرفت برخی ازمشکالت مربوط به ابزارهاي پرداخت به شرح زیرمورد تأیید صاحبنظران قرار

o  عدم رشد قابل قبول کارت هاي اعتباري 

o ارائه خدمات سنتی بانکی در قالب ابزارهاي جدید 

o عدم محاسبه و اخذ بهاي تمام شده خدمات بانکداري الکترونیک  

و  )SEPA( بـر همـین اسـاس طـرح واحـد پرداخـت اروپـا       . هاي پرداخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت هاي پیشرفته در زمینه نظام کشورهاي به روز  تجربه

  .هاي اساسی آن به کارشناسان و مدیران بانکها معرفی گردید ویژگی

جهـانی شـدن،    چـون  در ابعاد مختلـف  ه بانکیبراي شبک هایی را فرصتمشارکت در سود و زیان از طریق بانکداري الکترونیکی،  جرایی شدن بانکداريامکان ا

عدالت حرکت به سمت تامین ، از بازدهی بخش حقیقی اقتصادگذاران  سپرده برخورداريو اسالمی،  هاي متعارف گسترش و توسعه بازار، رقابت با سایر بانک

  . آورد فراهم می هاي اخالقی و پول شویی مبارزه با ریسک ،اجتماعی

 :ندشو گذاران داشت که برخی از آنها در ذیل ارائه می هاي قابل توجهی براي سیاست هاي پرداخت، آموزه الکترونیک و نظاماولین همایش بانکداري 

دهنـده   آوري مشخصات تماس ارائه فراهم ،خودسایت  وب سازي ساختار سادهبا ها  بانک دبه منظور استفاده بهینه کاربران ازخدمات بانکداري الکترونیکی بای

 .سازي سیاست رمزنگاري، امضاي دیجیتال و گواهی دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند و شفافSSLاستفاده از گواهینامه  خدمات،



 

   

 سیاستیدستاوردهاي 

وجود آیـد   مناسبات این نوع از بانکداري به تواند در حقوقی که میهاي فقهی و  باید تالش شود تا توجه ذینفعان نظام بانکداري الکترونیک به ثمرات و داللت 28

ی نیز به صـورت مناسـبی توسـعه یابـد، تـا      یهاي فقهی، حقوقی و قضا الزم است همزمان با توسعه بانکداري الکترونیک، رویهبر این اساس . معطوف شود

در این راستا بانک مرکزي  .وجود آید را داشته باشند اي گوناگون عملیات بانکی بهه ی حل مشکالتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرفیتوانا

به منظـور   هاي فقهی و حقوقی همزمان با پیشرفتهاي بانکداري الکترونیک درکشور تیبی اتخاذ نماید که زمینه بررسیبه عنوان متولی نظام بانکی بایستی تر

ها و  ن بانکادعاوي ناشی از خروج غیر قانونی وجه از حساب مشتریمهیا گرددچرا که انتظار می رود بر اثر توسعه بانکداري الکترونیک،  تبیین قوانین مورد نیاز

اردي از این رو، مناسب است روابط حقـوقی و قضـایی درمـو    .ها با انواع مختلفی از این دعاوي مواجه شوند دادگاهلذا  یابد و گزارش سایر مؤسسات اعتباري

  . همچون مسئولیت مدنی بانکها و نحوه اثبات دعاوي در رابطه بانک با مشتري مورد بازبینی قرار گیرند

 بـراي  بازاریـابی خـود از داده کـاوي    قسـمت در بازار یابی اهتمام ورزند چرا که می توانند در  هوش تجاري و داده کاوي کاربردهاي مدیران بانکی الزم است به

 هاي تامین سرویس براي هزینه رفتن هدر از هستند آنها متقاضی مشتریان که محصوالتی و ها ارائه سرویس با و کنند استفاده مشتریان داده پایگاه تحلیل

 ها بانک مشتریان، ریسک رفتارهاي تراکنشی مشتریان و تحلیل مورد در ها داده استخراج با تواند می رابطه داده کاويدر همین  .کنند متقاضی جلوگیري بدون

. دهـد  هـا تـا حـد زیـادي کـاهش      وام تصـویب  و کنـونی  اعتبار مشتریان گسترش جدید، مشتریان به اعتباري هاي کارت ارائه ي اتخاذ تصمیماتی نظیر  در را

و رتبه بندي اعتباري مشتریان کمک سرشاري  مشتریان به وام اعطاي مورد در تصمیم گیري در بانک ها تواند به می متقاضیان وام، سوابقهمچنین بررسی 

 .آید میبنابراین مدیریت ریسک نیز یکی از کاربردهاي مهم هوش تجاري در صنعت بانکداري به شمار . نماید

هاي  اکنون این شبکه با مشکالتی نظیر قطعی شبکه، کندي در گسترش سرویس نکی بر مبناي مخابرات زمینی، همهاي شبکه با گذاري سرویس نظر به پایه

به منظوررفع مشکالت مذکور و فراهم ساختن بستري مناسب و کارا در . بودن رفع اشکال شبکه وضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است بر بانکی، زمان

  .گذاري و گسترش یابد اي در کشور پایه هاي ماهواره بر مبناي فناوري زیر ساختهاي  مورد نیاززمینه ارتباطات بانکی الزم است 

. کشـور تقویـت نمایـد   حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و کمیته انطباق عملکرد بـا اسـتانداردها را در نظـام بـانکی     باید بانک مرکزي 

  .هاي الزم با جامعه حسابرسان کشور جهت انطباق با تغییر و تحوالت نوین نظام بانکی صورت گیرد همچنین الزم است هماهنگی

 

 دنـ افزارهـا مـی توان   چراکه این نوع نـرم  ،اقدام نمایند ها نسبت به نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب  بانکشود  توصیه می 

برنامـه مـدیریت ارتبـاط    در جهـت کسـب مزیـت رقـابتی از      هاي مورد نیاز از مشتریان داشـته و نیـز   آوري و تجزیه و تحلیل داده ثري در جمعؤنقش بسیار م

 .بهره گیرندالکترونیکی با مشتري 

  

هایی نظیر سامانه طراحـی اوراق بهـادار الکترونیـک و موافقتنامـه عمـومی قبـولی        دستاورد ،در خصوص نقش بانکداري الکترونیک درمدیریت بهینه نقدینگی

ها، عدم تنوع اوراق بهـادار در بـازار پـول و ضـرورت      بانک يدار الکترونیک در پورتفواوراق بها نبودهایی نظیر  بازخرید حاصل شده است ولی در این زمینه چالش

 .مدیریت اعطاي اعتبار در بازار بین بانکی می تواند اثر بخشی ابزارها و سامانه هاي جدید را در مدیریت نقدینگی کاهش دهد

 

اعتبـاري و یـا    اعطاي خطـوط ها،  بهادار در سبد دارایی بانک دلیل اندك بودن حجم اوراق بهرسد  خصوص سامانه تابا و تامین نقدینگی در طول روز به نظر می در

شـرایط بیشـتر،    معرفی ابزارهـاي واجـد  . هاي بازخرید نتواند نیاز نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادي به نحو مناسبی پوشش دهد حتی موافقتنامه

تري  تواند افق مناسب ها در شرایط خاص و تا سقف خاصی از اعتبار و با نرخ کارمزد معین، می سپاري این دارایی ثیقهمرکزي با و دهی  بانک طراحی امکان وام

  .را دراین راستا به تصویر بکشد

ها در کشور و قابل  عدم پوشش کامل جغرافیایی سرویس ها، با توجه به مشکالت موجود درزمینه ارتباطات شبکه بانکی کشور نظیر کیفیت پایین سرویس

  .به منظور رفع مشکالت فوق الذکر تشریح گردید )شابک( قبول نبودن سطح امنیت شبکه، اقدام بانک مرکزي در ایجاد شبکه اختصاصی بانکها

  

این خصوص تدابیر الزم ها ، فرایند تسویه در سامانه ساتنا با اخالل مواجه است که الزم است در  هاي مقصد در واریز وجوه به حساب به دلیل تأخیر مکرر بانک

  .ازسوي بانک مرکزي اتخاذ شود



 

   

 سیاستیدستاوردهاي 

تنظیم یک نقشه راه با اهداف کمی و  الزم است ضمن یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشوربه منظور  29

انجـام   هاي موازي پرداخت الکترونیک ها و جلوگیري از ایجاد شبکه به منظور تصحیح زیرساخت شابکایی همچون شاپرك و ه کیفی زمانبندي شده، اجراي طرح

  .در طراحی سیستمهاي داخلی توصیه می شود )SEPA( در همین رابطه استفاده از تجربیاتی نظیر سیستم واحد پرداخت اروپا. شود

 :زیر وجود دارند در ارتباط با سامانه مدیریت مجوزها و خدمات برداشت مستقیم بانک مرکزي نقاط ضعف

o  تسهیالت بانکیعدم تجهیز این سامانه به امکان پرداخت اقساط  

o عدم تجهیزسامانه به رد دستور برداشت مستقیم  

o هایی نظیر صدور پیش فاکتور الکترونیکی سامانه اندازي زیر ضرورت راه  

o ضرورت دسترسی بدهکار و بستانکار به پایانه نمایش حساب 

افزاري  هاي نرم و سامانه) مخابرات(ها ي الزم  ساخت زمینه با مشکالتی از جنس زیراکنون بانکداري متمرکز در کشور از کارایی الزم برخوردار نیست و در این  هم

هاي موجود نظام بانکی در زمینه دستیابی به بانکداري  بر این اساس الزم است طی یک برنامه هدفمند ضمن ارزیابی داشته. افزاري مواجه است و سخت

ها جهت دستیابی به بانکداري متمرکز کارا  ساخت کنندگان زیر هاي مشاوره و تأمین ها، شرکت زي، بانکمتمرکز، شرح وظایف کلیه متولیان اعم از بانک مرک

 .گیري شود تبیین و پی

 هاي پرداخت در کشور گزارشی از عملکرد بانکداري الکترونیک و نظام - بخش سوم 

:هاي پرداخت در سی سال گذشته تحوالت نظام  

 

 
 
 

1370تا 

خدمات سنتی

پردازش مرکزي

1370-1381

سامانه هاي  –معرفی کارت 

متمرکز

1381-1389

توسعه –ایجاد زیرساخت ها 

سریع خدمات

  :80 هاي پرداخت در دهه  خالصۀ تاریخچه نظام

 

 
 

1380 -1385

ایجاد زیرساخت ها

رشد صدور کارت

1385-1388

تکمیل زیرساخت ها رشد 

تجهیزات پذیرش رشد 

تراکنش هاي الکترونیکی

کنون- 1388

رشد سریع تراکنش هاي 

غیرنقدي کاهش کاربري چک
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  :»ساتنا«عملکرد  30

  

  هاي کالن کشور به عنوان زیرساخت تسویه و پرداخت» ساتنا«عملکرد 

 ها تعداد تراکنش  سال

  رشد تعدادي

  )درصد(

مبلغ 

ها  تراکنش

  )میلیارد ریال(

رشد مبلغی 

 )درصد(

نسبت مبلغ 

ها به  تراکنش

GDP  

1387  263،037  -  1،509،170  -  44/0  

  )تقریبی( 24/1  درصد+ 180  4،233،421  درصد+ 1672  4،663،588  1388

  )تقریبی( 73/1  درصد+ 40  5،926،517  درصد+ 92  8،967،897  1389

 
 
 

  :»ساتنا«عملکرد 

 
 

  ترکیب عملکرد ساتنا

  هاي بانکها به یکدیگر پرداخت  هاي مشتریان بانکها پرداخت  سال
هاي  ها و اتاق تسویه سیستم

  پایاپاي

  سهم  مبلغ  تعداد  سهم  مبلغ  تعداد  سهم  مبلغ  تعداد  

1387  228،646  148،330  9/8  20،408  391،080  9/25  13،983  969،760  2/64  

1388  4،375،838  1،333،243  5/31  258،701  1،086،687  6/25  29،049  1،813،490  8/42  

1389  8،753،126  3،555،525  60  175،879  1،341،133  6/22  38،892  1،400،936  4/17  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :1 عملکرد شتاب

  »شتاب«هاي بین بانکی پردازش شده در مرکز  روند رشد تعداد تراکنش

  سال

  پایانه فروش  خودپرداز

  رشد  میانگین روزانه  جمع

  سهم  تعداد  سهم  تعداد

1381  360،341  100  0  0  360،341  987  -  

  درصد+ 852  9،402  3،432،064  0  1،836  100  3،430،228  1382

  درصد+ 1022  105،550  38،525،916  6/0  235،076  4/99  38،333،093  1383

  درصد+ 192  308,882  112,741,880  4/1  1,605,058  6/98  111,136,822  1384

  درصد+ 110  650،205  237،324،830  0/3  7،143،428  0/97  230 181 402  1385

  درصد+ 61  1،044،340  381،184،129  8/5  22،049،944  2/94  359،134،185  1386

  درصد+ 38  1،438،024  524،878،717  7/10  56،451،927  3/89  468،426،790  1387

  درصد+ 54  2،224،485  811،937،281  2/20  164،444،194  8/79  647،493،087  1388

  درصد+ 66  3،700،152  1،350،555،606  1/29  393،159،347  9/70  957،396،259  1389

  

 هاي پرداخت در کشور بانکداري الکترونیک و نظامگزارشی از عملکرد 
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  :2 عملکرد شتاب
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  :رشد کارتهاي پرداخت –هاي خُرد  تحوالت پرداخت 32

  

  
 
 

 

  : رشد خودپردازها –هاي خُرد  تحوالت پرداخت

  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پرداخت در کشور گزارشی از عملکرد بانکداري الکترونیک و نظام

33   :هاي فروش رشد پایانه –هاي خُرد  تحوالت پرداخت

  

  
  

 

  :)میلیارد(ها  تعداد تراکنش –هاي خُرد  تحوالت پرداخت

  

  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پرداخت در کشور گزارشی از عملکرد بانکداري الکترونیک و نظام

  :)میلیارد ریال(ها  مبلغ تراکنش –هاي خُرد  تحوالت پرداخت 34

  

  
  

  

  :هاي پرداخت کارتی هاي ملی کاربري سامانه شاخص

  

  هاي ملی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک شاخص

  مقطع زمانی
کارت به ازاي 

  هر نفر

کارت به ازاي 

  هر خودپرداز

نسبت جمعیت 

  به خودپردازها

کارت به ازاي هر پایانه 

  فروش

نسبت جمعیت به 

  هاي فروش پایانه

  3،673  415  23،393  2،646  113/0  1383پایان سال 

  992  197  15،253  3،030  195/0  1384پایان سال 

  360  122  9،306  3،138  337/0  1385پایان سال 

  166  90  7،159  3،891  542/0  1386پایان سال 

  93  79  5،517  3،709  840/0  1387پایان سال 

  64  76  4،232  3،948  227/1  1388پایان سال 

  51  85  3،733  6،226  667/1  1389پایان سال 
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  :هاي پرداخت در دهه گذشته خالصۀ تحوالت زیرساختی نظام 35

  

 
 

 

1380

راهبرد نظام 

جامع پرداخت

1382

راه اندازي مرکز 

»شتاب«

1385

راه اندازي 

»ساتنا«

1386

راه اندازي 

»سحاب«

1387

»کیپا«معرفی 

1388

راه اندازي 

»پایا«

1389

راه اندازي 

»تابا«

1390

راه اندازي 

»نماد«

  :هاي پرداخت در دهه گذشته خالصه تحوالت خدمات نظام

  

  

 
 

 

1371

معرفی 

کارت هاي 

پرداخت

1376

ایجاد اولین 

سامانه هاي 

بانکی متمرکز

1383

آغاز توسعۀ 

سریع 

پایانه هاي 

فروش

1384

معرفی 

کارت هاي 

پیش پرداخته

1385

توسعۀ تنوع 

خدمات کارت 

)قبوض(

1386

حواله هاي 

الکترونیکی 

بین بانکی

1387

تحول در 

زیرساخت هاي 

مخابراتی

1388

گسترش خرید 

الکترونیک

1389

پرداخت هاي 

انبوه 

الکترونیکی

1387 

اندازي  راه

»مکنا«  

 

1390 

معرفی خدمات 

برداشت «

»مستقیم  

 

1389 

اندازي  راه

سامانۀ جامع 

 نظارت کارت

 

1388 

معرفی 

»شبا«  

 

1387 

اندازي  راه

سامانۀ 

نظارت 

1386 

معرفی کارت 

 خرید اعتباري

 

1387 

معرفی 

پرداخت 

 همراه

1386 

 استاندارد

سازي 
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  :خالصه عملکرد گذشته 36

  

 در دهه گذشته سه مرحلۀ توسعه قابل مشاهده است: 

o توسعۀ زیرساخت  

o توسعۀ ابزارها  

o توسعۀ کاربري  

  

 هاي  ها به سامانه در دو سال گذشته بخش بزرگی از حجم پرداخت

 .پرداخت و تسویه الکترونیکی منتقل شده است

  

 محصول، هاي کارتی غیرنقدي در گروي توسعۀ  رشد بیشتر پرداخت

 .خصوصاً محصوالت اعتباري، است

  

 هاي الکترونیکی حسابی، دو ویژگی اساسی در بر  توسعه پرداخت

  :دارد

o کاهش کاربري چک به عنوان ابزار پرداخت  

o هاي کارتی برخط کاستن از فشار بر پرداخت 

:نقشۀ نظام جامع پرداخت و بانکداري الکترونیکی  

 

  :انداز آینده چشم

  

  

نیل به جایگاه اول منطقه 

خاورمیانه و شمال افریقا، به لحاظ 

نفوذ ابزارهاي پرداخت الکترونیکی، 

زیرساخت هاي پایدار و به روز و 

ارایه کامل خدمات بانکداري بر 

.بستر فناوري اطالعات و ارتباطات

نظارت داده محور

تکمیل 

زیرساخت هاي 

حیاتی

استانداردسازي و 

یکپارچگی

تنوع در خدمات 

و محصوالت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هاي آینده برنامه

 خدمات: 

  محور- محور به محصول-ها از ابزار تغییر رویکرد بانک ◦

  هاي متناوب خودکارسازي پرداخت ◦

  در ابزارهاي پرداخت خرد و ریزتحول  ◦

 زیرساخت و یکپارچگی:  

  ها و سطح خدمات استانداردسازي ابزارها و روش   ◦

  اي واحد ها در مجموعه یکپارچه سازي زیرساخت   ◦

  هاي مشترك امنیتی و حفاظتی توسعه زیرساخت   ◦

 نظارت:  

 محور-تغییر رویکرد نظارت سنتی به نظارت داده ◦

 هاي پرداخت در کشور ري الکترونیک و نظامگزارشی از عملکرد بانکدا
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 روز بانکداري الکترونیک را 

  در تقویم خود عالمت بزنید

 

 

برگـزاري اولـین    درهـاي انجـام شـده     تـالش  گزارشی بـود از   این مجموعه

 بـه  هـاي پرداخـت کـه     المللی بانکداري الکترونیـک و نظـام   همایش بین

همت پژوهشکده پولی و بانکی و حمایت شـرکت ملـی انفورماتیـک در    

امیـد اسـت    .جهت پیشبرد اهداف بلند مدت نظام بانکی برگـزار گردیـد  

برداري نظـام بـانکی مـیهن      دستاوردهاي این چنین رخدادهایی مورد بهره

  .عزیزمان قرار گیرد

ه با تالش محترمی ک و کارشناسان اساتید نظران، صاحب با تشکر از کلیه

  .  دریغ خود ما را در برگزاري این همایش یاري نمودند و زحمت بی

  پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  1390اسفند  –تهران 

  



  

  

   

رو  هاي پیش ها و افق چالشاول   نشست   

هاي تخصصی ، ارائه  بعد از ظهر روز اول همایش به برپایی نشست

 . مقاالت و برپایی میزگرد بانکداري متمرکز  اختصاص یافت

  :ها عناوین نشست

  پیش روا و افق چالش ه

  توسعه زیر ساخت ها

  الکترونیکابعاد فقهی و  حقوقی بانکداري 

  توسعه بانکداري الکترونیک

  رضایت و اعتماد کاربران

  نظام هاي پرداخت خرد

  بانکداري الکترونیک و مدیریت ریسک

  بانکداري الکترونیک و زیر ساخت ها

 

  :سخنرانان نشست

  ) مدیر عامل بانک سپه(دکتر رامین پاشایی فام 

  )مدیر عامل بانک پاسارگاد(دکتر مجید قاسمی 

 )مدیر عامل بانک تات(اف  دکتر جالل رسول

  خالصه سخنرانی دکتر رامین پاشایی فام

در  کارگیري فناوري اطالعات و  ایجاد زیرساخت هاي الزم هب: موضوع

  بانکداري الکترونیکی

ج حاصل از ینتا ومطالعات صورت گرفته  یبررسدر این سخنرانی به 

هـاي   ، بـا توجـه بـه شـاخص    هاي مـالی   شبکهري فناوري در یکارگ هب

ــه ک یــالکترون یآمــادگ ــ یچــارچوبو ارائ ــراي ب ــاوري یکــارگ هب ري فن

ــانکی اطالعــات در بخــش هــاي مختلــف   ســاختار خصوصــا نظــام ب

هـاي   و شـیوه  د تجـارت یـ ابعـاد جد با تاکید بـر   کترونیکالبانکداري 

جـاد بسـتر   یرسـاختها و ا یو ضرورت توجه به اصـالح ز نوین بانکداري 

گیري فنـاوري در  کـار  ه، ضمن توجه به تاثیرات ناشی از بمناسب آن

 .عملیات بانکی پرداخته شد

 

  خالصه سخنرانی دکتر مجید قاسمی

روي بانکداري الکترونیک در حـوزه رقابـت    هاي پیش چالش: موضوع

  ها بانک

حجم محتواي الکترونیکی تولید شده و . عصر حاضر، عصر اطالعات است

  . توان ذخیره، بازیابی و پردازش اطالعات در حال افزایش است

هاي عصـر حاضـر    امنیت، سرعت، دقت، یکپارچگی و هوشمندي شاخصه

سازد تا از حجم  ها را قادر می هاي نوین بانک استفاده از فناوري. هستند

برداري را داشته باشـند   که در اختیار دارند بیشترین بهرهعظیم اطالعاتی 

و این یعنی داشتن بازاري نامحدود و ارائه خدمات گسـترده مبتنـی بـر    

محدودیت زمانی به منظور اخـذ    نبودمشتري، قدرت بیشتر در رقابت و 

  . تر هاي هوشمندانه استراتژي

  خالصه سخنرانی دکتر جالل رسول اف

  ها و افـق آینـده ي الکـترونیـکی دستـاوردها، چالـشبانکـدار: موضوع

ارائه خدمات جدید که با گسترش میزان منابع و مصارف بانکی همراه 

است، موجب افزایش نیروي انسانی در سطح صف و ستاد از یک طرف 

  .هاي مربوط مانند شعب از طرف دیگر شده است و گسترش زیرساخت

کارگیري بستر  هاي فناوري کلیدي با ببانکداري مجازي به عنوان یک ارتق

اینترنت، زیرساخت جدیدي را براي توسعه خـدمات نـوین بـانکی مهیـا     

کرده و باعث انتقال فرآیند ارائه خدمات بانکی به تابع تولید جدید بـا  

 .شود بازده فزاینده نسبت به مقیاس می
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  :نشستسخنرانان 

  ) مدیر عامل بانک کشاورزي(دکتر محمد طالبی 

  ) مدیر عامل شرکت توسن(دکتر ولی اهللا فاطمی 

مدیرعامل شرکت کارت اعتباري ایران (سید مجید میرکبیري  مهندس

 )کیش

ها توسعه زیرساخت  دوم نشست  

  خالصه سخنرانی دکتر محمد طالبی

سازي سیستم جامع بانکداري متمرکز  انتخاب و پیاده:  موضوع

  اسالمی

یکپـارچگی در نظـام   توسعه صنعت بانکداري و حرکـت بـه سـمت    

هـا   ایـن دوره  .سر گذاشـته اسـت   هاي  متعددي را پشت بانکی دوره

ي  هاي اتوماسـیون پشـت باجـه و  جلـوي باجـه، دوره      دوره:  شامل

ي یکپـارچگی   هاي شخصی خـود و دوره  دسترسی مشتریان به حساب

ــانکی    سیســتم ــات ب ــه تمــامی عملی هــا و دسترســی مشــتریان ب

کــداري متمرکــز از مزایــاي متعــددي  دســتیابی بــه بان.  باشــد مــی

سازي بسترهاي مناسـب مـدیریتی،    برخوردار است اما نیازمند پیاده

  .فنی و نیروي انسانی است

  سخنرانی دکتر ولی اهللا فاطمیخالصه 

  هاي توسعه بانکداري الکترونیکی بررسی شاخص: موضوع

بانکداري الکترونیکی از ارکان اصلی خدمات الکترونیکی در معماري 

بررسـی آمارهـاي موجـود بانکـداري     . کالن دولت الکترونیکی اسـت 

الکترونیکی در مقایسه با برنامه کـارگروه بانکـداري الکترونیکـی و    

هاي  هاي الکترونیکی در میان برخی کشور یسه آمارهاي پرداختمقا

  .بودتوسعه یافته و در حال توسعه از اهم اهداف این ارائه 

روي بانکداري الکترونیکی نشان  هاي پیش بررسی مشکالت و چالش

پرداخـت الکترونیکـی در کشـور دارد امـا      هـاي  از بهبود شرایط نظام

 ناشــی از هـاي اعتبـاري   کـارت مانـدگی ایـران در حــوزه    علـت عقـب  

ــک   ــت ناســالم بان ــود در حــوزه رقاب ــا در عرصــه  نابســامانی موج ه

  .هاي فروشگاهی است پایانه

  سید مجید میرکبیريمهندس خالصه سخنرانی 

  )SEPA(طرح واحد پرداخت اروپا : موضوع

SEPA ارز دیگـري   هـر  یـا  یـورو  بـه  مالی تراکنش جهت ابتکاري در

 ایـن  .باشـند  آن در خواسـتار شـرکت   عضـو  هـاي  دولت که است

 از اي نقطـه  هر در را هر پرداختی دهد می اجازه کاربران به سیستم

 پرداخت یک ابزار و بانکی یک حساب از استفاده با تنها یورو حوزه

 حوزه تمام در خرد هاي پرداخت ترتیب، تمام این به .دهند انجام

 ملی ها در حوزه پرداخت بین هرتفاوتی شده و محسوب محلی یورو

فروشی در  ایجاد بازار یکپارچه خرده .رفت میان خواهد از فرامرزي و

اي رو به پیشرفت است و به هـر حـال در طـی     منطقه یورو، پروسه

 .این مسیر و با پیشرفت کار به نقاط عطفی خواهد رسید
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ابعاد فقهی و حقوقی بانکداري الکترونیک  سوم نشست  

  :سخنرانان

  دکتر بیژن بیدآباد

  دکتر عبداهللا خدابخشی

  حمید قنبري

  خالصه مقاله دکتر بیژن بید آباد

  اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین:  عنوان

و کـاهش   يساز یکپارچهبا هدف  ،منابع بنگاه یزير برنامه یستمس یجادا

 یريکـارگ  هو بـ  یراطالعات نادرست و مغـا  یجاداز ا یسربار ناش يها ینههز

. باشـد  یبرخوردار م يا فوق العاده یتاز اهم یريگ یمتصم یندآنها در فرآ

نه تنهـا   عاتاطال يبر فناور یمبتن یکپارچه  يها یستمس يو اجرا یبا طراح

را   ینراست یانمشارکت در سود وز يبانکدار یاتو عمل یندهاتوان فرآ یم

ارتباط ارکـان آن   ينمود، بلکه با برقرار یریتمد ینهمناسب و به یوهبه ش

 یـر زنج یـک هـم   متصـل بـه   يهـا  مربوطه به مثابه حلقه يها حوزه یربا سا

حاصل  یبازده ين و ارتقایامشتر يها گروه يموجب خلق ارزش افزوده برا

   .دگرد ياقتصاد يسپرده گذاران در طرح ها يگذار یهاز سرما

  

  خالصه مقاله دکتر عبداهللا خدابخشی

بررسی رویه قضایی  مسئولیت مدنی بانک و مؤسسات اعتباري و: عنوان

  راجع به خروج غیرقانونی وجه از حساب سپرده

هاي سپرده اشخاص باید از تعـرض و تغییـري کـه بـدون      بی گمان حساب

خواست دارنده حساب یا دستور قانون یا دادگاه است، مصون باشد و اگر 

حساب آنها، فراتر از این موارد، خـارج شـود، انتظـار اسـت کـه       وجوهی از

اما این احسـاس عمـومی بایـد در    . به این اتفاق داده شود پاسخی روشن

چارچوب قانون و تحلیل حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنها در صورتی که 

خروج غیرقانونی وجوه، منتسـب بـه مؤسسـات اعتبـاري باشـد، مسـئول       

جبران خسارت قلمداد شوند در غیر این صورت تـوجیهی بـراي مسـئولیت    

  .نیست

  خالصه مقاله حمید قنبري

  معکوس نمودن بار اثبات دعوي در بانکداري الکترونیک:  عنوان

یکی از مسائل مهم در بانکداري الکترونیک این اسـت کـه در اخـتالف میـان     

در حـالی کـه نظـام    . بانک و مشتري، بار اثبات دعوي بر عهده چه کسی اسـت 

هاي دهد، واقعیتدوش مدعی قرار میسنتی ادله اثبات دعوي، بار اثبات را بر 

اي هستند که استفاده از این نظام سنتی را دشوار بانکداري الکترونیک به گونه

کنـد از  این مقاله در پی اثبات این امر است که عدالت اقتضا می .نمایندمی

یک سو قطع نظر از اینکه بانک، مدعی باشد یا مدعی علیه، بار اثبات دعـوي  

الکترونیک بر عهده بانک قرار داشته باشد و از سوي دیگر به جـاي  در بانکداري 

ولیت ئولیت، نظام دوگانه مسوولیت مبتنـی بـر خطـا و مسـ    ئنظام واحد مس

  . مبتنی بر خطر در رابطه میان بانک و مشتري برقرار گردد
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توسعه بانکداري الکترونیک  چهارم نشست  

  :سخنرانان

  دکتر تورج صادقی

  احسان رسولی نژاد

  دکتر محمد هاشم نوروز

  دکتر احمد اسدزاده

  خالصه مقاله دکتر تورج صادقی

بـا  (هاي پذیرش و توسعه بانکداري الکترونیک در ایران  شاخص: عنوان

  )نگاهی به تجارب سایر کشورها

مالك گزینش بانک از سوي افراد، رضایت کلی آنان از بانک مورد نظر مـی  

براساس مطالعات صورت گرفته، برخی از معیارهاي مهم مشتریان . باشد

ــد از  ــزینش بانــک عبارتن ــراي گ ، )ماننــد موقعیــت(ســهولت دسترســی : ب

هاي دوستان، شهرت بانک، میزان ارائه اعتبار، دوستانه بـودن رفتـار    توصیه

  .هزینه پائین خدمتهاي ارائه شده و پرسنل بانک

رسی تجربیات سایر کشورها در زمینه در مقاله تالش شده است تا ضمن بر

ارائه خدمات بانکداري الکترونیک بـه عوامـل مهـم در پـذیرش و توسـعه      

خدمات بانکداري الکترونیک در ایران پرداخته شود تا ضـمن فـراهم شـدن    

  . هاي موثر در این حوزه را شناسایی نمود امکان مقایسه بتوان مالك

  

  خالصه مقاله احسان رسولی نژاد

ر ایران با استفاده از شبکه بینی رشد بانکداري الکترونیکی د پیش: عنوان

  عصبی مصنوعی

هـاي تجربـی، دانـش یـا قـانون       هاي عصبی مصنوعی با پـردازش داده  شبکه

با توجه به تغییر . کنندبه ساختار شبکه منتقل می ها رانهفته در وراي داده

فضاي کسب و کار بانکداري به بانکداري الکترونیکی، پیش بینی رشد آن در 

در ایـن مقالـه بـا    . اي مهم به شمار می رود ایران مسئلهصنعت بانکداري 

این رشد توسط شبکه عصبی  1389ـ   1380هاي مربوط به استفاده از داده

. مورد پیش بینی قرار گرفته اسـت  1395ـ   1390هاي مصنوعی براي سال

نتایج بدست آمده نشان از عملکرد بهتر شبکه عصبی پیشخور چندالیه بوده 

بینی  دهد و پیش زان رشد بانکداري الکترونیکی را بهتر نشانو قادر است می

  .نماید

  

 

 

  خالصه مقاله دکتر محمد هاشم نوروز

  بررسی عوامل اصلی پذیرش بانکداري الکترونیک مقایسه ایران و هند: عنوان

این مقاله میزان پذیرش بانکداري الکترونیک در بین مشتریان در کشور ایران 

آسان بودن، در دسترس بودن، دقـت در فرآینـد    با بررسی فاکتورهاي را و هند

 کردهسی رکترونیک برعملیات بانکی، تنوع خدمات بانکی و امنیت بانکداري ال

کنـد و   دهد که این عوامل در تمامی مشتریان یکسان ظهـور نمـی   ونشان می

میـزان اسـتفاده از    وتحت تأثیر مواردي چون سطح تحصیالت، فرهنـگ، سـن   

  .اینترنت  قرار دارد

  

  خالصه مقاله دکتر احمد اسد زاده

هاي منتخب  بر سودآوري بانک ICTتأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات : عنوان

  ایران

فروش، پایانـه    شامل پایانه( در این پژوهش اثر فناوري اطالعالت و ارتباطات

بررسـی   هـاي منتخـب در ایـران    بر سودآوري بانـک ) خودپرداز  شعب و دستگاه

هـاي   ي بـازدهی دارایـی بانـک و متغیـر     مدل شامل متغیـر وابسـته  . گردد می

ي بانک، سهم بـازار هـر بانـک، پایانـه شـعب،       نسبت تمرکز، اندازه( توضیحی

هـاي   مـدل بـا اسـتفاده از داده   . باشـد  مـی ) پایانه فروش و دستگاه خود پرداز

دل اقتصاد سنجی تابلویی نامتوازن سیزده بانک منتخب کشور در قالب یک م

دسـت   نتـایج بـه  . شود انجام می 1388-1381پانلی با اثرات ثابت طی دوره 

است که فناوري اطالعات و ارتباطـات تـاثیر مثبتـی بـر روي       آمده بیانگر آن

 .هاي ایران داشته است عملکرد بانک
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کاربرانرضایت و اعتماد پنجم   نشست  

  :سخنرانان

  غالمعباس افشار

  محمد ناصر کریمی

  دکتر فرهاد نیلی

  کیومرث زرافشانی

  افشارخالصه مقاله غالمعباس 

بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تئوري : عنوان

  ریزي شده توسعه یافته رفتار برنامه

در این تحقیق تالش گردید تا با اضافه کردن عوامل مرتبط بـا کیفیـت   

ریـزي شـده و توسـعه مـدل،     شبکه به مدل پایـه تئـوري رفتـار برنامـه    

پـذیرش بانکـداري اینترنتـی از     هاي تحقیق طراحی و با تاکید بـر فرضیه

شـهر تهـران، بـه آزمـون گـذارده      در سوي مشتریان بانک اقتصاد نوین 

هاي آماري این تحقیق نشان داده است که اضـافه  نتایج تحلیل.  شود

داري طـور معنـی  کردن عوامل مرتبط با کیفیت شبکه به مدل پایه،  به

 "تمایـل بـه  "ه و نیز قدرت تبیـین سـاز   "نگرش به"قدرت تبیین سازه 

بنابراین مدل توسعه یافته تئوري رفتار . دهدانجام رفتار را افزایش می

-ریزي شده در مقایسه با مدل پایه، از قدرت بیشتري براي پیشبرنامه

  .بینی قصد رفتار مشتریان در خصوص بانکداري اینترنتی برخوردار است

  

  خالصه مقاله محمد ناصر کریمی

بررسی ادراك مشتریان از امنیت و اعتمـاد الکترونیکـی در   : عنوان

  هاي پرداخت الکترونیکی استفاده از سیستم

پرداخـت الکترونیکـی   هاي  هاي پرداخت سنتی، روش در مقایسه با روش

هایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت،  مزیت

 .باشد محرمانگی، کارآیی و راحتی می

بدین منظـور عوامـل مـوثر بـر اعتمـاد و امنیـت ادراك شـده توسـط         

هـاي پیشـرو در ایـن زمینـه      بانـک  از مشتري در بانـک ملـت کـه یکـی    

هـا از   بـراي تجزیـه تحلیـل داده    .استباشد مورد بررسی قرار گرفته  می

هاي اندازه گیـري و از تحلیـل    تحلیل عاملی تأییدي جهت سنجش مدل

 "نهایتـا . هاي ساختاري استفاده شـده اسـت   مسیر جهت سنجش مدل

دست آمده جهـت بهبـود وضـعیت بانـک ملـت       ههاي ب هتمبتنی بر یاف

  . ارائه گردید هاییپیشنهاد

 

 

  خالصه مقاله دکتر فرهاد نیلی

  هاي بانکی عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از کارت: عنوان

هاي کشور، دارا بودن کارت بـانکی، کلیـد ورود بـه     پرداخت  در طرح جامع نظام

از این رو . باشد هاي پرنفوذ بانکداري الکترونیک در کشور می بسیاري از سامانه

در این تحقیق عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر دسترسـی افـراد بزرگسـال    

. هاي بانکی از طریق یـک مـدل پروبیـت شناسـایی شـده انـد       شهري به کارت

-ردان از کـارت دهند که در مناطق شهري ایران، مهاي تحقیق نشان مییافته

با شیبی مثبت موجب  سالگی 25تا  ،سن. کنندهاي بانکی بیشتر استفاده می

عالوه  به. شودموجب کاهش دسترسی میآن، افزایش دسترسی شده و پس از 

هاي خانوار بیشـتر باشـد اسـتفاده از     هرچه سطح تحصیالت فرد و سطح هزینه

هرهاي کوچـک وتهـران   افـراد سـاکن در شـ   . یابد هاي بانکی افزایش می کارت

متوسـط از   بیشتر دسترسی بـه کـارت دارنـد ولـی میـزان دسترسـی شـهرهاي       

افراد مطلقه و بیوه بیشتر از افراد داراي همسـر و  . هاي بزرگ کمتر است شهر

  .کنند هاي بانکی استفاده می افراد مجرد کمتر از گروه اخیر از کارت

  زرافشانیخالصه مقاله کیومرث 

واکاوي موانع پذیرش بانکداري الکترونیک در بین کشاورزان استان : عنوان

  کرمانشاه

هـاي مناسـب در زمینـه توسـعه     رغـم انجـام پیشـرفت   طی سالهاي اخیـر بـه  

هـایی  بانکداري الکترونیک در ایران، دستیابی به اهداف مـورد نظـر بـا چـالش    

رایط خـاص فرهنگـی،   هـاي مـذکور بـه شـ    برخـی از چـالش  . مواجه بوده اسـت 

تـوان بـه خـدمات    شـود کـه از جملـه آن مـی    اقتصادي و اجتماعی مرتبط می

الکترونیک بانک کشاورزي در بین اقشار خاص جامعه اشاره نمود که با صـدور  

و توسعه خدمات کشاورز کارت، طی سالهاي اخیر تالش نموده تا کشاورزان را 

ست تـا در زمینـه پـذیرش ایـن     اما ضروري ا. با خدمات الکترونیک آشنا سازد

  .هاي نوین از سوي کشاورزان، تحقیق و پژوهش صورت پذیردفناوري
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هاي پرداخت خرد نظامششم   نشست  

  :سخنرانان

 بهروز مشرقی

  اسداهللا شاه بهرامی

 زاده  دکتر علی حسن

 مهدي محمدي

  

  خالصه مقاله بهروز مشرقی

 Factors Influencing Success of Bank-Issued: عنـــوان

Micropayment Systems in Iran                                                    
The object of this study is to analyze the factors influencing 
success of Bank-issued micropayment systems in Iran. 
Based on an existing IS post acceptance model which 
considers well known factors, we focus on studying the 
influence of a new factor related to compulsion (direct and 
indirect). 
The collected data have been analyzed at three levels. 
First, some descriptive statistics are derived in order to 
obtain an overview of the characteristics of the sample. 
Second, bivariate correlations between variables are 
analyzed with respect to the correlation between scales of 
variables and mediator variables. The final stage of the 
analysis adopts a regression analysis in order to identify 
the eventual existence of association and relationship 
between the dependent and independent variables.  

  

  خالصه مقاله اسداهللا شاه بهرامی

هاي نظیر به  تحلیل و مقایسه پنج مدل پرداخت خرد در شبکه: عنوان

  نظیر

هاي پرداخت خـرد  سیستم، استفاده در P2P يهابکهیکی از کاربردهاي ش

است که در ارتباط  یکیالکترون يها از پرداخت یپرداخت خرد نوع. باشدیم

. گرددیکم استفاده م مبالغ يبوده و برا یانروزانه مشتر هاي یتبا فعال

 ینـگ پارک ینـه پرداخـت هز : ماننـد  یـادي ز يپرداخت خرد، کاربردها يفناور

بـه منظـور   . دارد یل عمـوم رستوران، سوپرمارکت و حمل و نق یل،اتومب

 يهـا بکهشـ  يمدل پرداخت خرد کارا و مناسـب بـرا   یک یکمک در طراح

P2P ، مـدل پرداخـت خـرد    پـنج مقاله  ینادر ،PPay ،WhoPay ،CPay ،

P2PNetPay  وFloodgate  در شبکه هايP2P    را براساس پـنج معیـار

تحلیـل و  پذیري و کارایی پذیري، مقیاسارزیابی امنیت، گمنامی، انتقال

 .ایممقایسه کرده

  

 

 

  خالصه مقاله دکتر علی حسن زاده

معرفی الگوي مناسب اجرایی بانکداري همراه در ایران با استفاده از : عنوان

  تجربیات موفق سایر کشورها

هاي بانکداري و پرداخت همـراه در   در این مقاله با بررسی اوضاع جاري سیستم

ي سراسر دنیا و مقایسه شرایط موجـود در ایـران، بـه یـک مـدل مناسـب بـرا       

توان با استفاده از تجارب  می. یابیم سازي و ترویج این فناوري دست می پیاده

ها را انتخاب نمـوده و از آزمـون و خطـا     ترین روش هاي خارجی، مطمئن نمونه

سـازي شـده در سـطح دنیـا بـا       هـاي پیـاده   سیر تکامـل سیسـتم  . پرهیز نمود

یـل شکسـت و   اي بررسی شده و نقاط قوت و ضعف و دال بندي منطقه تقسیم

هاي صورت گرفته  سپس ایران از لحاظ فعالیت. شود موفقیت آنها تحلیل می

نهایتـاً بـا   . گیـرد  سازي شده مورد بحث و بررسی قرار می هاي پیاده و زیرساخت

استفاده از اطالعات به دست آمده یک مـدل اقتصـادي مناسـب بـا شـرایط      

  .شود راه ارائه میایران و بر اساس شرایط فناوري بانکداري و تجارت هم

  خالصه مقاله مهدي محمدي

  iWallet  سیستم بومی پرداخت: عنوان

جهــت  Internet Walletایـن مقالـه بــه معرفـی سیســتم پرداخـت بــومی     

این سیستم بر بستر بانکی موجود، محیطی ساده . پردازد می P2Pهاي  پرداخت

  .آورد فراهم می P2Pهاي  و در عین حال امن جهت پرداخت

توانـد محیطـی جهـت فـروش      الگ مـی  کـارگیري ایـن سیسـتم، هـر وب     هبا بـ 

انـدازي   همچنـین بسـتر مناسـب جهـت راه     .محصوالت و خدمات آنالین گردد

  .گردد آنالین مهیا می هاي حراجی
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بانکداري الکترونیک و مدیریت ریسکهفتم   نشست  

  :سخنرانان

  دکتر زهرا خوشنود

  محمد فریدون کیانی

  دکتر مهرداد سپهوند

  خالصه مقاله دکتر زهرا خوشنود

کارگیري رویکردي نوین در مدیریت ریسک نقدینگی  هضرورت ب: عنوان

  پرداخت ساتنادر سیستم 

در این مقاله جهت آشـنایی بـا نحـوه مـدیریت ریسـک نقـدینگی در       

المللی، بر مطالعه دو سیستم پرداخت مورد  هاي پرداخت بین سیستم

شود که به تسویه حجـم   مریکا تمرکز میآاستفاده در اتحادیه اروپا و 

 .پردازند هاي با ارزش باال در سیستم مالی جهانی می باالیی از تراکنش

شود روند مدیریت ریسک نقدینگی در این  بر این اساس مشاهده می

بیشتر به مدیریت وثیقـه گـرایش پیـدا     يها، به سمت اتکا سیستم

هـا   شده در این سیستم شرایط معرفی گستره وثایق واجد. کرده است

تـر اعضـا بـه     ، مبـین دسترسـی مناسـب   )ویژه پس از بحران اخیـر  به(

تـر ریسـک نقـدینگی در ایـن      ت کارامـد نیـاز و مـدیری   نقـدینگی مـورد  

شرایط در  حال آنکه بررسی وثایق واجد. باشد هاي پرداخت می سیستم

دسترس در سیستم پرداخت ساتنا در کشور، مبین شکاف زیاد موجود 

  .باشد در این زمینه می

  خالصه مقاله محمد فریدون کیانی

هاي مختلف شناسـایی الگـو در    مدلبررسی میزان کارایی : عنوان

  هاي امتیازبندي طراحی و ساخت مدل

در این مطالعه سعی شده ضـمن ارائـه یـک روش ارزیـابی مناسـب      

هاي مختلف امتیازبندي اعتباري مورد توجـه قـرار    میزان کارایی مدل

بـدین  . داده شود و در عین حال اشکاالت موجود در آنها مرتفع گـردد 

داده متفاوت استفاده شده که دو مورد از آنها منظور از سه مجموعه 

هاي محک در اغلب صورت داده هب) هاي اعتباري آلمان و استرالیاداده(

هـاي  شود و یک مـورد هـم از داده  مطالعات مورد توجه قرار داده می

انتخـاب  ) هاي اعتبـاري بانـک کـارآفرین   داده(هاي داخلی کشور  بانک

ن نشـان دادن میـزان کـارایی    نتـایج ایـن مطالعـه ضـم    . شده است

بـرداري از مـدلهاي امتیازبنـدي    تواند بـراي بهـره  هاي مختلف می مدل

 .گیردمورد توجه قرار نیز صورت عملی  هاعتباري ب

 

 

  خالصه مقاله دکتر مهرداد سپهوند

در آستانه راه اندازي   ها ارزیابی ریسک سیستمیک در نظام پرداخت: عنوان

  سیستم تسویه ناخالص آنی 

   

این مقاله به ارزیابی و کمی سازي ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هـا در  

در این مطالعه حالت بحرانی نکول بانک بـا  . آستانه معرفی ساتنا می پردازد

بیشترین تعهدات منظور شده و سپس کل اثر آن بر نظام پرداخت ها به اثـر  

براي نقدینگی بانک ها یک بار ذخایر نقـد  . اثر دومینویی افراز می شوداولیه و 

. موجود در حساب اتاق پایاپاي و یک بار نسبتی از سپرده ها منظور شده است

نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیسـتمیک در نظـام پرداخـت بـا     

ک هـا  ها برحسب ارزش تعهدات و هم تعـداد بانـ   توجه به ذخایر موجود بانک

بنابراین میتـوان مقابلـه بـا ریسـک سیسـتمیک را      . قابل مالحظه بوده است

  .ها در نظر گرفت توجیه قابل قبولی براي تحول نظام پرداخت
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ها بانکداري الکترونیک و زیرساخت  هشتم نشست  

  :سخنرانان

  مریم معرفتی

  مهدي جعفري نجفی

  رزیتا شهباز کشوري

  سهیال کریمی

 

 مریم معرفتیخالصه مقاله 

  عت بانکدارينقش و جایگاه هوش تجاري در صن: عنوان

ها هاي تبدیل دادهها و فرایندها ، تکنولوژيتجاري شامل ابزار هوش

سـازي  به اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش مورد نیاز بـراي بهینـه  

تـوان   با اطمینان کامل مـی  امروزه. تصمیم گیري در سازمان است

 توانـد قـدرت   مـی هـوش تجـاري    حـل  ادعا کـرد کـه اسـتفاده از راه   

هـا   از دیگر سازمان آن را پذیري یک سازمان را افزایش دهد و رقابت

دهد تـا بـا    ها می حل این امکان را به سازمان این راه. متمایز نماید

موجــود از مزایــاي رقــابتی و پیشــرو بــودن   تکــارگیري اطالعــا هبــ

هـاي مشـتریان و    درك بهتر تقاضاها و نیازمندي برداري نمایند و بهره

در این مقاله به معرفی اصول  .دساز ط با آنان را میسرمدیریت ارتبا

و مبانی سیستم هاي هوش تجاري پرداخته و اجزا و عناصر اصلی یک 

  . گیردسیستم هوش تجاري را مورد بررسی قرار می

  

  خالصه مقاله مهدي جعفري نجفی

اي در زیرساخت مخابراتی بانکداري  جایگاه شبکه ماهواره :عنوان

  الکترونیک

دسـتی بـر   /هاي بانکی از بسترهاي کاغذي با انتقال تدریجی سرویس

مخابراتی و اثر مثبت و چشمگیر آن بر گردش /بسترهاي الکترونیک

تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي، رشد تقاضا هم  از جانـب  پولی و 

بانکها و هم مشتریان آنها، بـه منظـور جـایگزینی روالهـاي قـدیمی      

ایـن  . بانکی و ارائه سرویس هاي نوین بیش از پیش سرعت گرفـت 

امر نیاز به بسترهاي مخابراتی سریعتر و با ظرفیـت بیشـتر را پدیـد    

ــگرفی در  . آورد ــول ش ــازگی تح ــه ت ــابرات   ب ــت مخ ــاختار و کیفی س

سرعت در حال  هو ب شده اي به مدد پیشرفت تکنولوژي شروع ماهواره

وضـوح پیشـتازي آنـرا در عرصـه      رشد است که از اکنون می توان بـه 

  .بسترهاي مخابراتی گسترده در آینده بسیار نزدیک دید

 

 

  خالصه مقاله رزیتا شهباز کشوري

 Gaining Competitive Advantage on E-CRM in Institutions :عنوان

Through B2B Model  
Electronic customer relationship management (E-CRM) is seen 
applicatory and beneficial solution to improve customers’ 
service, develop a profitable and long term relationship and 
retain valuable customers. E-CRM results from the consolidation 
of traditional CRM (Customer Relationship Management) with 
the e-business applications in marketplace. This research is built 
up from understanding the core attributes which construct the 
E-CRM in Iran Financial Institutions. The main reasons that this 
research has been chosen, is reaching the elements which have 
operative effect on customer satisfaction and its effect on 
banking performance, apprehending how business customers 
are led in successful relationship with banks. 

 

 خالصه مقاله سهیال کریمی

بررسی تاثیر سقف زمان پاسخ بر پایداري سوئیچ پرداخت الکترونیکی و : عنوان

  پذیري حس شده توسط کاربر دسترس

سازي سوییچ بـانکی در سـطح تـراکنش، تـاثیرات سـقف       این مقاله با شبیهدر 

پارامترهـاي مـدل   . اسـت  زمان پاسخ بر پایداري سوییچ پرداخت بررسـی شـده  

سوییچ شامل متوسط زمان تعمیر، متوسـط زمـان پاسـخ و ظرفیـت سـوییچ      

است که با در نظر گرفتن زمان پاسخ و متوسط زمان تعمیـر بـه صـورت یـک     

پذیري حس شـده توسـط کـاربر     ادفی با توزیع نمایی، میزان دسترسمتغیر تص

ها به صورت یک فرآیند تصادفی با توزیـع   ورود تراکنش. سازي شده است مدل

دهد که بهترین  نتایج به دست آمده نشان می. پواسن در نظر گرفته شده است

پـذیري حـس شـده در سـقف زمـان پاسـخ مشخصـی کـه بسـتگی بـه            دسترس

 .افتد وییچ دارد اتفاق میهاي س شاخص
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ها ارزیابی نشست  

  

بـراي ارزیـابی مقـاالت     .ل مقاله خـود را ارسـال کننـد   نفر خواسته شد اص 186چکیده مقاله دریافتی ، از  357به منظور انتخاب مقاالت ارائه شده، از میان 

هاي مخابرات، فناوري اطالعات، بانکداري، حقوق بانکی، اقتصاد، مدیریت و  اي از کارشناسان زبده در حوزه تیم ورزیده توسطمقاله داوري  -نفر 344دریافتی، 

از میـان مقـاالت داوري    .ربوط به مباحث مختلف بانکداري الکترونیک اسـت دهی یک شبکه علمی و فنی م فقه بانکی تشکیل شد که دستاورد خوبی از شکل

درصـد توسـط    16درصد مقاالت دریافتی، توسـط دانشـگاهیان،    48. صورت پوستر انتخاب شدند مقاله جهت ارائه به 29مقاله جهت ارائه شفاهی و  22شده، 

  . ندبانکی تهیه شده بود ITهاي خدمات  درصد توسط شرکت 36ها و  بانک

  .ها در ذیل اشاره شده است هاي ارائه مقاالت و نیز رضایت ایشان از برگزاري نشست کنندگان در نشست حاصل نظرسنجی از شرکت
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 (Core Banking)  میزگرد بانکداري یکپارچه

  :محورهاي گفتگو

o تفاوت بین یکپارچگی و تمرکز  

o 80 سابقه و تحوالت صورت گرفته طی دهه  

o بانکداري یکپارچه و مشتري محوري  

o هاي موجود و ارزیابی محصوالت ایرانی کیفیت سامانه  

o ها از جهت  وضعیت فعلی بانکCore Banking  

o دالیل عدم استقرار سامانه یکپارچه مطلوب بانکی  

o استانداردهاي بانک مرکزي  

o هاي داخلی است؟ آیا تهیه نسخه مطلوب ایرانی در توان شرکت  

o رو افق پیش  

  

 :حاضرین جلسه

 )هاي پرداخت بانک مرکزي مدیر نظام(ناصر حکیمی 

  )مدیر عامل شرکت توسن(فاطمی  …ا ولیدکتر 

  )مشاور بانک خاورمیانه(دکتر نجاتی 

  )مدیر عامل بانک سینا(دکتر عبدالناصر همتی 

  )پردازي ایران  رئیس هیئت مدیره شرکت داده(زاد  دکتر حسین معین

 

  

میزگرد بانکداري یکپارچه، در سالن سعدي مرکز  ،در پایان روز اول همایش

این میزگرد در شـرایطی برگـزار شـد کـه      .هاي برج میالد برگزار شد همایش

هـاي سـالن پـر شـده بـود و بـر خـالف         قبل از شروع برنامـه تمـام صـندلی   

  .هاي چالشی جذابی داشت میزگردهاي معمول بحث

 Core منظـور مـا از   : ناصر حکیمی در جمع بندي نهایی این میزگرد گفت

Banking  هایی اعم از متمرکز یـا   در داخل کشور وجود سامانه یا سامانه

هاي جغرافیایی،  غیرمتمرکز در یک بانک است که بتواند فارغ از محدودیت

خدمات بانک را به صورت یکسان در تمام نقاطی که دسترسی به بانک به 

و مجموعه عملیات مربـوط    صورت فیزیکی یا مجازي وجود دارد، ارائه کند

با همه افت وخیزهایی کـه   Core Banking .به بانکداري در آن ثبت شود

خواهند و موتور  ها می داشته نیازي است که جامعه، بازار و مشتري از بانک

   .محرك خدمات بانکی است
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 روز دوم

آموزشـی در    کارگاه 16روز دوم همایش، از صبح تا بعد از ظهر به ارائه 

  . هاي مختلف بانکداري الکترونیک اختصاص داشت حوزه

  

  :عناوین کارگاههاي همایش

o        پرداخت قبوض از طریـق خـدمات برداشـت مسـتقیم پایـا،  بـا

  عنایت به جایگاه سامانه مدیریت متمرکز مجوزها 

o   ــاخت ــاربردي  زیرس ــت ک ــزودن قابلی ــومی در   اف ــد عم ــاي کلی ه

  افزارهاي بانکی نرم

o اتی بانکیابر مخابر  

o  شاپرك(شبکه الکترونیک پرداخت کشور( 

o  مدیریت امنیت اطالعات بانکی  

o اوراق مشارکت الکترونیکی  

o بلیط الکترونیکی و پول الکترونیکی  

o هاي تسویه و پرداخت  مدیریت نقدینگی زیرساختRepo  

o  کاشف(کنترل امنیت شبکه فناوري(  

o فاکتورهاي الکترونیک  

o طریق تلفن همراه  پول الکترونیکی از: پول همراه  

o هاي انبوه با زیرساخت پایا و قالب  هاي شرکتی و پرداخت پرداخت

  بندي

 

 

o هاي امنیتی بانکداري الکترونیک چک لیست  

o ها با رویکرد هوش تجاري هاي نظارت الکترونیک بانک سامانه  

o پروتکلهاي ارتباطی در پرداخت همراه و امنیت آنها  

o PCI/DSS  
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 ها کارگاه

  

پرداخت قبوض از طریق خدمات برداشت مستقیم  با عنایت به جایگاه سامانه کارگـاه  

این کارگاه ابتـدا توسـط   . ساعت و توسط دو مدرس برگزار شد 3در مدت مدیریت مجوزها 

سید سعید طباطبایی مسئول گروه پایا در شرکت خدمات انفورماتیک و پـس از آن توسـط   

Matjaz Ostroversnik هاي تصفیه شرکت  مدیر بخش بازرگانی سیستم Halcom  از کشور

  . اسلوونی ادامه یافت

هاي مستقیم  یستمی است که به بخش پایاپاي دستور برداشتسامانه مدیریت مجوزها س 

 رپایاپاي الکترونیکی افزوده شده و امکان برداشت مستقیم از حساب بدهکار توسط بستانکا

  .کند را فراهم می

  

  : هاي کارگاه سرفصل

o  معرفی سامانه برداشت مستقیم و مشخصات مدل برداشت مستقیمSEPA 

o راي سامانه راهکارهاي آماده سازي مجوز بMMS 

o در مقابل مدل عمومی . ا.ا.مدل برداشت مستقیم بانک مرکزي جSEPA 

o اهمیت اعتبارسنجی مجوزها براي ارائه سرویس هاي برداشت مستقیم با کارائی باال 

o مدیریت متمرکز مجوزها در مقابل مدیریت غیر متمرکز آنها 

o هاي سامانه  معرفی قابلیتMMS 

o رداشت مستقیممزایاي استفاده از سامانه ب  

  

  

 هاي کلید عمومی در نرم افزار هاي بانکی افزودن قابلیت کاربردي زیرساخت کارگاه

هاي کلید عمومی در شرکت داده پردازي  توسط کارین هایراپتیان مدیر پروژه زیرساخت

  .دقیقه برگزار شد 90ایران به مدت 

ساختاري بـراي تشـخیص هویـت، حفـظ محرمـانگی محتـوا،       زیرساخت کلید عمومی، 

تقـال  نحصول اطمینان از جامعیت اطالعات تبادل شده و انکار ناپـذیري طـرفین در ا  

هـاي نامتقـارن و همچنـین     اطالعات  بر اساس گواهی دیجیتال و رمزنگاري بـا کلیـد  

ییـد خـط   اهاي ارائه شده توسط مرجع معتمد براي ت ها و رویه اي از سیاست مجموعه

  .مشی حقوقی و دستورالعمل اجرایی متولی صدور گواهی است

هایراپتیان مدرس این کارگاه ضمن اعالم رضایت از کارگـاه معتقـد بـود کـه زمـان      

برگزاري کارگاه کوتـاه بـود و فرصـت کـافی بـراي پرسـش و پاسـخ وجـود نداشـت و          

ود ادامـه  هـاي خـ   عالقمندان تا دقایقی پـس از اتمـام کارگـاه همچنـان بـه پرسـش      

  .دادند می

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o اصول تامین امنیت توسط زیر ساخت کلید عمومی  

o هاي دیجیتال مقدمه اي بر مفاهیم کلید هاي نامتقارن و گواهی  

o معماري زیر ساخت کلید عمومی و سرویس هاي متداول آن  

o هاي مرکز صدور گواهی بانک مرکزي و حوزه کاربردي آنها تشریح انواع گواهی  

o ها در نرم افزارهاي کاربردي و میان افزارها موارد کاربرد سرویس  

o هاي  ممیزي سامانهPKI Enabled    
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توسـط علیرضـا کیـانپور کارشـناس شـرکت خـدمات        )شـابک ( ابر مخابراتی بـانکی کارگاه 

کارگـاه ابـر مخـابراتی بـانکی دومـین کارگـاه       . دقیقه برگزار گردیـد  90انفورماتیک به مدت 

  . منتخب همایش از نظر مخاطبان بود

  

مشکالت موجود در شبکه بانکی کشور همچون سطح پایین امنیت و عدم پوشش سراسـري  

با ضریب دسترسـی و امنیـت   ) شابک(بانکی کشور  اختصاصیموجب طراحی شبکه  ،در کشور

مدیریت شرایط بحران به صورت کامالً باال و همچنین قابلیت تضمین سطح کیفی سرویس و 

هاي مالی و بانکی با کیفیـت بـاالي خـدمات  و پاسـخگویی      و مختص کاربريمستقل و امن 

  . موثر و شبانه روزي گردید

  

که ضعف عمده این همایش در عدم مقایسه درست  انپور مدرس این کارگاه معتقد بودکی

بین ایران و کشورهاي همسایه و تعیین نشدن جایگاه ایران از لحاظ بانکداري الکترونیـک در  

  . میان کشورهاي همسایه بود

  هاي کارگاه سرفصل

o وضعیت موجود شبکه بانکی 

o هاي شبکه اختصاصی بانکی کشور ویژگی 

o معماري شبکه اختصاصی بانکی کشور 

o هاي شبکه اختصاصی بانکی کشور سرویس 

  

مسئول گروه سیستم   توسط علی سیفی، )شاپرك(شبکه الکترونیک پرداخت کارتی کارگاه 

هاي مشترك بانکی در شـرکت خـدمات انفورماتیـک و سـامان قطبـی مـدیرعامل شـرکت        

  .شاپرك برگزار گردید

  

هـا   هاي فروش را از سـمت بانـک   دارد کسب و کار پایانهبانک مرکزي با ایجاد شاپرك قصد 

» شـتاب «ها مستقیما به PSP در این طرح .ها واگذار کندPSP  لیت آنها را بهؤ  جمع و مس

ها پس از اجرایی شدن طرح  بانک .شوند و نیازي به اتصال از طریق یک بانک ندارند متصل می

، باید به سوي رقابت در ایجاد محصوالت هاي فروش به جاي رقابت در نصب پایانه» شاپرك«

  .کارتی متنوع پیش بروند

  

نشـان از جـذابیت    کـه نفري سعدي کامالً پر شده بـود   200پیش از شروع این کارگاه سالن  

  .موضوع داشت

  

  : هاي کارگاه سر فصل

o  تهدیدها(آسیب شناسی شرایط موجود( 

o هاي بانک مرکزي راه حل ارائه شده در قالب سیاست 

o ند انجام عملیات در شاپركفرای 

o  شتاب، پایا(شاپرك و سامانه ملی پرداخت( 

o آینده شاپرك 

   

 

 ها کارگاه
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مهندسـی سـخت    ، توسط مجید نوري، مدیر  ISMSمدیریت امنیت اطالعات بانکی کارگاه 

و اطالعـات شـرکت   هـا   موبد، کارشـناس ارشـد امنیـت سیسـتم     بیژن ده افزار بانک مرکزي،

ها و اطالعات شرکت  آفرین مومن واقفی، مدیر امنیت سیستم نوشخدمات انفورماتیک و 

  .  خدمات انفورماتیک برگزار گردید

یید مخاطره امدیریت امنیت اطالعات بخشی از سیستم مدیریت فراگیر است که مبتنی بر ت

ي، نگهداري و بهبود امنیت اطالعـات  سازي، اجرا، نظارت، بازنگر کسب و کار، براي ایجاد، پیاده

هـاي ایمـن سـازي در همـه      این سیستم در واقع تضمینی براي اثر بخشی فعالیت. باشد می

  .سطوح سازمان است

  

ت فصلی توانند به صور ها می ده موبد یکی از اساتید این کارگاه اعتقاد داشت که این  کارگاه

  .جزئیات وجود داشته باشدبراي پرداختن به  برگزار شوند تا فرصت بیشتري

  

 : هاي کارگاه سرفصل

o   سیاست بانک مرکزي در استقرارISMS 

o شاخص ها و معیارهاي امنیت اطالعات بانکی 

o مروري بر استانداردهاي حوزه امنیت اطالعات بانکی 

o تعریف نظام مدیریت امنیت اطالعات و استاندارد آن 

o سازي استاندارد بومیISMS هاي ایرانبراي بانک 

o سازي استاندارد مزایاي پیادهISMS المللیها در سطح ملی و بینبراي بانک 

  

توسط دکتر نیما امیر شکاري مدیر پروژه سیستم  )تابا( اوراق مشارکت الکترونیککارگاه 

بهترین کارگـاه   این کارگاه .پرداخت ملی تابا و مشاور شرکت ملی انفورماتیک برگزار گردید

  .مخاطبین همایش بود منتخب از سوي
  

سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ابزاري است جهت ثبت و نگهـداري اطالعـات اوراق   

تغییر مالکیت اوراق پس از هر خرید و فـروش در ایـن سیسـتم    . ین آنهانظام بانکی و مالک

  . گیرد تسویه ریالی معامالت در ساتنا و تبادل اوراق بهادار در تابا صورت می. شود ثبت می

  

دکتر امیر شکاري ضمن اظهار خوشنودي از برگزاري چنین همایشی اظهـار داشـت کـه ثبـات     

دهـد کـه حمایـت     رد اهمیت فراوانی دارد و نشـان مـی  مدیریت و حمایتی که امروز وجود دا

  .شود ثمر رسیدن آن می به به بانک مرکزي ار هر پروژه منجر

  :هاي کارگاه سرفصل

o اوراق بهادار الکترونیکی  

o  انواع تسویه اوراق بهادار)DvP ،RvP ،DvF ،RvF ،Repositioning(  

o ارتباط تسویه اوراق بهادار با تسویه پولی  

o  بازار اوراق بهادار بین بانکی)Repo  وILF(  

o نیازمندیهاي بانکها و مدل هاي ارتباطی با سامانه مرکزي اوراق 

o سامانه متمرکز اوراق مشارکت مشتریان  

o ارتباط با بازارهاي اوراق بین المللی 

 

 ها کارگاه
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ت مدیره شرکت ئتوسط شهروز محقق، رئیس هی بلیط الکترونیکی و پول الکترونیکیکارگاه 

  . داده کاوان آیسان برگزار گردید

  

سهولت استفاده، نجات از  .بلیط الکترونیکی در دنیاي امروز مزایاي بسیاري براي کاربران دارد

ها و صدور کارت المثنی و قابلیـت   سردرگمی، امنیت باالتر به واسطه بلوکه کردن این کارت

 .هاسـت  طبلیهاي بانکی از جمله مزایاي این  بهاي اعتباري  و حسا کردن از طریق کارت شارژ

اي خواهنـد داشـت و کیفیـت ارائـه خـدمات       از طرف دیگر کارفرمایان کاهش سـربار هزینـه  

تعریـف و اعمـال تغییـر در    . یابـد  الکترونیکی به شهروندان از طرف آنـان نیـز افـزایش مـی    

ه خدمات نیز ثابت کیفیت ارائ. یابد شود و تخلفات کاهش می اي تسهیل می سیاست هزینه

  . باقی ماند

  

نظیر بـوده و   که این همایش در چند ساله گذشته بی معتقد بود ، مدرس این کارگاه،محقق

  .ن هم برنامه ریزي صحیح بودآو علت  اي مواجه شده بود سابقه با استقبال بی

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o  معرفی بلیط الکترونیکی وAFC )سامانه جمع آوري خودکار کرایه ( 

o  منافع مستقیم انتشار الکترونیکی اوراق مسافرتی 

o مالحظات فنی 

o کسب و کار 

  

توسـط کـورش     Repoهـاي تسـویه و پرداخـت     مدیریت نقدینگی زیرساختکارگاه 

از سـوي فرهنگسـتان    ،Repo. معدلت، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزي برگزار گردید

 ایـن ابـزار  . ترجمـه شـده اسـت   ”  ي عمومی قبولی بازخریدموافقتنامه “ ادب پارسی به

امکان تامین نقدینگی مورد نیاز اعضا از طریق معامله اوراق به شرط بازفروش در زمان 

  .آورد مشخص را فرآهم می

  

اظهـار خوشـنودي کـرد و    مدرس کارگاه از استقبال بی سابقه از ایـن همـایش   معدلت 

ها بسیار خـوب   اظافه نمود سازماندهی و مدیریت این همایش خصوصاً در بخش کارگاه

  .بود

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o  بررسی مبانی مربوط به معامالتRepo موافقتنامه عمومی قبولی بازخرید بر اساس ،

  . ISMAمقررات بین المللی 

o  بومی سازي معامالتRepo  با توجه به قوانین و مقررات کشور و لحاظ امور شرعی در

 .آن

o  معرفی ابزارRepo   به عنوان ابزاري جهت مدیریت بهتر نقدینگی در بانکها  

o  معرفی اجمالی سامانه هاي تابا و ساتنا  

o  تعریف اوراق بهادار الکترونیکی و مشخصات آن با توجه به انجام مبادالتRepo  .  

o ن در بازار تعهدات معامله گراRepo 
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آفرین مومن واقفی، مدیر امنیت  توسط نوش ،)کاشف(کنترل امنیت شبکه فناوريکارگاه 

واقفی مدرس ایـن کارگـاه   . ها و اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک برگزار گردید سیستم

کارگـاه  . از مجمـوع کارگاههـاي همـایش حضـور داشـت       تنها مدرسی بود که در سه کارگـاه 

  . کنندگان در همایش بود کاشف سومین کارگاه منتخب شرکت

  

رو  راهکـار پـیش   .نیتی اسـت آمار رخدادهاي فناوري، نشان از اشتباهات موجود در دیدگاه ام

کاشف، نقطه تماس واحـد  . تحلیل مخاطرات، تدوین استراتژي و تدوین برنامه مدون است

جلـوگیري از وقـوع مجـدد    . براي دریافت و تحلیل گزارش رخدادهاي امنیـت اطالعـات اسـت   

وقـوع پیوسـته و    دست آمده از رخـدادهاي بـه   حمالت امنیتی و اشتراك اطالعات و دانش به

  .یافتن راهی براي رسیدگی به آنها از جمله وظایف این سامانه است

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o هاي بانکی و سرویس ها وضعیت  موجود در مدیریت و پایش امنیت شبکه  

o اهداف در ایجاد مرکز کاشف 

o کاشف هاي مختلف مرکز عملکرد بخش 

o  طرح مفهومی مرکز کاشف و مفاهیم مرتبط ارائه 

o  کاشفها در ایجاد مرکز  موفقیت و ریسکفاکتورهاي 

o دستاوردهاي ایجاد مرکز کاشف 

  

 

ریـیس واحـد تخصصـی  بانکـداري      ،Marko Segaتوسـط   فاکتورهـاي الکترونیـک  کارگـاه  

الکترونیک، پرداخت سیار، سیستم هاي تصفیه بین بانکی و فاکتورهاي الکترونیک در شرکت 

Halcom باشد هاي بانک مرکزي می شرکت هلکام مجري برخی از پروژه. برگزار گردید .  

ها  ترین روش ترین و کارا که از سادهها سعی بر این است  براي تبادل اطالعات میان سازمان

هاي مبتنی بـر وب و اسـنادي بـا اسـتاندارد      در این میان استفاده از سرویس. استفاده شود 

XML    اسـتفاده از وب جهـت پیـاده سـازي     . به عنوان راه کار عملی پیشـنهاد گردیـده اسـت

  .فاکتورهاي الکترونیک نیز یکی از این موارد است

  :سرفصل هاي کارگاه

o ضرورت وجود فاکتورهاي الکترونیکی 

o ها  مزایاي فاکتورهاي الکترونیکی براي سهامداران شرکت و خرده فروش 

o بانکداري الکترونیکهاي  ارزش افزوده زیرساخت 

o ها از فاکتورهاي الکترونیک منافع بانک  
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، توسط ناصر حکیمی مدیر نظام هاي پول همراه پول الکترونیکی از طریق تلفن همراهکارگاه 

پرداخت بانک مرکزي و جعفر مرتضویان، مسئول گروه پرداخـت سـیار و بانکـداري همـراه در     

نظیـر بـود و بسـیاري از     استقبال از این کارگاه بـی . خدمات انفورماتیک برگزار گردیدشرکت 

  .مندان مباحث را به صورت ایستاده دنبال کردند عالقه

وسیله یک ابزار سـیار و از   هتجارت سیار به هرگونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطالعات که ب

خـت پـولی در قبـال    اپرد قیقـی یـا پـیش   شـود و طـی آن ارزش ح   طریق شبکه سیار انجام می

پـول الکترونیکـی   .  شـود  گردد، گفته مـی  دریافت کاال، خدمات یا انتقال اطالعات منتقل می

ارزش پول رایج است که مقدار آن در محلی به شکل دیجتالی ذخیره شده است و از ان بـراي  

  . شود انجام تراکنش ارزي آنی استفده می

  : هاي کارگاه سرفصل

o و نقش پول الکترونیک در نظام نوین بانکی  جایگاه 

o رویکرد و راهبردهاي بانک مرکزي در حوزه پرداخت سیار و پول الکترونیکی 

o برنامه آتی بانک مرکزي در حوزه استقرار نظام پول الکترونیکی 

o مدل هاي مختلف کسب و کار در حوزه پرداخت سیار 

o کیف پول الکترونیک هاي موجود در حوزه پرداخت سیار وفناوري 

o امنیت در حوزه پرداخت سیار و پول الکترونیکی 

o الکترونیکی در کشور وضعیت فعلی و پیش بینی آینده استقرار نظام پول 

 

توسط  هاي انبوه با زیرساخت پایا و قالب بندي هاي شرکتی و پرداخت پرداختکارگاه 

سید محمد سعید طباطبایی، مسئول گـروه پایـا شـرکت خـدمات انفورماتیـک برگـزار       

  .گردید

سامانه پایا زیرساخت مبادالت پولی بین بانکی حسابی انبوه بـه شـمار آمـده و سـتون     

تسویه بین بـانکی  . دهد ها و انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می فقرات حواله

بدین منظور پایا . گیرد سط این سامانه از طریق ساتنا صورت میمبادالت انجام شده تو

صـورت   مستقیم به ساتنا متصل بوده و عملیات تسویه را در پایان هر چرخه پایاپاي بـه 

  .خودکار انجام خواهد داد

 ،هاي بعدي برگزاري این همـایش  دوره درنهاد نمود که طباطبایی مدرس این کارگاه پیش

هاي بانکداري از ادارات دولتی متولی توزیع قبـوض و   د فعال در حوزهها و افرا جز بانک به

  .هاي انبوه هم دعوت شود هاي بزرگ پرداخت شرکت
  

  :هاي کارگاه سرفصل

o  معرفی سامانه واریز مستقیم  

o چه کارهـایی بایـد   ...) یا سود سهام یا (اي حقوق  یک شرکت براي واریز دسته

 انجام دهد؟

o چـه  ...) یـا سـود سـهام یـا     (اي حقوق  بانک ها و سامانه پایا براي واریز دسته

 کارهایی انجام می دهند؟ 

o مزایاي استفاده از سامانه واریز مستقیم  
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حـوزه    این  مجرب  توسط چهار استاد هاي امنیتی بانکداري الکترونیک لیست چک کارگاه 

مهنـدس   ،اطیابی، مدیر طراحـی و توسـعه شـبکه شـرکت خـدمات انفورماتیـک      سید حسن 

 ، نسـترن اسـمعیلی  ، هاي خودکار بانکی  شرکت خـدمات انفورماتیـک   اسکندري، مدیر پایانه

آفـرین مـومن واقفـی ، مـدیر      نوشو  مدیر سیستم هاي کارت شرکت خدمات انفورماتیک

  . ها و اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک برگزار گردید امنیت سیستم

هـاي امنیـت در طراحـی     هاي امنیتـی بانکـداري الکترونیـک، شـامل چـک لیسـت       چک لیست

هاي کـارتی، در دسـتگاههاي خـود پـرداز و در بانکـداري اینترنتـی        هاي بانکی، در سیستم شبکه

  .باشد می

توانـد دیـدگاه    ها می این نوع کارگاه دوجواسکندري از مدرسین این کارگاه اعتقاد داشت که 

هـا نـه حالـت     اطیـابی نیـز گفـت ایـن کارگـاه     . کارفرما و ناظر را خیلی به هم نزدیک نمایـد 

بت به سـایر  سها ن دانشگاهی دارد و نه جنبه کسب و کار و این نکته برتري نسبی این کارگاه

  .ها بود کارگاه

  :هاي کارگاه سرفصل

o هاي خودپرداز ستگاههاي امنیت در د چک لیست  

o هاي امنیت در سیستم هاي کارت و پایانه هاي چک لیست 

 فروش  

o هاي امنیت در بانکداري اینترنتی چک لیست 

o هاي بانکی هاي امنیت درطراحی شبکه چک لیست 

مـریم  توسـط  سامانه هاي نظارت الکترونیک بانک ها با رویکرد هوش تجـاري  کارگاه 

  . برگزار گردید رئیس گروه هوش تجاري شرکت خدمات انفورماتیک پور، حاجی

هـوش  . هاي دیگر است هوش، توانایی یادگیري درباره موضوعی و درك و تعامل با محیط

ریــزي ســازمان و نهایتــاً  تجــاري نقــش کلیــدي و یــک ارتبــاط مســتقیم در فراینــد برنامــه 

نقـاط ضـعف و قـوت یـک سـازمان کمـک       هاي کسب و کار دارد، به درك بهتر از  موفقیت

  . گردد دانش می يو باعث ارتقا کند می

حاجی پور از برگزار کنندگان میزگرد نهایی همایش تشـکر کـرد و اظهـار داشـت کـه ایـن       

نـین اعتقـاد داشـت کـه     چر همخـانم حـاجی پـو   . هـا بـود   بندي از تمام کارگاه میزگرد جمع

  .ها بود زي در این حوزهدهنده تسلط بانک مرک هاي همایش نشان کارگاه

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o    آسیب شناسی اثرات ناشی از وضعیت موجود اطالعات بانکی بر نظارت عالیـه نـاظر

 نظام بانکی

o        جایگاه مدیریت سونامی داده در توقـف و جلـوگیري از نشـر و سـرایت آسـیب هـاي

  موجود و آتی به سیستم نظام بانکی

o  موفق در نظارت الکترونیکـی بانـک هـا بـا رویکـرد      عناصر مؤثر در ارائه یک نقشه راه

  هوش تجاري

o ترسیم نقشه راه با ارائه راهکار پیشنهادي سامانه هاي نظارت الکترونیکی بانک ها 
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شـهریار    دکتـر هـادي   پروتکلهاي ارتباطی در پرداخت همـراه و امنیـت آنهـا توسـط     کارگاه 

  . برگزار گردید امن دانشگاه علم و صنعت ایرانحسینی، مدیر گروه مخابرات  شاه

هاي موجود در یک شبکه را کنترل  اي از قوانین است که ارتباط بین کامپیوتر پروتکل مجموعه

هـاي   جاي استفاده از طریق پول نقد، چک و کارت پرداخت همراه یک روش پرداخت به. کند می

هاي مختلفی نیـز بـراي    پروتکل کند، ه میاستفاد اعتباري است که از تلفن همراه براي پرداخت

  .   یکی از مهمترین آنهاست NFCپرداخت همراه تعریف شده است که پروتکل 

 دکتر شاه حسینی ضمن تشکر از مدیریت و سخنرانان کلیدي این همایش در خصوص کارگـاه 

باعـث ایجـاد   هم پیوست که این  ها فناوري اطالعات و بانکداري به اظهار داشت در این کارگاه 

  .شور و اشتیاق در همایش شد

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o سامانه هاي پرداخت الکترونیکی همراه 

o بررسی اجزاي و واحدهاي یک سامانه پرداخت الکترونیکی همراه 

o  بررسی  معماريNFC  

o هاي پرداخت الکترونیکی  هاي امنیتی سامانه چالش 

 همراه 

o هاي امنیتی در کیف پول الکترونیکی  بررسی چالش 

o هاي پرداخت الکترونیکی همراه  هاي پروتکل پذیري آسیب 

o هاي پرداخت مبتنی بر  امنیت سامانهNFC  

  . بابک قهرمانی، مدیر پروژه مرکز داده حکمت برگزار گردیدتوسط  PCI/DSSکارگاه 

  

PCI/DSS   مخففPayment Card Industry / Data Security Standard  استاندارد ،

باشد که متشکل از طرحی جـامع بـراي ارتقـاي     هاي کارت در صنعت پرداخت می امنیت داده

سـازماندهی   PCI/DSSهدف . هاي پرداختی است هاي مربوط به حساب سیستم امنیتی داده

هـا در   هـاي مـالی و داده   رداختهاي امنیتی براي پایدار سازي پ سازي سیستم روند اجرا و پیاده

  .یک جامعه جهانی است

  

  :هاي کارگاه سرفصل

o نیاز به استفاده از استانداردهاي امنیتی در پرداخت هاي الکترونیکی 

o جایگاه استاندارد PCI/DSS  در بین استانداردهاي پرداخت الکترونیک 

o آشنایی با استاندارد PCI/DSS لیو ضرورت استفاده از آن در ساختار فع 

o بانکداري در کشور 

o تبیین سیاست هاي کلی مورد نظر در PCI/DSS 

o چگونگی بومی سازي استاندارد  PCI/DSS 

o تانداردسچارچوب کلی و چگونگی پیاده سازي ا  PVI/DSS  
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 و توسعه بانکداري اکترونیک هاي نظارتی چالش میزگرد

  :محورهاي گفتگو

  بر مخاطرات بانکی هاي تکنولوژیک اثر تکنولوژي و نوآوري

هاي پرداخت در برابر  لزوم اطمینان از یکپارچگی و قابلیت مقاومت سیستم

  ها شوك

  هاي پرداخت سالمت سیستم

  ها نظارت بر نظام فن آوري اطالعات بانک

  حضوري با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی نظارت غیر

  کمیته حسابرسی و ضرورت تامین و تکمیل و استقرار آن

  

هـاي نظـارتی و توسـعه بانکـداري      الشدر پایان روز دوم همـایش میزگـرد چـ   

موضـوع   .هاي برج میالد برگزار شـد  الکترونیک ، در سالن اصلی  مرکز همایش

این میزگرد از این جهت اهمیت داشت که با تغییر نظام بانکی از سـنتی بـه   

هاي نظارتی نیز متناسب با فضاي  رویکردها و  رود روش الکترونیکی، انتظار می

  .جدید از روش سنتی به نظارت داده محور تغییر یابد

ها و مبادالت بـانکی امکـان    سرعت باالي پرداخت تاکید گردیداین میزگرد  در 

رو نظام بانکی باید تمهیداتی را جهت  از این. دهد ایجاد خطرات را افزایش می

با توجه به الکترونیکـی شـدن نظـام     .گیرد کار کنترل و کاهش این خطرات به

ها نیاز است کـه بانـک مرکـزي بـه عنـوان متـولی اصـلی مـدیریت و          پرداخت

و مـدیریت  ابعاد نظارتی مبتنـی بـر فنـاوري را تقویـت     صیانت از گردش پول 

همچنین در این زمینه الزم است نهادهـایی چـون جامعـه حسابرسـان      .نماید

هاي حسابرسی تحوالتی را ایجاد  اي نوین در شیوهه کارگیري فناوري به به نسبت

  .نمایند

هـاي نـوین،    نظارتی مؤثر و به روز، نیازمند استفاده از فناوريتحقق یک نظام 

  .استقوانین و مقررات شفاف و نهادهاي قانونی کارا 

 :حاضرین جلسه

o  هاي پرداخت بانک مرکزي مدیر نظام(ناصر حکیمی( 

o مدیر عامل بانک ملی ( حمد عزیزيا دکترPLC لندن(  

o مدیر کل مجوزها و مقررات بانکی بانک ( امیر حسین امین آزاد

  )مرکزي

o صاحبنظر در مسائل بانکی و مالی( هوشنگ خستویی(    
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 اختتامیه

  :به شرح زیر قرائت شد همایشدکتر فرهاد نیلی، دبیر توسط همایش بیانیه پایانی میه در مراسم اختتا

تـر و   تـر، گسـترده   هزینه خصوص فناوري اطالعات و ارتباطات ـ براي ارائه بهتر، مؤثرتر، کم  هاي نوین ـ به  بانکداري الکترونیک یعنی به خدمت گرفتن فناوري .1

ها به بانکداران محول شود تا تغییري  بر این اساس باید مسؤولیت سکانداري تحوالت مربوط به نهادینه کردن فناوري در داخل بانک. تر خدمات بانکی دقیق

ي، تغییـر در رویکـرد   ها به ماهیـت و الزامـات فنـاور    بدون حمایت و اعتقاد راستین مدیریت ارشد بانک. ها پدید آید ساختاري در رویکرد کسب و کار بانک

 .پذیرد رسانی به دشواري و کندي صورت می ها به خدمت بانک

 

اي کسب کرده اسـت   هاي بانکی کشور دستاوردهاي قابل مالحظه خصوص چند سال اخیر، در الکترونیکی نمودن پرداخت و به 1380فنّاوري اطالعات در دهه  .2

هـاي عملکـردي جـزو     ایران در حوزه ضریب نفوذ اجتماعی ابزارهـاي نـوین پرداخـت و نیـز شـاخص      ها، نظام بانکی اي که برحسب بسیاري از شاخص به گونه

توان به جد امیدوار بود که کسـب رتبـۀ اول منطقـه،     هاي نظام بانکی کشور در حوزة فناوري می کشورهاي اول منطقه است و بدین لحاظ با ادامۀ فعالیت

 .لیف شده است، در چند سال آینده میسر استانداز بیست ساله نظام تک چنانچه در سند چشم

 

 :کند هاي آتی را ترسیم می ها دستور کار سال هایی روبرو است که رفع آن بانکداري الکترونیک در کشور در چند حوزه زیر با کاستی .3

گـري مـالیو ارایـه خـدمات      اسـطه رسانی بـه و  سازي سیستم دریافت و پرداخت بانکی، در خدمت فناوري اطالعات به رغم موفقیت چشمگیر در نوین .3.1

 .بانکداري عمده مبتنی بر امکانات فناوري که هسته اصلی بانکداري تلقی می شودنفوذ قابل توجهی نداشته است

هـا و   توانـد منبـع مهمـی بـراي درآمـدزایی بانـک       هاي اعتباري که سازوکار اصلی ارائه تسهیالت خرد اعتباري به خانوارها بوده و مـی  روند صدور کارت .3.2

رسد  می به نظر. هاي توسعه بانکداري الکترونیک عقب مانده است اي از سایر شاخص کننده بانکی باشد، به میزان نگران  ITهاي ارائه خدمات  شرکت

 .وکار موفق بانکی، توسعه ابزاررا  متوقف کرده است نبود مدل کسب  در این عرصه

انجام این امر مستلزم . ها و سودآوري خدمات بانکداري الکترونیک تبدیل شوند کارمزدهاي ارائه خدمات بانکی باید به منبعی براي درآمدزایی بانک .3.3

 .مشتریان استاخذ هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی از 

وکار بانکی است که ضمن انطبـاق بـا اسـتانداردهاي بانکـداري      هاي متنوعی از کسب توسعه بانکداري الکترونیک از این پس، مستلزم تعریف مدل .3.4

در ایـن  . اند تفاعیهایی ان ها صرف نظر از مالکیت آنها بنگاه بانک. اي بانکداري، در محیط اقتصادي کشور سودآور باشد اسالمی و نیز معیارهاي حرفه

اي که از سوي مقـام   وکار و سودآوري در چارچوب استانداردهاي شرعی و حرفه ها باید از توجیه اقتصادي برخوردار بوده و رونق کسب ها، فعالیت بنگاه

 .ترین شاخص ارزیابی عملکرد باشد شود، مهم ناظر اعالم می

  

ق بانکداري در کشور، افزایش دسترسی آحاد جامعه به خدمات مالی و توسعه عدالت بانکی و کاهش نظیر براي رشد و تعمی بانکداري الکترونیک فرصتی بی .4

هـاي   ها از سـازمان  اما وجه مهم فناوري، توسعه محصوالت جدید، تغییر بافت سازمانی، تغییر بانک. گذارد ها می ها و افزایش کارایی در اختیار بانک هزینه

انجام این مهم، مستلزم تغییر نگاه سیاستگذاران، بانکـداران و  . ها است ـ محور و در یک کالم افزایش اثربخشی بانک   ییهایی دانا کارـ محور به مجموعه

 .ها به مقوله فنّاوري اطالعات بانکی است شرکت

 

توانسـت   کمـی ابزارهـا مـی    بر ایـن اسـاس توسـعه   . ها بود ها، توسعه کمی محصوالت، شناخت بازیگران و کشف ظرفیت دهه توسعه زیرساخت 80دهه  .5

، دهه بهبود کیفی محصوالت، استانداردسازي خدمات، اطمینان از سالمت و امنیـت خـدمات و بـازتعریف    90دهه . ها باشد اي براي ارزیابی موفقیت سنجه

نکـداري در کشـور، بـه میـزان قابـل      خصوص چند سال اخیر، تحوالت نهادین در هسـته با  و به 80رسد طی دهه  به نظر می .وکار بانکی است هاي کسب مدل

رو  رفع این توسعه نامتقارن، دستور کار اصلی تحول بانکداري در دهه پـیش . توجهی از رشد انفجاري توسعه کمی ابزارهاي نوین پرداخت عقب مانده است

 .باشد می

 

مدل بانکداري سنتی نیز دیگر پاسخگوي . پذیرفتنی نیست 90در دهه قابل قبول بود،  80ارائه خدمات سنتی بانکی با استفاده از ابزارهاي نوین، اگر در دهه  .6

رود اهتمام مدیران بانکی معطوف به نوآوري در محصوالت بانکی شده و مدل بانکداري در ایران، با  لذا انتظار می. نیازهاي جامعه رو به رشد ایران نیست

 .بازتعریف شود گذارند، هاي نوین در اختیار می هایی که فناوري توجه به فرصت

 

هـا   ها بر نظام بانکی کشور ادامه پیدا کند، قطعاً مـدیران بانـک   چنانچه سیطره مدل دولتی اداره سازمان. هاي نوین، عرصه نوآوري و خالقیت است اورينف .7

لـذا مـدل بانکـداري کشـور بایـد از       .هـاي موفـق اسـت    که نوآوري و ایجاد زنجیرة ارزش، رمز پیشـرفت بانـک   توانند از خالقیت استقبال کنند؛ حال آن نمی

تواند موتوري براي آموزش، نوسازي و توسعه  بدیهی است این تحول می. هاي نوین باشد اورينگرایی متحول شود تا بتواند پذیراي ف گرایی به نتیجه وظیفه

 .ها نیز باشد نیروي انسانی بانک

 

هاي استواري است که همه مخاطرات مربوط به  هاي دوراندیش و مصمم و عزم االي انسانتوسعه بانکداري الکترونیک در کشور مرهون فکر بلند و همت و .8

تردیـد نـام مرحـوم دکتـر سیدمحسـن       بـی . و رفاه نسل حاضر را در سایه تدابیر حکیمانه و تصمیمات شجاعانه خود به ارمغـان آوردنـد    این امر را پذیرفته

 .درخشد بر تارك این قله همواره می کداري کشور به سوي نهادینه شدن خدمات بانکداري الکترونیکینوربخش به عنوان آغازگر نهضت تغییر در نظام بان
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 نمایشگاه جانبی

هاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطالعات در  شرکت. در کنار همایش، یک نمایشگاه جانبی نیز از دستاوردهاي صنعت بانکداري الکترونیک در کشور برگزار شد

شرکت داده نفورماتیک، شرکت خدمات ا: سسات شرکت کننده در این نمایشگاه عبارت بودند ازها و مؤ بانک. ها استقبال خوبی از این نمایشگاه داشتند بانک

، بانک ملت، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک تات، شرکت کارت اعتباري ایران کیش، )توسن(هاي نرم افزاري نگین شرکت توسعه سامانه، ورزي سداد

شرکت تامین ، اطالعات خوارزمی شرکت توسعه فناوري، بانک اقتصاد نوین، موسسه مالی و اعتباري عسکریه، سسه مالی و اعتباري ریحانه گستر مشیزؤم

شرکت فناوري ، شرکت داده کاوان آیسان، شرکت نداي امواج آسیا، بانک توسعه تعاون، شرکت داده پردازي ایران، هاي کاربردي کاسپین خدمات سیستم

شرکت مبنا ، شرکت سپهر نت ایرانیان، رسشرکت اطالعات فناوري جهانی پا، شرکت مهندسی فن آفرین حصین، )فناپ(اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

  .شرکت بیسان رایانهو  Path Solutions Iranشرکت ، شرکت  پارس سیستم  پویاي ایرانیان، شرکت ایران نارا، کارت آریا

  

  

هـاي بانـک    کل فقید بانک مرکزي و مرحوم بهرام فیض زرین قلم مدیر کل اسبق نظارت بر بانـک  این مراسم از زنده یاد سید محسن نوربخش رئیس انتهاي در

ابقه بانکی کـه  مدیران باساصالنی یکی از  اسداهللا امیرهمچنین در ادامه مراسم از . ي ماندگار صنعت بانکداري الکترونیک تجلیل شد مرکزي  به عنوان دو چهره

هاي ملی، صادرات، ملت، تجارت، کشـاورزي،   در بخش بعدي این مراسم از بانک. تقدیر به عمل آمد است سزایی داشته در توسعه بانکداري الکترونیک نقش به

  . ها تقدیر شد ن یارانهرسانی الکترونیک در طرح هدفمند کرد هاي برتر در حوزه خدمت سپه، مسکن، رفاه، پاسارگاد و پارسیان به عنوان بانک
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، سـامانه  )شتاب(هاي نظام جامع پرداخت نظیر شبکه تبادل اطالعات بانکی  درخصوص ایجاد سامانه 80 هاي نظام بانکی در دهه تصویر جامعی از پیشرفت

، شبکه ملی ارتباط بین بـانکی و سـامانه   )تابا(ترونیکی ، سامانه تسویه اوراق بهادار الک)پایا(، سامانه اتاق پایاپاي الکترونیکی )ساتنا(تسویه ناخالص آنی 

همچنـین در ایـن همـایش     .ارائـه شـد  ) سحاب(و سامانه حواله الکترونیکی ) شهاب(سنجی الکترونیکی بانکی  ، هویت) نماد(ها  نظام مدیریت امنیت داده

سـاله آتـی، سـامانه     هاي ملی پرداخـت کشـور در افـق ده    رونیک و نظامهاي دردست اقدام نظام بانکی نظیر طراحی رهنگاشت بانکداري الکت بخشی از پروژه

الحسنه، سامانه انتقال تصـویر چـک، سـامانه ضدپولشـویی و سـامانه       ، سامانه اتوماسیون بانک براي مؤسسات قرض)سناب(ها  نظارت الکترونیکی بانک

  .سنجی مشتریان معرفی گردید جامع اعتبار

هاي پرداخت مبتنی  هاي صورت گرفته در زمینه ابزارهاي پرداخت، بانکداري الکترونیک در کشور و روش پیشرفت هاي ارائه شده در همایش، با توجه به گزارش

میلیون به  19ازحدود  سال اخیر 6هاي صادره در فاصله  اي که براي مثال تعداد کارت  اي در سالیان اخیر داشته است، به گونه  بر فناوري گسترش قابل مالحظه

هاي  هاي فروش و پایانه ها، پایانه پرداز هاي پرداخت نظیر تعداد خود همچنین سایر ابزار. درصدي است 740رشد ن افزایش یافته که حاکی ازمیلیو 160حدود 

 .اند شعب نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده

ساختی،  اي، زیر رو درپنج حوزه آموزشی، قانونی و حقوقی، سامانه هاي پیش هاي صورت گرفته در حوزه بانکداري الکترونیک الزم است به چالش در کنار پیشرفت

افزاري، عدم توجه به  هاي نرم هاي مشخص در سامانه اي به فقدان استاندارد در حوزه سامانه براي مثال الزم است. توجه جدي صورت گیرد سازمانی و فرهنگی،

  .المللی توجه شود افزاري داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین هاي نرم پتانسیل

هاي بانکـداري   نیازهاي آنها از ویژگی سازي شده مطابق با بندي مشتریان و ارائه خدمات مالی جدید و شخصی شناسایی انواع روابط مشتریان با بانک، طبقه

  .مجازي درآینده است

  :هاي کشور به شرح زیرمورد تاکید قرار گرفت مشکالت مرتبط با اتوماسیون سامانه جامع بانک

o والت به شکل متمرکزعدم پوشش کامل خدمات و محص  

o  عدم پیشرفت مناسب محصوالت ارزي  

o هاي متمرکز  عدم استفاده کامل شبکه بانکی از سیستم  

o آوري شده هاي گرد عدم امکان استفاده بالدرنگ از داده  

  :گرفت برخی ازمشکالت مربوط به ابزارهاي پرداخت به شرح زیرمورد تأیید صاحبنظران قرار

o  عدم رشد قابل قبول کارت هاي اعتباري 

o ارائه خدمات سنتی بانکی در قالب ابزارهاي جدید 

o عدم محاسبه و اخذ بهاي تمام شده خدمات بانکداري الکترونیک  

و  )SEPA( بـر همـین اسـاس طـرح واحـد پرداخـت اروپـا       . هاي پرداخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت هاي پیشرفته در زمینه نظام کشورهاي به روز  تجربه

  .هاي اساسی آن به کارشناسان و مدیران بانکها معرفی گردید ویژگی

جهـانی شـدن،    چـون  در ابعاد مختلـف  ه بانکیبراي شبک هایی را فرصتمشارکت در سود و زیان از طریق بانکداري الکترونیکی،  جرایی شدن بانکداريامکان ا

عدالت حرکت به سمت تامین ، از بازدهی بخش حقیقی اقتصادگذاران  سپرده برخورداريو اسالمی،  هاي متعارف گسترش و توسعه بازار، رقابت با سایر بانک

  . آورد فراهم می هاي اخالقی و پول شویی مبارزه با ریسک ،اجتماعی

 :ندشو گذاران داشت که برخی از آنها در ذیل ارائه می هاي قابل توجهی براي سیاست هاي پرداخت، آموزه الکترونیک و نظاماولین همایش بانکداري 

دهنـده   آوري مشخصات تماس ارائه فراهم ،خودسایت  وب سازي ساختار سادهبا ها  بانک دبه منظور استفاده بهینه کاربران ازخدمات بانکداري الکترونیکی بای

 .سازي سیاست رمزنگاري، امضاي دیجیتال و گواهی دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند و شفافSSLاستفاده از گواهینامه  خدمات،



 

   

 سیاستیدستاوردهاي 

وجود آیـد   مناسبات این نوع از بانکداري به تواند در حقوقی که میهاي فقهی و  باید تالش شود تا توجه ذینفعان نظام بانکداري الکترونیک به ثمرات و داللت 28

ی نیز به صـورت مناسـبی توسـعه یابـد، تـا      یهاي فقهی، حقوقی و قضا الزم است همزمان با توسعه بانکداري الکترونیک، رویهبر این اساس . معطوف شود

در این راستا بانک مرکزي  .وجود آید را داشته باشند اي گوناگون عملیات بانکی بهه ی حل مشکالتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرفیتوانا

به منظـور   هاي فقهی و حقوقی همزمان با پیشرفتهاي بانکداري الکترونیک درکشور تیبی اتخاذ نماید که زمینه بررسیبه عنوان متولی نظام بانکی بایستی تر

ها و  ن بانکادعاوي ناشی از خروج غیر قانونی وجه از حساب مشتریمهیا گرددچرا که انتظار می رود بر اثر توسعه بانکداري الکترونیک،  تبیین قوانین مورد نیاز

اردي از این رو، مناسب است روابط حقـوقی و قضـایی درمـو    .ها با انواع مختلفی از این دعاوي مواجه شوند دادگاهلذا  یابد و گزارش سایر مؤسسات اعتباري

  . همچون مسئولیت مدنی بانکها و نحوه اثبات دعاوي در رابطه بانک با مشتري مورد بازبینی قرار گیرند

 بـراي  بازاریـابی خـود از داده کـاوي    قسـمت در بازار یابی اهتمام ورزند چرا که می توانند در  هوش تجاري و داده کاوي کاربردهاي مدیران بانکی الزم است به

 هاي تامین سرویس براي هزینه رفتن هدر از هستند آنها متقاضی مشتریان که محصوالتی و ها ارائه سرویس با و کنند استفاده مشتریان داده پایگاه تحلیل

 ها بانک مشتریان، ریسک رفتارهاي تراکنشی مشتریان و تحلیل مورد در ها داده استخراج با تواند می رابطه داده کاويدر همین  .کنند متقاضی جلوگیري بدون

. دهـد  هـا تـا حـد زیـادي کـاهش      وام تصـویب  و کنـونی  اعتبار مشتریان گسترش جدید، مشتریان به اعتباري هاي کارت ارائه ي اتخاذ تصمیماتی نظیر  در را

و رتبه بندي اعتباري مشتریان کمک سرشاري  مشتریان به وام اعطاي مورد در تصمیم گیري در بانک ها تواند به می متقاضیان وام، سوابقهمچنین بررسی 

 .آید میبنابراین مدیریت ریسک نیز یکی از کاربردهاي مهم هوش تجاري در صنعت بانکداري به شمار . نماید

هاي  اکنون این شبکه با مشکالتی نظیر قطعی شبکه، کندي در گسترش سرویس نکی بر مبناي مخابرات زمینی، همهاي شبکه با گذاري سرویس نظر به پایه

به منظوررفع مشکالت مذکور و فراهم ساختن بستري مناسب و کارا در . بودن رفع اشکال شبکه وضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است بر بانکی، زمان

  .گذاري و گسترش یابد اي در کشور پایه هاي ماهواره بر مبناي فناوري زیر ساختهاي  مورد نیاززمینه ارتباطات بانکی الزم است 

. کشـور تقویـت نمایـد   حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و کمیته انطباق عملکرد بـا اسـتانداردها را در نظـام بـانکی     باید بانک مرکزي 

  .هاي الزم با جامعه حسابرسان کشور جهت انطباق با تغییر و تحوالت نوین نظام بانکی صورت گیرد همچنین الزم است هماهنگی

 

 دنـ افزارهـا مـی توان   چراکه این نوع نـرم  ،اقدام نمایند ها نسبت به نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب  بانکشود  توصیه می 

برنامـه مـدیریت ارتبـاط    در جهـت کسـب مزیـت رقـابتی از      هاي مورد نیاز از مشتریان داشـته و نیـز   آوري و تجزیه و تحلیل داده ثري در جمعؤنقش بسیار م

 .بهره گیرندالکترونیکی با مشتري 

  

هایی نظیر سامانه طراحـی اوراق بهـادار الکترونیـک و موافقتنامـه عمـومی قبـولی        دستاورد ،در خصوص نقش بانکداري الکترونیک درمدیریت بهینه نقدینگی

ها، عدم تنوع اوراق بهـادار در بـازار پـول و ضـرورت      بانک يدار الکترونیک در پورتفواوراق بها نبودهایی نظیر  بازخرید حاصل شده است ولی در این زمینه چالش

 .مدیریت اعطاي اعتبار در بازار بین بانکی می تواند اثر بخشی ابزارها و سامانه هاي جدید را در مدیریت نقدینگی کاهش دهد

 

اعتبـاري و یـا    اعطاي خطـوط ها،  بهادار در سبد دارایی بانک دلیل اندك بودن حجم اوراق بهرسد  خصوص سامانه تابا و تامین نقدینگی در طول روز به نظر می در

شـرایط بیشـتر،    معرفی ابزارهـاي واجـد  . هاي بازخرید نتواند نیاز نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادي به نحو مناسبی پوشش دهد حتی موافقتنامه

تري  تواند افق مناسب ها در شرایط خاص و تا سقف خاصی از اعتبار و با نرخ کارمزد معین، می سپاري این دارایی ثیقهمرکزي با و دهی  بانک طراحی امکان وام

  .را دراین راستا به تصویر بکشد

ها در کشور و قابل  عدم پوشش کامل جغرافیایی سرویس ها، با توجه به مشکالت موجود درزمینه ارتباطات شبکه بانکی کشور نظیر کیفیت پایین سرویس

  .به منظور رفع مشکالت فوق الذکر تشریح گردید )شابک( قبول نبودن سطح امنیت شبکه، اقدام بانک مرکزي در ایجاد شبکه اختصاصی بانکها

  

این خصوص تدابیر الزم ها ، فرایند تسویه در سامانه ساتنا با اخالل مواجه است که الزم است در  هاي مقصد در واریز وجوه به حساب به دلیل تأخیر مکرر بانک

  .ازسوي بانک مرکزي اتخاذ شود



 

   

 سیاستیدستاوردهاي 

تنظیم یک نقشه راه با اهداف کمی و  الزم است ضمن یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشوربه منظور  29

انجـام   هاي موازي پرداخت الکترونیک ها و جلوگیري از ایجاد شبکه به منظور تصحیح زیرساخت شابکایی همچون شاپرك و ه کیفی زمانبندي شده، اجراي طرح

  .در طراحی سیستمهاي داخلی توصیه می شود )SEPA( در همین رابطه استفاده از تجربیاتی نظیر سیستم واحد پرداخت اروپا. شود

 :زیر وجود دارند در ارتباط با سامانه مدیریت مجوزها و خدمات برداشت مستقیم بانک مرکزي نقاط ضعف

o  تسهیالت بانکیعدم تجهیز این سامانه به امکان پرداخت اقساط  

o عدم تجهیزسامانه به رد دستور برداشت مستقیم  

o هایی نظیر صدور پیش فاکتور الکترونیکی سامانه اندازي زیر ضرورت راه  

o ضرورت دسترسی بدهکار و بستانکار به پایانه نمایش حساب 

افزاري  هاي نرم و سامانه) مخابرات(ها ي الزم  ساخت زمینه با مشکالتی از جنس زیراکنون بانکداري متمرکز در کشور از کارایی الزم برخوردار نیست و در این  هم

هاي موجود نظام بانکی در زمینه دستیابی به بانکداري  بر این اساس الزم است طی یک برنامه هدفمند ضمن ارزیابی داشته. افزاري مواجه است و سخت

ها جهت دستیابی به بانکداري متمرکز کارا  ساخت کنندگان زیر هاي مشاوره و تأمین ها، شرکت زي، بانکمتمرکز، شرح وظایف کلیه متولیان اعم از بانک مرک

 .گیري شود تبیین و پی

 هاي پرداخت در کشور گزارشی از عملکرد بانکداري الکترونیک و نظام - بخش سوم 

:هاي پرداخت در سی سال گذشته تحوالت نظام  

 

 
 
 

1370تا 

خدمات سنتی

پردازش مرکزي

1370-1381

سامانه هاي  –معرفی کارت 

متمرکز

1381-1389

توسعه –ایجاد زیرساخت ها 

سریع خدمات

  :80 هاي پرداخت در دهه  خالصۀ تاریخچه نظام

 

 
 

1380 -1385

ایجاد زیرساخت ها

رشد صدور کارت

1385-1388

تکمیل زیرساخت ها رشد 

تجهیزات پذیرش رشد 

تراکنش هاي الکترونیکی

کنون- 1388

رشد سریع تراکنش هاي 

غیرنقدي کاهش کاربري چک
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  :»ساتنا«عملکرد  30

  

  هاي کالن کشور به عنوان زیرساخت تسویه و پرداخت» ساتنا«عملکرد 

 ها تعداد تراکنش  سال

  رشد تعدادي

  )درصد(

مبلغ 

ها  تراکنش

  )میلیارد ریال(

رشد مبلغی 

 )درصد(

نسبت مبلغ 

ها به  تراکنش

GDP  

1387  263،037  -  1،509،170  -  44/0  

  )تقریبی( 24/1  درصد+ 180  4،233،421  درصد+ 1672  4،663،588  1388

  )تقریبی( 73/1  درصد+ 40  5،926،517  درصد+ 92  8،967،897  1389

 
 
 

  :»ساتنا«عملکرد 

 
 

  ترکیب عملکرد ساتنا

  هاي بانکها به یکدیگر پرداخت  هاي مشتریان بانکها پرداخت  سال
هاي  ها و اتاق تسویه سیستم

  پایاپاي

  سهم  مبلغ  تعداد  سهم  مبلغ  تعداد  سهم  مبلغ  تعداد  

1387  228،646  148،330  9/8  20،408  391،080  9/25  13،983  969،760  2/64  

1388  4،375،838  1،333،243  5/31  258،701  1،086،687  6/25  29،049  1،813،490  8/42  

1389  8،753،126  3،555،525  60  175،879  1،341،133  6/22  38،892  1،400،936  4/17  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :1 عملکرد شتاب

  »شتاب«هاي بین بانکی پردازش شده در مرکز  روند رشد تعداد تراکنش

  سال

  پایانه فروش  خودپرداز

  رشد  میانگین روزانه  جمع

  سهم  تعداد  سهم  تعداد

1381  360،341  100  0  0  360،341  987  -  

  درصد+ 852  9،402  3،432،064  0  1،836  100  3،430،228  1382

  درصد+ 1022  105،550  38،525،916  6/0  235،076  4/99  38،333،093  1383

  درصد+ 192  308,882  112,741,880  4/1  1,605,058  6/98  111,136,822  1384

  درصد+ 110  650،205  237،324،830  0/3  7،143،428  0/97  230 181 402  1385

  درصد+ 61  1،044،340  381،184،129  8/5  22،049،944  2/94  359،134،185  1386

  درصد+ 38  1،438،024  524،878،717  7/10  56،451،927  3/89  468،426،790  1387

  درصد+ 54  2،224،485  811،937،281  2/20  164،444،194  8/79  647،493،087  1388

  درصد+ 66  3،700،152  1،350،555،606  1/29  393،159،347  9/70  957،396،259  1389

  

 هاي پرداخت در کشور بانکداري الکترونیک و نظامگزارشی از عملکرد 
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  :2 عملکرد شتاب
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  : رشد خودپردازها –هاي خُرد  تحوالت پرداخت
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33   :هاي فروش رشد پایانه –هاي خُرد  تحوالت پرداخت

  

  
  

 

  :)میلیارد(ها  تعداد تراکنش –هاي خُرد  تحوالت پرداخت
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  :)میلیارد ریال(ها  مبلغ تراکنش –هاي خُرد  تحوالت پرداخت 34

  

  
  

  

  :هاي پرداخت کارتی هاي ملی کاربري سامانه شاخص

  

  هاي ملی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک شاخص

  مقطع زمانی
کارت به ازاي 

  هر نفر

کارت به ازاي 

  هر خودپرداز

نسبت جمعیت 

  به خودپردازها

کارت به ازاي هر پایانه 

  فروش

نسبت جمعیت به 

  هاي فروش پایانه

  3،673  415  23،393  2،646  113/0  1383پایان سال 

  992  197  15،253  3،030  195/0  1384پایان سال 

  360  122  9،306  3،138  337/0  1385پایان سال 

  166  90  7،159  3،891  542/0  1386پایان سال 

  93  79  5،517  3،709  840/0  1387پایان سال 

  64  76  4،232  3،948  227/1  1388پایان سال 

  51  85  3،733  6،226  667/1  1389پایان سال 
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  :هاي پرداخت در دهه گذشته خالصۀ تحوالت زیرساختی نظام 35

  

 
 

 

1380

راهبرد نظام 

جامع پرداخت

1382

راه اندازي مرکز 

»شتاب«

1385

راه اندازي 

»ساتنا«

1386

راه اندازي 

»سحاب«

1387

»کیپا«معرفی 

1388

راه اندازي 

»پایا«

1389

راه اندازي 

»تابا«

1390

راه اندازي 

»نماد«

  :هاي پرداخت در دهه گذشته خالصه تحوالت خدمات نظام

  

  

 
 

 

1371

معرفی 

کارت هاي 

پرداخت

1376

ایجاد اولین 

سامانه هاي 

بانکی متمرکز

1383

آغاز توسعۀ 

سریع 

پایانه هاي 

فروش

1384

معرفی 

کارت هاي 

پیش پرداخته

1385

توسعۀ تنوع 

خدمات کارت 

)قبوض(

1386

حواله هاي 

الکترونیکی 

بین بانکی

1387

تحول در 

زیرساخت هاي 

مخابراتی

1388

گسترش خرید 

الکترونیک

1389

پرداخت هاي 

انبوه 

الکترونیکی

1387 

اندازي  راه

»مکنا«  

 

1390 

معرفی خدمات 

برداشت «

»مستقیم  

 

1389 

اندازي  راه

سامانۀ جامع 

 نظارت کارت

 

1388 

معرفی 

»شبا«  

 

1387 

اندازي  راه

سامانۀ 

نظارت 

1386 

معرفی کارت 

 خرید اعتباري

 

1387 

معرفی 

پرداخت 

 همراه

1386 

 استاندارد

سازي 
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  :خالصه عملکرد گذشته 36

  

 در دهه گذشته سه مرحلۀ توسعه قابل مشاهده است: 

o توسعۀ زیرساخت  

o توسعۀ ابزارها  

o توسعۀ کاربري  

  

 هاي  ها به سامانه در دو سال گذشته بخش بزرگی از حجم پرداخت

 .پرداخت و تسویه الکترونیکی منتقل شده است

  

 محصول، هاي کارتی غیرنقدي در گروي توسعۀ  رشد بیشتر پرداخت

 .خصوصاً محصوالت اعتباري، است

  

 هاي الکترونیکی حسابی، دو ویژگی اساسی در بر  توسعه پرداخت

  :دارد

o کاهش کاربري چک به عنوان ابزار پرداخت  

o هاي کارتی برخط کاستن از فشار بر پرداخت 

:نقشۀ نظام جامع پرداخت و بانکداري الکترونیکی  

 

  :انداز آینده چشم

  

  

نیل به جایگاه اول منطقه 

خاورمیانه و شمال افریقا، به لحاظ 

نفوذ ابزارهاي پرداخت الکترونیکی، 

زیرساخت هاي پایدار و به روز و 

ارایه کامل خدمات بانکداري بر 

.بستر فناوري اطالعات و ارتباطات

نظارت داده محور

تکمیل 

زیرساخت هاي 

حیاتی

استانداردسازي و 

یکپارچگی

تنوع در خدمات 

و محصوالت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هاي آینده برنامه

 خدمات: 

  محور- محور به محصول-ها از ابزار تغییر رویکرد بانک ◦

  هاي متناوب خودکارسازي پرداخت ◦

  در ابزارهاي پرداخت خرد و ریزتحول  ◦

 زیرساخت و یکپارچگی:  

  ها و سطح خدمات استانداردسازي ابزارها و روش   ◦

  اي واحد ها در مجموعه یکپارچه سازي زیرساخت   ◦

  هاي مشترك امنیتی و حفاظتی توسعه زیرساخت   ◦

 نظارت:  

 محور-تغییر رویکرد نظارت سنتی به نظارت داده ◦

 هاي پرداخت در کشور ري الکترونیک و نظامگزارشی از عملکرد بانکدا

37 

  

 روز بانکداري الکترونیک را 

  در تقویم خود عالمت بزنید

 

 

برگـزاري اولـین    درهـاي انجـام شـده     تـالش  گزارشی بـود از   این مجموعه

 بـه  هـاي پرداخـت کـه     المللی بانکداري الکترونیـک و نظـام   همایش بین

همت پژوهشکده پولی و بانکی و حمایت شـرکت ملـی انفورماتیـک در    

امیـد اسـت    .جهت پیشبرد اهداف بلند مدت نظام بانکی برگـزار گردیـد  

برداري نظـام بـانکی مـیهن      دستاوردهاي این چنین رخدادهایی مورد بهره

  .عزیزمان قرار گیرد

ه با تالش محترمی ک و کارشناسان اساتید نظران، صاحب با تشکر از کلیه

  .  دریغ خود ما را در برگزاري این همایش یاري نمودند و زحمت بی

  پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  1390اسفند  –تهران 

  




