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 :یکل بانک مرکز سیرئ

 میمنفعالنه برخورد کن یبا فناور دینبا

وکار کسب رانیو صاحبان و مد گذاراستیدر نگرش س رییتغ ازمندین ،یفناور یهوشمندانه و کنش رشیپذ

 صورت توأمان است.به

بانک  پرداخت یهاو نظام کیالکترون یبانکدار شیهما نیمطلب در هفتم نیا انیبا ب یکل بانک مرکز سیرئ

 تیبه ماهنسبت یقیو شناخت دق یآگاه ش،یاز پ شیب دیبا یها و مؤسسات مالبانک رانیگفت: مد ،یمرکز

 ماتیدر تصم م،یمستق صورتحاصل کرده و به یو بانک یوکار پولمحور و اثرات آن بر کسب یفناور راتییتغ

 مشارکت کنند. یراهبرد

 یبرا یریگمیتصم ضیواحد جداگانه و تفو کیبه  ،یرتبط به فناورامور م یواگذار نکهیا انیبا ب ف،یس اهللیول

 یاز حداکثر منافع و مواجهه راهبرد یبرداربهره یجانبه براهمه یکردیبه رو دیبانک، با کیدر  یکاربست فناور

و ها در بسترها، استانداردها که سال هیپرداخت و تسو یهاافزود: سامانه ابد،یتحول  یفناور راتیبا تأث

مشتمل بر  ن،ینو یهایبا امواج چندگانه فناور کرد،یم یخود را ط یتکامل ریجا افتاده، مس یساختارها

 رو شد.روبه شدهعیبلوک و دفاتر توز رهیزنج ،یهوشمند، پردازش ابر یابزارها ،یاجتماع یهاشبکه

 ینظام پول نیآغاز کردیفت: روگ یماهو راتییبر تغ نینو یهایامکانات فناور یشکل رییتغ ریدرخصوص تأث فیس

 یرسانخدمت یرهایدر تحول مس نینو یهایکه امکانات فناور یمعن نیبد افت؛یتبلور  یصورت شکلبه یو بانک

 نینو یهاینشان داده که ورود فناور ربهبه کار گرفته شد؛ اما تج انیتر مشترو آسان شتریب یریپذو دسترس

 ی. نگاهشودیرا سبب م یماهو راتییسرعت تغو به افتهیثبات ن یشکل رییتغصورت اطالعات و ارتباطات هرگز به

رو روبه یراتییبا تغ زین یو بانک ینظام پول نده،یکه در چند سال آ دهدینشان م یالمللنیب اتیبه شواهد و تجرب

 ود.و زبر کرده ب ریو ارتباطات را ز یرساننشر و اطالع رینظ ییهابخش نیاز ا شیکه پ شودیم
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 ن،ینو یهایفناور یریکارگوکار در بهکسب ینسبتاً منفعالنه فضا کردیپول و اعتبار با انتقاد از رو یشورا سیرئ

 اتیباشد. متأسفانه تجرب یهوشمندانه و کنش ای یو واکنش یتبع تواندیم یاثرات فناور رشیگفت: مواجهه و پذ

 یااست؛ به گونه یفناور رشیو پذ یریکارگدر به وکاربه کسنسبتاً منفعالن کردیرو انگریدر کشور، ب نیاز ا شیپ

ها و ماالً اقتصاد حاصل شده آن انیها و مشتربانک یبرا یمنافع حداقل ن،یسنگ کردنهیو هز یگذارهیکه با سرما

 شیب دیوکار، باکسب یهاآن بر ساختارها و مدل یو اثرسنج راتییتغ یماهو یهاتمرکز بر جنبه رونیاست. ازا

 باشد. تیحائز اهم یارشد نظام بانک رانیمد یبرا زیهر چ از

ها با مقررات و نظارت بر آن است،یس یالگوها نیدر تدو گذاراستیخواستار انطباق س یکل بانک مرکز سیرئ

 یاجتماع یصورت روزانه در فضارا به راتییتغ هایکه ابداعات و نوآور یمحور شد و گفت: در عصر یفناور یفضا

از  یمحل ،یاسیق یهادگاهیو اظهارنظر و د یبررس یمیقد یندهایبر فرا هیتک ،ییستایا زنند،یرقم م یاقتصاد و

. کندیبدل م یفاتیو تشر ریتأثیب ینقش آن را به کنشگر گذار،استیبا انفعال س کرد،یرو نیاعراب ندارد. ادامه ا

مشاهده شد،  یمجاز پول ریمؤسسات غ دهینانچه در پدتحوالت، چ ریاز س گذاراستیاست با کنار ماندن س یهیبد

 .کندیرو مروبه یجد داتیاقتصاد را با تهد تیاز آن، کل یناش یهابیسومرج و آهرج

پرداخت و گفت: موضوع  یمال یهایاز سخنان خود، به موضوع فناور یگریدر بخش د یکل بانک مرکز سیرئ

 یمال یهایاست. فناور تکنیف دهیپد ای یمال یهایهور فناورظ ،یو بانک یدر حوزه پول رانیروز جهان و ا

. دو کندیفراهم م ینظام مال در یاز امکانات فناور یحداکثر یریگبهره یرا برا یدیجد یهاها و افقفرصت

خدمات و محصوالت موجود و تحول در  یریپذو دسترس تیفیدر ک ینوآور ،یمال یهایدر فناور یجنبه اساس

بزرگ بود.  یها و مؤسسات مالدر انحصار بانک یصورت سنتبه نیاز ا شیاست که پ یمات و محصوالتخد تیماه

 میرا ترس یدر سپهر صنعت مال یفناور راتییکه نقشه تغ دهندیم لیرا تشک یدو جنبه، دو محور مختصات نیا

  .کنندیم

و ارائه محصوالت و خدمات  یمال یمختلف بازارها یهابخش شدنبیادغام و ترک گر،یمهم د رییافزود: تغ او

در  نیمستقالت و تره یو بازارها مهیب رینظ یخدمات مال ه،یپول، سرما یکه بازارها یااست. به گونه یبیترک
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 گذاراناستیکه س کنندیم جادیا یمال یازارهارا در ب یدیو نظم جد افتهیاتصال  گریکدینوآورانه، به  یندهایفرا

 .سازندیرو مو نگرش نظارت بر آن، با چالش روبه تیفیاظ کرا به لح

 یرا برا یدیبالنسبه جد کردیرو ن،ینو یهایبا نظرداشت تحوالت فناور یبانک مرکز نکهیا انیبا ب فیس

 ندیدائم از فرا یاچرخه بریمبتن دیجد یگرفته است، گفت: الگو شینقشه بازار پول در پ میو ترس یگذاراستیس

. در سپهر ردیپذیصورت م ،یمال فناورانبازار و  نفعانیو مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذ استیرصد، س

از قالب صلب خود  دیبا زین گذاراستیو لذا س ستین یقطع ینیبشیقابل پ یو نوآور رییتغ چیه ،یمال یفناور

 خود وارد کند. یگذارمقررات ندیبازار را در فرا ییایخارج شده و پو

اشاره کرد و  یو فناوران مال یفناور استیس میدرخصوص تنظ یپول و اعتبار به اقدام بانک مرکز یشورا سیرئ

 ییفضا نیچن میترس یگام برا نیاول ،یو فناوران مال یدر قبال فناور یبانک مرکز استیو انتشار س میگفت: تنظ

 یبازار و الزامات کنترل پول ازیرصد تحوالت، ن اکه ب استنامهیس نیبرداشته شد. در ا یبود که در مهرماه سال جار

 ،«ارانیپرداخت»، «سازانپرداخت»درمورد  دارتیشد، پنج بخش اولو نیها تدوو بانک یو با مشارکت فناوران مال

سازان و پرداخت یهااند که چارچوبمدنظر قرار گرفته «هاپولنهیرمز»و  «ارانیضابطه»، «بانانپرداخت»

 .شوندیو ابالغ م نیتدو جیتدربه زیضوابط ن ریمنتشر شده و سا نارایپرداخت

از نظارت است  یمراتبساختار سلسله جادیو ا یکار یهاچارچوب نیتدو ،یبانک مرکز یاساس کردیافزود: رو او

 قالب یبه جا یبانک مرکز نی. همچنکندینوآورانه نامحدود فراهم م یهاتیبازار را با ظرف شیکه امکان پا

 ،یکنترل بازار پول نیرا در ع ینوآور یفضارا مدنظر قرار داده است که  ییهاچارچوب جادیمجوز، ا یاعطا یسنت

 .دیحفظ و مراقبت نما

 افتهیعیبلوک و دفاتر توز رهیزنج یهایفناور ها،پولنهیدر حوزه رمز یبانک مرکز استیس نکهیبا اشاره به ا فیس

 -افتیتبلور  هاپولنهیبار در رمز نیاول یکه برا -بلوک رهیزنج یفناور یهاتیاست، خاطرنشان کرد: اگرچه ظرف

حباب محتمل  جادیا ،یبازسفته رینظ یداتیاما تمه ود،گش یبانکدار یهاتحول در روش یرا برا ینینو یهاافق

ابزار پرداخت  عنوانخواص آن به یجیرفتن تدرها و ازدستآن یمتیق دینوسانات شد ها،پولنهیدر ارزش رمز
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 اطیرا به حزم و احت یجهان، ازجمله بانک مرکز یپول گذاراناستیو س یمرکز یهابانک یقابل اتکا، تمام

رصد تحوالت،  ،یبانک مرکز یفعل استیها، دعوت کرده است. سشناختن آن تیبه رسم ای و رشیدرخصوص پذ

و  سکیاست که با نظرداشت ر ییهاهیاتخاذ رو و یاستیس یو نهادها یمرکز یهابانک ریو تعامل با سا یهمکار

 کرد. یبرداررهبه دیجد یکاربردها یها براآن بانیپشت یبتوان از فناور ها،پولنهیرمز یمخاطره باال

 جادیآن در ا رینظیو امکانات ب افتهیعیبلوک و دفاتر توز رهیزنج یهایفناور تیاز قابل دینبا حالنیافزود: باا او

 یهادر حوزه ییهاینوآور یمعامالت و مبادالت غافل شد. فضا برا یریو انکارناپذ یریتماد، رهگاع رساختیز

 دیهوشمند پد قیو وثا نیو تضام یاعتبارات اسناد ،ینیهتعامالت تر ،یاو سپرده یالتیهوشمند تسه یقراردادها

خواهد  یاقتصاد از نظام بانک یهایازمندیرا از کالف ن یمهم یهاگره ،ینشااهلل و به فضل الهاآمده است که 

 گشود.
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 پرداخت عنوان شد یهاو نظام کیالکترون یبانکدار شیهما نیدر هفتم

  رفع انحصار از نظام پرداخت یبرا تالش

گذشته، با استقبال  یهاهمچون سال زیپرداخت امسال ن یهاو نظام کیالکترون یبانکدار شیهما نیهفتم

 یدوروزه، به مسائل گوناگون شیهما نیدر روز اول ا یسخنرانان اصل .برگزار شد، دکنندگانیها و بازدشرکت

رشد  نهیکردن زمفراهم ینظام پرداخت برا زکشور تا لزوم رفع انحصار ا یپرداختند؛ از تحول در شبکه بانکدار

  .یتکنیف یهاشرکت

 یدر ابتدا شیهما نیا یاز سخنرانان اصل یکیاطالعات،  یارتباطات و فناور ریوز ،یجهرم یمحمدجواد آذر

 یطیحوزه را در شرا نیدر ا شرفتیاو پ .کرد یکشور قدردان یکیالکترون ی، از رشد نظام بانکدارخود یسخنران

 .قرار گرفته بود میمورد تحر یالمللنیب یهاکشور یاز سو ن،ینو یهایبه فناور یسترسد یدانست که کشور برا

 یحت یاشبکه نیه بود که نمونه چنکرد دیدانسته و تأک یبه دانش و توان داخل یکشور را متک یاو شبکه بانکدار

  .وجود ندارد زیدر منطقه ن

مختلف شده، اشاره و با  یهادر حوزه یشگرف راتییکه باعث تغ یکیالکترون یدر ادامه به رشد شبکه بانکدار او

چار د کیالکترون یهمراه با رونق نظام بانکدار یمختلف، ازجمله شبکه اپراتورها یهابخشاعالم کرد:  یذکر مثال

 یهاکارت قیتلفن همراه از طر یشبکه اپراتورها ژدرصد شار ۴ ن،یازاشینمونه اگر تا پ یبرا .اندتحول شده

 .است دهیرس کیپرداخت الکترون قیدرصد از طر ۸۰به  زانیم نیحاال ا شد،یانجام م یسنت

 یفرمول یکرد که وقت دیکرد، تأک اکتفا یشده در شبکه بانکحاصل قاتیبه توف دینبا نکهیا انیارتباطات با ب ریوز

توسعه بسترها و شبکه،  یبرا دیبا نیبنابرا م؛یرسیبه اشباع م یپس از مدت م،یریگیم ادیحل مسئله  یرا برا

  .استفاده کرد نینو یهایزد و از فناور یدست به نوآور

اطات دولت دوازدهم انتخاب ارتب ریعنوان وزبه یجهرم یکه محمدجواد آذر یماه گذشته و حداقل از زمان ۶ در

او بارها در  .عنوان کرده است «تالیجیاقتصاد د» یکشور را اجرا شرفتیتوسعه و پ یهااز راه یکیشد، او 
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در نظر  قیدق یزیرو برنامه هااستیس زه،حو نیا یکرده که اگر برا دیمختلف خود تأک یهایو سخنران هاشیهما

و  یکیالکترون یبانکدار شیهما نیدر هفتم یجهرم .رو خواهد شدهروب یگرفته نشود، کشور با مشکالت جد

اقتصاد  یاصل گرانیاو باز .کرد دیموضوع تأک نیخود مجدداً بر ا یاز سخنران یدر بخش زیپرداخت ن یهانظام

ساده در پرداخت و توسعه نظام  یهاکرد: روند حیو تصر ینوپا معرف یوکارهاکسبها و کشور را بانک تالیجید

خاطر حاضر بهکمک کند؛ اما متأسفانه درحال نیارائه خدمات نو ینوپا برا یهابه ورود شرکت تواندیپرداخت، م

 هیبر پا نینو تارائه خدما ینوپا برا یوکارهاکسب شود،یم دهیپرداخت کشور د یهاکه در نظام یانحصار

 .رو هستندروبه یبا مشکالت جد ،یفناور

نوپا، طرح رفع انحصار از  یوکارهاکسب یرو شیشدن موانع پبرداشته یکرد که برا حیخود تصر یاو در سخنران

 یبرا نامهوهیش نیاز تدو یسخنران نیدر ا نیهمچن یجهرم .پرداخت در دستور کار دولت قرار دارد یهانظام

 نیظام پرداخت، اها با نآپرفع مشکالت استارت یاپراتورها اشاره کرده و گفته بود که برا قیطر زپرداخت ا

 یزیچ چیه کرده بود که دیالبته او تأک .رود شیکار پ یراستا با نظام بانکو ابالغ شده تا هم نیتدو نامهوهیش

  .ستین رگذاریوکارها تأثکسب تیتوسعه فعال یبرا یاندازه نظام بانک

در شبکه  یارتباط یهاخترسایز نیو استفاده از آخر یبانکدار یهاروزکردن شبکهبه ش،یتا چند سال پ اگر

 ن،یچحوزه، مانند بالک نیدر ا دیجد یهایبود، حاال ورود فناور ایمورد توجه بانکدارها در سرتاسر دن یبانک

از  یاریحاضر بسدرحال .رو کرده استروبه یجد راتییرا با تغ ی، تمام معادالت بانکدار...رمزدار و یهاپول

 نیخود با ا یبانک یهاستمیکردن سهماهنگ یدر پ د،یجد نیو قوان هااستیکشورها با درنظرگرفتن س

پرداخت عنوان  یهاو نظام یکیالکترون یبانکدار شیهما نیطورکه در هفتماما آن .هستند دیجد یهایفناور

  .آماده نکرده است دیجد یهایفناور نیورود ا یبرا اهنوز خود ر رانیا یشد، بانکدار

را با تحول  یبانکدار یایکه دن ینیاز خدمات نو رانیبودن ابا اشاره به عقب شیهما نیاارتباطات هم در  ریوز

شبکه  ژهیوها، بهمجموعه یو تحول برا رییحرکت به سمت تغ... گفت: و نیچبالک ن،یکوتیرو کرده، مانند بروبه
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 یطراح ریمس نیفاده کند و در اتحوالت خود است یبرا دارینقطه پا کیاز  دیما با یشبکه بانک .است دیمف یبانک

 .دارد تیاهم اریبس ریمس

است،  یمتخصصان بانک یاز سو قینقشه راه دق کی یطراح ازمندین یبانک دیجد ریورود به مس نکهیاو با اعالم ا

 یطراح نیچرا به سمت بالک یاست که نقشه راه توسعه شبکه بانک نیجمع حاضر ا یهاتیاز مسئول یکی افزود:

 .میمردم هم هست یآگاه شیافزا ازمندین نیهمچن نهیزم نیادر  .کند

 دیجد یهادر حوزه ینگرندهیمردم و عدم آ ییبه عدم آشنابا ابراز تأسف نسبت یسخنران نیارتباطات در ا ریوز

ارز از کشور  هاونیلیمرا متوجه مردم کرده و باعث خروج  یاریبس یکه ضررها تال،یجید یازجمله ارزها یبانک

ازجمله  ،یبانکدار نیبه خدمات نونسبت یمسئوالن دولت نیمردم و همچن یعدم آگاه»کرد:  حی، تصرشده

روزنبودن مسئوالن و و به نهیزم نیدر ا یدرواقع نبود آگاه .به ضرر کل کشور تمام خواهد شد تال،یجید یارزها

در بخش  یجد یهاقدم دیکاربران وارد شود که با هب یادیز یبخش، باعث شده ضررها نیدر ا نیقوان

 .برداشته شود یرسانیآگاه

در  یگذارهیسرما سکیر .شودیکشور عنوان م یآپاستارت ستمیاکوس یاز مشکالت اصل یکی یکاف هیسرما نبود

 گذارهیسرما چیهنوز هم ه ،یآپاستارت یهاشرکت یبرخ تیقدر باال است که باوجود موفقحوزه آن نیا

 یاز سو یمشخص یهایگذاراستیها و ستاکنون برنامه .ستین ستمیاکوس نیدر ا حاضر به ورود یقدرتمند

 یاندازها راهبرنامه نیحوزه در نظر گرفته شده است؛ ازجمله ا نیبه ا دیجد هیورود سرما یوزارت ارتباطات برا

 یاقتصاد و کار برا وزارت ارتباطات، نینامه بتفاهم یهم امضا راً یو اخ ریپذسکیر یگذارهیسرما یهاصندوق

که در کنار  ییهااز حوزه یکی ،یکارشناسان مال یبه باور برخ .است یجمعدسته یگذارهیصندوق سرما یاندازراه

اما  .هستند« هابانک»کشور کمک کند،  یآپاستارت ستمیبه اکوس هیبه ورود سرما تواندیم هایگذاراستیس نیا

 یهادر نهاد یگذارهیرماها را از سکشور ابالغ شده که آن یهابه بانک یزبانک مرک یاز سو یانامهبخش راًیاخ

از  یاریکه به باور بس یانامهبخش .کندیمنع م «ریخطرپذ گذارهیسرما یهاصندوق»ازجمله  د،یجد یاقتصاد

 .کشور باشد یآپاستارت یهابه ضرر شرکت تواندیم ،یحوزه فناور گذارانهیسرما
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 یهاو نظام کیالکترون یبانکدار شیاطالعات، در هما یارتباطات و فناور ریوز ،یجهرم یآذر زین نهیزم نیهم در

 یها در نهادهااز حضور آن یریجلوگ یها برابه بانک یبانک مرکز دینامه جدکرد که بخش حیپرداخت تصر

به  ازیحوزه ن نیچراکه ا شود؛یکشور م یآپاستارت ستمیبه اکوس یادیز یباعث ضررها ،یمال یاقتصاد

به اهداف برنامه ششم  دنیرس یبرا ینامه را مانعبخش نیاو ا .ها داردو قدرتمند مانند بانک یجد یگذارهیسرما

داشته باشد و از  یدرصد ۱۹رشد  دیاطالعات با یتوسعه دانست که براساس آن، ارزش افزوده در بخش فناور

 .کند یزنگرخود با مین تصمیخواست که درخصوص ا یبانک مرکز
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 :وزیر ارتباطات اعالم کرد

 تخاصم در مجموعه حاکمیتی کار درستی نیست

با اشاره به  ،های پرداختوزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام

اعالم کرد که تخاصم در مجموعه  ،شودکه دستور آن از سوی نهادهای گوناگون صادر می هاییفیلترینگ

گشای مسائل حاکمیتی کار درستی نیست و از مسئوالن خواست با گفتمان به یک نقطه تعامل برسند که گره

 .آپی کشور باشندروی جامعه استارت پیش

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در پنل افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و 

های برج میالد برگزار شد، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، های پرداخت که در محل سالن همایشنظام

این  .حضور داشتند ،ن بانک مرکزیهای نویسیف رئیس کل بانک مرکزی و ناصر حکیمی معاون فناوری اهللولی

در ابتدای پنل آذری جهرمی با اشاره به  .شدپنل توسط علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اداره می

ه توقف اینکه بگوییم اشتباه است که قوه قضاییه حکم ب»گفت:  ،وکارها از سوی قوه قضاییهفیلترینگ کسب

ا قانون به او این اجازه را داده و قوه قضاییه براساس چارچوبی که موجود زیر ؛درست نیستوکاری بدهد، کسب

 «.وکارهاستاما من معتقدم که این کار حکم اعدام برای کسب .کندبرخورد می ،است

های گذشته هم که مباحثی در زمان» ، ادامه داد:این موضوع تنظیم قانون است حلراه کهایناو با اشاره به 

مقررات را همه با هم بخوانیم و ببینیم قانون  باریکمن گفته بودم که  ،یلترینگ مطرح شددرباره دکمه ف

یک الیحه جامع درباره این موضوع  ،حاضر باید مورد مطالبه قرار بگیردآنچه که درحال .گویدچه می بارهدراین

هایی باشد که چارچوبموضوعات و حدود برخورد با این الیحه باید درباره تدوین حریم خصوصی و  .است

تواند آن را به شکل قانون و می تصویب این الیحه در مجلس .هایی ارائه شودتواند در قالب دستورالعملمی

وکارها برای حمایت از کسب بارهدراینتا زمانی که مجلس قانونی  کرد تأکیدجهرمی « .الخطاب قرار دهدصلف

ای تنظیم کنیم و هماهنگی لوایحی که به ما در دولت الیحه»گفت:  بارهدراینافتد و اتفاقی نمی ،تصویب نکند

گردد، سخت است و بهتر است به شکل طرح در مجلس پیگیری شود و این یک چالش جدی دستگاه قضا برمی

 «.است

 مسئلهما با این » گفت: بارهدراین ها هم همین برخورد را دارند وحاضر قضات در شهرستاندرحال به گفته او

کند که اطالعاتی را به او ارائه دهد و زمانی که وکاری اعالم میای در شهرستان به کسبمواجه شدیم که قاضی

نیاز به آموزش دارد و دستگاه  مسئلهاین  .دهدوکار میکند، قاضی حکم به توقف کسبوکار این کار را نمیکسب
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 چراکه .کندزند، همراهی میاقتصادی به کشور ضرر میها به لحاظ قضا هم اگر متوجه شود که این دستور توقف

 «.دستگاه قضا هم درباره اقتصاد کشور حساسیت دارد

 مؤثرتواند می ،شودهایی که مطرح میباید مطالبه شود و همین گفتمان مسئلهاین وزیر ارتباطات معتقد است 

وکاری روز چهارشنبه بعدازظهر فیلتر کسبمثال زمانی که  عنوانبه» مثالی را مطرح کرد: بارهدراینباشد و 

وکار یک ساعت تعطیل زیرا اگر این کسب ؛شودشود و پنجشنبه و جمعه هم تعطیل است، آسیب وارد میمی

عدد و آمار و  .سازی داردنیاز به گفتمان مسئلهاین  .این رویه باید متوقف شود .رودکل آن از بین می ،باشد

محاسبه شود که چقدر کشور در این زمینه ضرر کرده است و چقدر صاحبان ارقامی در این زمینه باید 

این مسائل  تواندمی ،شدن لوایح به قانونمطالبه، پیگیری و تبدیل ،به گفته جهرمی« .متضرر شدند وکارهاکسب

البته ما معطل قانون نشدیم و یکی از معاونان من  .بودیم مسئلهما پیگیر این »در ادامه گفت: را حل کند و 

مهم این است  مسئله .را پیگیری کنند مسئلهاین  ،بود با ارتباطاتی که با دادستانی و نیروی انتظامی دارند موظف

حل اما راه ؛ها هم مهم استاین دغدغه .های دستگاه قضا را شنیدبه قاضی رفت و باید صحبت طرفهیککه نباید 

 «.حل استاست و اصل موضوع راه همسئل

های پرداخت توانید به دستگاه قضایی بگویید که اگر از طریق زیرساختشما نمی»کرد:  تأکیدوزیر ارتباطات 

وکاری این وسط معطل زیرا کسب ؛یا قمار صورت گرفت، دستور فیلترینگ بدهد مواد مخدرمالی کشور، توزیع 

این  او بر این باور است که« .حل شود ،وکار از بین نروده شیوه مطلوبی که کسبهم باید ب مسئلهاما این  .ماندمی

قرار بود کارگروهی متشکل از  به گفته او .شودموضوع نیاز به یک نقطه تعادل دارد و با گفتمان هم حل می

نظرات و ضریب هم توکارها تشکیل شود که بادگان کسبپلیس فتا و وزارت ارتباطات و دادستانی و نماین

یا آن سوی میز نشستن و  این سو»جهرمی با اشاره به اختالفاتی در مجموعه حاکمیتی گفت:  .وگو کنندگفت

و  ه ما از دستگاه قضایی مطالبه کنیماینک .در مجموعه حاکمیتی کار مطلوب و درستی نیست ،همتخاصم با

ای وکار اتفاق ویژهبا این روال برای کسب .یستکار درستی ن ،و این روال ادامه داشته باشد ،دستگاه قضا از دولت

 «.مانداو پابرجا می مسئلهدهد و رخ نمی

و موارد را  رسانی کردها را اطالعمنفی این حوزه تأثیراتو استفاده  وگوهاباید از جمع این گفت او معتقد است

را حل  مسئله درنهایتبشناسیم و  همدیگر را به رسمیت باید» :به گفته او .کردهم صحبت مطالبه و دوستانه با

ها آپبه جلسات اخیرش با استارت ،هایش در پنلهرمی در پایان گفتهج «.زیرا چالش، چالش بزرگی است ؛کنیم

 Privateگفتند که با شماره تلفن، میها داشتیمآپدر یکی از جلساتی که ما با استارت»اشاره کرد و گفت: 

Number  من این است که اگر فردی از خارج از  سؤال .خواهنداطالعاتی می هاآنزنند و از زنگ می هاآنبه

آپ چیست؟ این موضوعاتی است که باید به آن فکر شود و تکلیف این استارت ،کشور زنگ زد و اطالعات خواست
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این  چراکه حل شود؛ همسئل ،هاآنمسائلی است که باید طرح و عنوان و مطالبه شود و امیدواریم با مطالبه 

 «.و مهم است تأثیرگذارمسائل 

 

 نرخ تسهیالت بانکی با افزایش هابانکهزینه  تأمین

ها گذاری که بانککردن این بحث که حجم سرمایهبرنامه با مطرحمجری  عنوانبهدیواندری  ،در ادامه پنل

اهلل از ولی ،باعث کاهش هزینه مشتریان شده است ،کننددهند و خدماتی که ارائه میتی انجام میآی درزمینه

ای بانک مرکزی درباره کارمزدها چه برنامهپاسخ دهد که  سؤالسیف، رئیس کل بانک مرکزی خواست به این 

من سال گذشته اشاراتی داشتم که »گفت:  سؤالسیف در پاسخ به این  دارد و مدل کارمزدی به چه شکل است؟

من برای  .بندی در این زمینه داریمدر ساختار بانکی کشور داریم و نیاز به یک طبقهما نیاز به اصالح جدی 

 به گفته او .او در ادامه به بیان این سه چالش پرداخت« .امها همیشه سه عنوان را گفتهشناسایی این چالش

 عدمیکی از این »فت: سیف در توضیح این مطلب گ .هایی وجود دارد که باید اصالح شودتعادلنبود  حاضردرحال

های ما در ورود خود به بانک به گفته او« .نظام بانکی کشور استهای درآمدها و هزینهدر تعادل  عدمها، تعادل

در مقطع  ،تری شوندبا نگاه رقابتی که جذب بازار وسیع ،تی بنا به شرایطی که در بازار وجود داشتهمبحث آی

  .صادی بودن ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را مدنظر قرار ندادندشروع و در مسیر بازاریابی مبحث اقت

این مطلب در دیگر »گذاری وسیعی انجام شد و در ادامه گفت: ینه سرمایهدر این زمکرد که  تأکیدسیف 

در دنیا برای بررسی و ارزیابی ساختار یک بانک، یکی  .مشهود است کامالً ،کنندها ارائه میخدماتی هم که بانک

های جاری یک بانک از محل گیرد این است که چه میزان از هزینههایی که مورد دقت قرار میاز نسبت

های واند شرایطی را ایجاد کند که بتواند هزینهاگر بانکی بت .شودمی تأمیندرآمدهای کارمزدی آن بانک 

د، به معنی یک بانک باثبات و با ساختار مناسب است و کن تأمین ،کنددهایی که دریافت میبا کارمز اش راجاری

در حقیقت تسهیالتی که  .کندای را بر اقتصاد تحمیل نمیگری وجوه، هزینههای آن در ارتباط با واسطهفعالیت

آوری این تسهیالت ی جمعای که براشدهخیلی درست یا نزدیک به نرخ قیمت تمام ،کنداین بانک پرداخت می

این بانک برای  ،حاال اگر شما این کارمزدها را حذف کنید .کندکند را از گیرنده تسهیالت دریافت میدریافت می

اساس هم خدمات  بر همین .ها را به نرخ تسهیالت بانکی تحمیل کندشود هزینهادامه حیات خودش مجبور می

 « .بانکی در آن کشور گران خواهد شد

مورد چرایی این موضوع رئیس کل بانک مرکزی در .تر استمشکل ما از این باالتر و پیچیده و اعالم کرد کها

برای ایجاد تعادل ما باید ساختارهای  .هستندرو روبهعدم تعادل درآمد و هزینه  مسئلههای ما با زیرا بانک»گفت: 

 درزمینهبر همین اساس چه  .ی به وجود بیایدکارمزدی نظام بانکی را اصالح کنیم که بتواند شرایط مطلوب
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ما ناگزیر هستیم این مسیر را طی کنیم و اصالحاتی را  ،سایر خدمات بانکی درزمینهبانکداری الکترونیکی و چه 

ها هایی که در بانکدیگر عدم تعادل ،به گفته او« .های مختلف ایجاد کنیمدرزمینهدر ساختارهای نرخ کارمزد 

ها هم گردد و دیگری هم عدم تعادل نقدینگی است که در این زمینهبدهی برمی وجود دارد، یکی به دارایی و

های ما شرایط بهتری را وضعیت بانک تدریجبهدر آینده  سیف ابراز امیدواری کرد کهاقداماتی شروع شده و 

  .تجربه کند

 

 ماندگوالتور نمیفناوری منتظر ر

چرا های نوین بانک مرکزی پرسید که دیواندری در دقایق پایانی پنل از ناصر حکیمی، معاون فناوری

ها با من مشکلی داشته آپتکنم استارمن فکر نمی»او مشکل دارند و حکیمی در پاسخ گفت: با  هاآپاستارت

او در ادامه با اشاره به  «.بانک مرکزی بود ،ها را به رسمیت شناختآپکنم تنها جایی که استارتفکر می باشند و

واقعیت این است که ما زمانی که »گفت:  ،ها از سوی بانک مرکزی تدوین شدهتکقوانین جدید که در حوزه فین

 زیرا در .را پیش رو داشتیم کار سختی ،یمکردهای نوین را تدوین مینامه بانک مرکزی درباره فناوریسیاست

دادیم و زمانی گذاری دارد، باید ساختارها را تغییر میهایی را برای مقرراتافتاده که روالیک سازمان رسمی و جا

که فضای این همایش که آپ هم بیایند اعالم کردم چند استارت ،که به همایش بانکداری الکترونیک رسیدیم

 هیئتوشلوار و تحت عنوان در این همایش همه با کت به گفته او« .ن بانکی بود را بشکنندبرای مدیرا صرفاً

  .توانند این فضا را بشکنندمی ،شلوار جینها با حضور غیررسمی خود با آپشوند و استارترسمی وارد می

های ها و نیازمندیدغدغهبانک مرکزی توانسته این گام را بردارد و در بحث شناسایی کرد که  تأکیدحکیمی 

 هاآنتوانم به رگوالتور بررسی کردم که چه کمکی می عنوانبهمن »در ادامه گفت:  ها گام برداشته وآپاستارت

اما ما به همین  .نامه تدوین شد و ضوابط تغییر یافتجلسه برگزار کردیم تا این سیاست ۱۰ما بیش از  .بکنم

نامه را در اختیار دیگران هم قرار دادیم تا روی آن نظر بدهند و نظرهای موضوع اکتفا نکردیم و این سیاست

های مرکزی جدید که الگوی بانک نسبتاًبه یک الگوی  هاآنحکیمی معتقد است که « .خوبی هم دریافت کردیم

سب شود نفع مقررات هم کباید مشارکت ذی ،شودگذاری میزمانی که مقررات»گفت:  بارهدراینرسیدند و  ،است

شود یا نه و همه چیز در اتاق آجری مثبتی می اتفاقبهکنید در عالم واقع منجر که ببینید آنچه وضع می

 «.افتدنمی های اضافیجز ایجاد محدودیت اتفاقی ،این اتاق سویآنشود و گیری میتصمیم

برای شما  بارهدراینکه نظراتی اگر مقرراتی وضع شد، »دیگری در همین زمینه اشاره کرد و گفت: نکته  او به

را ما به این الگوی مناسبی است که بگوییم فالن نظر  .ارسال شد را منتشر کنید و جواب این نظرات را هم بدهید

 ما برای .گذاری شفافیت ایجاد کنیمما باید در فرآیند مقررات .پذیریمپذیریم یا به دلیلی دیگر نمیاین دلیل می
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یارها و پرداخت بانک که در این پرداخت درزمینههای مالی نک مرکزی درباره فناورییاست بابار در بحث ساولین

 «.تست این موضوع هم جواب خوبی داده است .این سیاست را شروع کردیم ،شودنتشر میدو روز م

بسیار سیال و که در این پدیده های مرکزی نبوده و از بانک هاآناین موضوع اختراع  کرد که تأکیدحکیمی 

ای که ما با یک پدیده سنتی جاافتاده» :به گفته حکیمی .کردند برداریگرته ،حال تغییر، پیشرو هستنددر

بار مطالب جدیدی درباره آن ماه یک ۴یا  ۳هایی است که هپدیدرو نیستیم و یکی از ههاست ثبات دارد روبسال

د و خودمان بودن به رسمیت شناخته شولت انعطاف و سیالاین فضا باید حادر  او معتقد است« .شودمنتشر می

مانیم و اتفاقی که صورت اگر صلب برقرار کنیم، ما عقب میغیر ایندر»را با آن تطبیق دهیم و در ادامه گفت: 

رود و ما باید زیرا این راه مسیر خودش را می .شویدرو میهتی روبافتد این است که شما با یک نقصان حاکمیمی

 .کنیم و هم خودمان با شرایط تطبیق پیدا کنیمآن جلو برویم که هم آن را تصحیح ا این روند همراه شویم و با ب

او در پایان « .اما مسیر تکنولوژی پیش خواهد رفت ؛ما ممکن است برای این مسیر ایجاد مانع کنیم

  .ماندفناوری منتظر رگوالتور نمی کرد که تأکید مسئلههایش روی این صحبت

آقای حکیمی دید بازی داشتند و دوست داشتند فضا چالش باشد و » :دیواندری با اعالم اینکه ،در پایان پنل

هایی بحث ابراز امیدواری کرد که ،«ها صحبت کنندآپاستارت نمایندگان حتماًپیشنهاد خودشان بود که امروز 

منجر به »گفت: شود و ها تکآپی و فینکارهای استارت یری فضای جدیدی برایگکه مطرح شده منجر به شکل

شود انتظار داشت که جوانان نمی .مشغول به کار شوند جاهمیندر  ،این شود که جوانان ما که نخبگان کشورند

نیست و  های بزرگ جوابگوی نخبگانفضای سازمان .های بروکراتیک هرمی بزرگ شوندنخبه امروز جذب سازمان

 «.توانند فضای خوبی باشندها میپآو استارت کوچکفضاهای 
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 :مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون ،حکیمی ناصر

 است شده خارج صلب قالب از مرکزی بانک

 .است شده متوقف مالی هایفناوری مقابل در مرکزی بانک دهیمجوز سیاست

 هفتمین روز اولین در خود سخنرانی در مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون حکیمی ناصر که است ایجمله این

  .کرد تأکید آن بر ،پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش

 با پرداخت هایسرویس اقسام و انواع از جنگلی مانند موجود هایسرویس و مختلف هایفناوری گفت: او

 آن بر سنتی هایروش به گذشته مانند نتواند گذارسیاست شودمی موجب امر همین که هستند مختلف هایفناوری

 .کند نظارت

 میان این در کرد: تأکید ،شد خواهد ایجاد ومرجهرج درنهایت ،شود دنبال مسیری چنین اگر اینکه به اشاره با او

 .است اهمیت حائز جدید هایفناوری و نوآور هایسرویس هدایت برای ما هوشمندی میزان

 قالب یک با کردمی سعی رکزیم بانک گذشته در گفت: و کرد اشاره کنونی دوره در مرکزی بانک هایسیاست به او

 را امانسازیتونل روش نیز اکنونهم اما ؛هلندی سنتی سازیتونل روش مانند درست ،کند رفتار هافناوری با صلب

 اکوسیستم رفتارهای براساس و بسنجیم را اکوسیستم کنیممی سعی یعنی ؛ایمداده تغییر هلندی مدرن روش به

 .کنیم حرکت جدید

 اصل در گفت: ،اندکرده حرکت کارت طریق از پرداخت بستر بر تاکنون مالی فناوران بیشتر اینکه به رهاشا با حکیمی

 اختیار در را ترساده پذیریدسترس و ترمتنوع هایسرویس فقط و کردند استفاده ،بود ترآماده که بستر این از هاآن

 و شودنمی متوقف مسیر این رسدمی نظر به اما اند؛نکرده معرفی جدیدی سرویس هنوز و اندداده قرار دیگران

 .شد خواهد هدایت نیز هاسرویس و هابخش سایر به زودیبه

 که گونههمان ،است شده ارائه تاکنون که هاییسرویس گفت: ،دارد وجود میان این در که هاییچالش برشمردن با او

 .نداریم مالی فناوری بحث در موضوعی غنای ما و نیست برخوردار خاصی غنای از ،کردم اشاره آن به

 ،نزدیک آینده در امیدواریم ما اما .اندکرده تکیه کارت زیرساخت بر مالی فناوران تمام تاکنون کرد: اضافه او

 یا .هابانک و بیمه و سرمایه بازار حوزه در ترکیبی هایسرویس .شود ارائه مالی فناوران سوی از ترکیبی هایسرویس

 .مختلف بانک چندین میان ترکیبی هایویسسر حتی
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 گذاریسیاست باید مرکزی بانک .بگذریم بخش این از بتوانیم باز بانکداری از پشتیبانی با شاید گفت: حکیمی

 بسیار هاتکفین به اطالعات ارائه برای هابانک ،فعلی قوانین با چراکه ؛باشد داشته خصوص این در تریشفاف

 باید روازهمین .کنند رفتار هاتکفین با خاطر طیب با هابانک که دهد اجازه باید مرکزی نکبا .کنندمی احتیاط

 .کند اعالم خصوص این در را خود موضع رگوالتور ترسریع هرچه

 از ایمجموعه باید مرکزی بانک ،باز بانکداری توسعه برای شاید کرد: اعالم مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون

 .کند فراهم منظور این برای مشاعی زیرساخت یک یا ،کند فراهم را هابانک نیاز مورد هایزیرساخت و استانداردها

 فراهم بخش این در هابانک ترسریع حرکت امکان طریق این از شاید .افتاد کارت بستر بر که اتفاقی مانند درست

 .شود

 این در گفت: ،شد منتشر مالی فناوران برای مرکزی بانک سوی از گذشته مهرماه که اینامهسیاست به اشاره با او

 تا کنیممی تالش اما ،هستیم عقب برنامه از حدودی تا هرچند .کردیم مشخص را خود هدف و برنامه نامهسیاست

 مشخص نیز را هابانپرداخت سازان،ضابطه سرانجام سازانپرداخت و یارانپرداخت کردننهایی برعالوه امسال پایان

 .کنیم

 رگوالتور روازهمین .است وابسته نوآوری به شدتبه مالی فناوری گفت: نامهسیاست این خصوصیات به اشاره با او

 سویی از ؛ندارد وجود کوتاه زمانی دوره یک در دادنمجوز امکان چراکه ؛دشو خارج مجوزدهی صلب حالت از باید

  .کند نظارت کسی چه و بدهد وزمج کسی چه

 ؛کند نظارت مرکزی بانک هابخش تمام به که نیست الزم یعنی .دهیم قرار رو پیش در را گسترده روش باید گفت او

 و کند نظارت است، داده مجوز که هاییهمان به اصل در .کند نظارت هاپیاسپی و هابانک به فقط تواندمی بلکه

 .باشند داشته را هابخش سایر و هاتکفین هب نظارت مسئولیت هاآن

 و بود خواهد کامل نظارت یک ،کرد خواهد ،پرداخت خدمات دهندهارائه هایشرکت روی که نظارتی اما داد: ادامه او

 کسی با مسئولیت درنهایت .باشد مشخص مرکزی بانک برای هاتکفین با هاآن مراودات نوع و دهیگزارش نوع باید

  .است گرفته مجوز مرکزی بانک از که است

 .کنند واگذار دیگر هایشرکت به را خود نظارتی وظایف از بخشی توانندمی نیز هاآن البته گفت: حکیمی
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 اساسبر چینبالک گفت: ،است شفافیت فناوری ذات اینکه به اشاره با مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون

  .کنممی حرکت بسته قالبی در من که بگویید توانیدنمی شما .است گرفته شکل شفافیت

 بانک وظیفه گفت: ،کنند کار مرکزی بانک از مجوز دارای مؤسسات با هستند موظف هاتکفین اینکه به اشاره با او

 بانک سویی از ،شود ایجاد باید شفاف دهیگزارش سیستم و ساختار یک روازهمین ؛است فرایند کنترل مرکزی

 .دهدنمی پول خلق اجازه مالی فناوران به عنوانهیچبه مرکزی

 این به توجه با گفت: ،اندکرده ایجاد کشور اقتصاد در آنان که مشکالتی و غیرمجاز مؤسسات حضور به اشاره با او

 اجازه اکوسیستمی هیچ به روازهمین .کند حرکت مسیر این در بااحتیاط بخواهد رگوالتور که است طبیعی موارد

 .کند خلق پول کیف خود نیازهای برای که دهدنمی

 که است این مرکزی بانک مدنظر اصلی خطوط از دیگر یکی کرد: تأکید مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون

 اندتومی این طریق از مرکزی بانک .ماند خواهد باقی مرکزی بانک اختیار در همیشه بنک اینتر و بانکی بین تسویه

 .شد نخواهد واگذار عنوانهیچبه بخش این روازهمین ؛کند کنترل را هابانک مراودات

 حتماً آتی سال نیمه تا مرکزی بانک گفت: چینبالک خصوصدر نظر اعالم برای مرکزی بانک مهبرنا به اشاره با او

 .کرد خواهد اعالم هاپولرمزینه و چینبالک قبال در را خود موضع

 ما روازهمین .است حوزه در درگیر هایبخش تمامی با تعامل ،جدید دور در مرکزی بانک اهداف از کیی گفت: او

 .شویم جویا را آن در درگیر هایبخش تمام نظر تا کنیممی تالش موضوعات این از هرکدام کردننهایی برای
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 کینزی:رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک ،انریکو لوچینتیتی

 شدن استسیستم بانکداری در گرو دیجیتالی تحول

ابعاد مختلف بر  اوریفنانقالب  ،ترمهمکه انقالب اطالعات و ارتباطات و از همه  تأثیراتیاگر بخواهیم از 

نوع جدیدی از  .بتوانیم بانکداری دیجیتالی را مثال بزنیم هاآنشاید در صدر  ،بگوییم ،اندمان گذاشتهزندگی

 ؛های هوشمند توانست این صنعت را متحول کندگذشته با آمدن اینترنت و گوشی هایسالبانکداری که در 

 .مواجه است هاییچالشاما هنوز در بسیاری از نقاط دنیا به معنای کامل خود اجرایی نشده و با 

انریکو لوچینتیتی رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای  ،پژوهشکده پولی و بانکی به گزارش روابط عمومی

در هفتمین همایش بانکداری  ،سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی دارد ۲۰که بیش از کینزی شرکت مک

سال است که آغاز شده،  ۴۰بیش از شدن با اشاره به اینکه روند دیجیتالی ،های پرداختالکترونیک و نظام

 صورتبههای بانکی امروزه درصد تراکنش ۵۰بیش از »: گویدمیهای بانکی کنشدرباره وضعیت ترا

 «.شوددیجیتالی انجام می

ب نفوذ باالی تلفن همراه اینترنت و ضری معتقد استکینزی رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک

با »: دهدمیادامه او  .داشته است سزاییبهیر ثتأ ،های دیجیتالیشدن این میزان از تراکنشدر حاصل

های موبایلی پرداخت، رفتار اپلیکیشن ،هاآندنبال ها و بههای اینترنتی بانکلتفرمگسترش اینترنت و آمدن پ

 هایکانالدیجیتال شده و  هافروشدرصد  ۳۰حاضر درحال کهطوریبه .کنندگان نیز تغییر کرده استمصرف

درصد کاربران  ۸۹تنها در کشورهای اسکاندیناوی  .دهنددرصد مشتریان را پوشش می ۹۰دیجیتالی بیش از 

سایر کشورها درصد و در  ۳۵درصد، در آسیا  ۶۸اروپا در  .تحت پوشش روندهای بانکداری دیجیتالی هستند

 «.درصد است ۷۷این رقم 

اما ضریب نفوذ آن در کشورهای  ؛کندمیتحوالتی ایجاد هرچند لوچینتیتی معتقد است بانکداری اینترنتی 

 درصد اما در ۳۴درصد، در اروپا  ۳۳تنها در کشورهای اسکاندیناوی  کهطوریبه .متفاوت یکسان نمانده است
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را بهتر در کشورهای اسکاندیناوی وضعیت بانکداری موبایلی  او .ضریب نفوذ پیدا کرده است درصد ۱۵سیا آ

دلیل آن هم رشد ضریب نفوذ تلفن  .بانک بسیار زیاد بوده استیلرشد موبا»گوید: میکند و ارزیابی می

درصد، در  ۵موبایلی در اسکاندیناوی  صرفا  میزان ضریب نفوذ بانکداری  .هوشمند و تعامالت میان افراد است

 « .درصد است ۱درصد و در آسیا  ۲اروپا و سایر کشورها 

درباره ضرورت پیدایش  ،گذاشته است تأثیرروند دیجیتالی بر مفهوم خرید نیز در ادامه با یادآوری اینکه  او

درصد خریدها با روندهای دیجیتالی انجام  ۳۰بیش از »: دهدتوضیح میچندگانه تعامل با کاربران  هایکانال

ه مشتریان اکوسیستم پرداخت بتوانند از نقاط فیزیکی و دیجیتالی متعدد ب هایبخشهمه  بایداما  .شوندمی

 .است ۱.۱نقاط آفالین  و ۱.۵وام شخصی تعداد نقاط اتصال آنالین  درزمینهحاضر درحال .خود متصل شوند

ها بیش از بانک ترینمهمبه همین دلیل  .نقطه آفالین وجود دارد ۱نقطه آنالین و  ۱.۴یا برای خدمات کارت 

سرعت انجام روندهایشان، کارخانه دیجیتالی  برای افزایش هاآنبسیاری از  .انددرصد دیجیتالی شده ۴۰

 «.انداندازی کردهراه

ها نهباید هزی دیجیتالیبر اینکه روندهای  تأکیدکینزی ضمن رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک

ها بانکگذاری سرمایههای راهدرباره  ،کاهش دهددرصد تعداد مراحل دستی را  ۶۳و تا درصد  ۶۵را تا 

گذاری در این زمینه سرمایه توجهیقابلهای بزرگ ارقام بانک کهدرحالی»دیجیتال اعالم کرد:  درزمینه

 شدنتبدیلتوانند از طریق مشارکت، انتخاب بازارهای محدود یا های کوچک و متوسط نیز میکنند، بانکمی

  «.ندآفیس برای سایر بازیگران بانکی در این زمینه اقدام کنبه اپراتور بک

 هاآنها روی دیجیتال ارتباط چندانی با مقیاس گذاری بانکمیزان سرمایه حالبااین»به گفته لوچینتیتی: 

میلیارد  ۱میلیون یورو، یک بانک آلمانی  ۸۰۰یک بانک فرانسوی و یک بانک ایتالیایی  کهطوریبه .ندارد

 «.گذاری کرده استه سرمایهمیلیارد یورو در این زمین ۳ اسکاندیناویایییورو و یک بانک 

شدن، پرداخت دیجیتالی، ، شامل روباتیکروند دیجیتالی صنعت بانکداری آینده ۵نتیتی در ادامه با شرح لوچ

بر اقتصاد جهانی به شدن روباتیکر یثتأ»تک و ظهور بازیگران اعالم کرد: دسترسی بیشتر به اطالعات، فین
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میلیارد نفر،  ۳۲میلیارد دالر، کاهش نیروی کار تا  ۶۵۰ دستمزد تاکاهش تواند باعث میاست که  گونهاین

 «.شوددر سال درصد  ۶۵کاهش ساعات تولید تا 

رئیس بخش بانکداری  .مثبتی بر صنعت بانکداری داشته باشد تأثیرات تواندمیشدن روباتیک هااینبر عالوه

شدن محاسبه ریسک تجارت، روباتیک ازنظر»دهد: توضیح می بارهدراینکینزی حوزه اروپای شرکت مک

 ۶سازی نقدینگی از روند بهینه مثال  یا  .دقیقه کاهش پیدا کند ۲۰روز به  ۱۰از  تواندمیتجارت  هایفعالیت

 «.دقیقه کاهش پیدا کند ۱۸روز به 

ای دنیا وکارهدرصد کسب ۵۰هایش از تکفین»: کندیمها اعالم تکاو همچنین درباره جایگاه فعلی فین

اند و های متنوعی شدهوارد حوزهاما حاال  ؛کردندابتدا تنها در حوزه پرداخت فعالیت می هاآنهرچند  .هستند

حوزه  ازجمله .هستند هاآناز مشتریان  ،های بزرگفروشی گرفته تا واحدهای تجاری و شرکتاز خرده

اما  ؛مالی و همچنین مدیریت حساب اشاره کرد ینتأمدهی و به بازار سرمایه مالی، وام توانمی هاآنفعالیت 

 «.در حوزه پرداخت است هاآنهمچنان بیشترین فعالیت 

اکوسیستم  ،گویدمیکینزی که انریکو لوچینتیتی رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک گونهآن

گوید: و می کندمیهای چینی اشاره تکاو به برخی از فین .تک در گستره وسیعی شکل گرفته استفین

یا  .میلیون کاربر ماهانه فعال دارد ۷۵۰حاضر موبایلی درحال پولکیف و  شبکه اجتماعی عنوانبهچت وی»

کرده  تأمینمیلیون دالر اعتبار  ۳۰۰ن بیش از ، تاکنوهاستSMEبانک که خط ارائه وام اعتباری برای وی

 « .میلیون کاربر دارد ۸۰۰پی نیز بیش از علی .است

های اصلی بانکداری در عصر تحوالت دیجیتالی، کاهش تعداد شعب و انجام بخش زیادی از یکی از ویژگی

ند از توانمیهای دنیا هنوز نبسیاری از بانک حالبااین .دیجیتالی است صورتبهبر بانکی فرآیندهای زمان

کینزی درباره آینده رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مک .محور خود فاصله بگیرندرویکرد شعبه

، بسیاری از کاهش داشته است درصد ۵۰تعداد شعب بانکی در اروپا حدود  کهدرحالی»: گویدمیشعب بانکی 

 «.اندکردهاقدام  ،اندازیای یا شعب مخصوص خدمات راهبه ایجاد شعب مشاورهها نیز بانک
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ادامه  ،ها تغییرات جدی کرده استحاضر سهم هریک از این نوع شعبهاینکه درحاللوچینتیتی با اشاره به 

 ۲۸این میزان به  ۲۰۱۶اما در سال  ،درصد شعب عمومی بودند ۹۳، ۲۰۰۹در سال  کهدرحالی»دهد: می

 «.هزار تعدیل نیرو است ۵۰۰۰این کاهش به معنی  .رصد کاهش پیدا کرد
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 در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک اعالم شد

 چین بانک ملت تا هفت ماه آیندهتولید اولین محصول بالک

سوی مسعود نارنجی، این مسئله از .کندچین خود را تولید میهفت ماه آینده اولین محصول بالک بانک ملت تا

ای بود که مطالعه موردی اعالم شد که یکی از نویسندگان مقاله دانشگاه علم و صنعت از عیصنا یمهندس یدکترا

چین در بانکداری توسعه استفاده از تکنولوژی بالک خود را روی بانک ملت انجام داده بودند و اهدافی را برای

  .ایران مشخص کرده بودند

های زنجیره استخراج اولویت»ای با عنوان مقاله ،در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی

ارائه  دانشگاه علم و صنعت از عیصنا یمهندس یدکتراتوسط مسعود نارنجی، « بلوکی با رویکرد نگاشت تجربیات

حسن زادمهر،  رااین مقاله  .عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار داده بودشد که درواقع بانک ملت را به

دانشگاه علم و  از عیصنا یمهندس یدکترای و مسعود نارنجی، انارغو اسی عیصنا یشرکت مهندس رعاملیمد

 یدکترا یدانشجو ،یاریاله هیسمو  غربدانشگاه آزاد تهران یعلمتئیعضو ه ،یلیاسماع دیوحو  صنعت

  .نگاشته بودند دانشگاه علم و صنعت از عیصنا یمهندس

اطالعات همواره  یحوزه فناور یهاینوآور ر،یاخ یهادر سال»مسعود نارنجی، در ابتدای ارائه خود گفت: 

 ،یبلوک رهیهمچون زنج یمتعدد یهایفناور زیامروزه ن .اندبوده یو تحول در صنعت بانکدار رییتغ یربنایز

شمار به یدر صنعت مال هاینوآور یوجود دارند که آغازگر موج آت ...و یسنجستیز یتکنولوژ اء،یاش نترنتیا

 ریاخ یهااست که در سال ییهایانواع فناور نیرگذارتریثأاز ت یکیعنوان به ،یبلوک رهیزنج ان،یمنیادر .ندیآیم

داده  لیرا تشک یخدمات مال یهارساختیز ندهیمختلف را به خود جلب کرده و شالوده نسل آ عیصنا ژهیتوجه و

ترین حد اما استفاده از آن در کم ؛دهای ایرانی بیش از بقیه به این تکنولوژی احتیاج دارنبه گفته او بانک« .است

 .بودن این تکنولوژی باشددلیل نوبوده که شاید به
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وکار بانک ملت، در کسب یبلوک رهینقش زنج ها،دهینگاشت ا یاز متدولوژمقاله بااستفاده نیدر ااو اعالم کرد که 

مورد  تیو مالک یریگیو پ یابیقراردادها، رد ،ییکارا ،یخودکارساز ت،یامن ت،یمنظر متفاوت شامل: شفاف ۷از 

نامحدود  یسازرهیدر ذخ یبلوک رهیزنج یهاتیگرفتن قابلبا درنظر کرد،یرو نیدر ا .قرار گرفته است یبررس

بهبود  ت،یشفاف یارتقا ،یکپارچگیو  تیامن شیافزا ن،ییپا نهیبا هز عیسر یهاها، انجام تراکنشتراکنش خچهیتار

که  ییو کارکردها ییسابا هر منظر شنابهبود دررابطه یهاو طول عمر باال، نخست فرصت نانیاطم تیقابل

سپس  .انداستخراج شده ،وجود دارد ییدهایترد ندهیبه استفاده از آن در آحاضر موجودند و نسبتدرحال

 ،وجود دارد زین ندهیها در آبه استفاده از آن یادیکه در هر منظر اثربخش بوده و عالقه ز ییکارکردها

لحاظ  زیوکار بانک ملت وجود دارد نکه در عمل و از منظر کسب ییهاتیشده و در ادامه، محدود یبندتیاولو

 یفناور یریکارگمورد از کارکردها، با به ۸جانبه همه منظرها، کامل و همه یپس از بررس ت،ینهادر .اندشده

 .نداشده یو معرف ییملت، شناسا وکار بانکبهبود کسب برای یبلوک رهیزنج
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 مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک عنوان کرد:

 راهی طوالنی تا رسیدن به بانکداری دیجیتالی در ایران

کوین و تمام بیت چین،بالک .رو هستیمهدر دنیای امروز ما با تکامل فناوری مواجه نیستیم، با انقالب فناوری روب

دهد و نیز رخ می سرعتبهاین تغییر و تحوالت  .کنندمیشوند، بانکداری را متحول هایی که وارد بازار میفناوری

 .بدون اینکه صاحب تاکسیرانی باشد ،را گسترش داد ونقلحملاوبر صنعت  .شونددر صنایع مختلف وارد می

airbnb سؤالحال  .بدون اینکه حتی یک بانک داشته باشد ،صنعت هتلداری را دچار تغییر و تحوالتی کرد 

  بانکداری بدون بانک نیز ممکن است؟آیا در این روزگار  :اینجاست

در  نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک سید ابوطالبپژوهشکده پولی و بانکی،  روابط عمومیبه گزارش 

در اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و « روند بانکداری دیجیتالی»سخنرانی خود با عنوان 

 .را مورد بررسی قرار داد سؤالاین  ،پرداختهای نظام

مورد نجفی در .درحال انقراض است هاآنداند که نسل دایناسورها در عصر مدرن می مثابهبهها را نجفی بانک

خود را  هاآناگر  .مالی وارد است مؤسساتها و فشارهای بسیاری روی بانک» ها از انقراض گفت:جلوگیری بانک

 «.نند، منقرض خواهند شدبا فشار منطبق نک

گوشی  تولیدکنندگانموبایلی و حتی  اپراتورهای، بوکفیسبه گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک 

 .توانند رقیب شبکه بانکی باشندموبایل نیز می

محصوالت  باید هابانک» خصوص گفت:درایننجفی  .نیز وجود دارد هاییحلراه ،از این فشارها رفتبروناما برای 

رخ  در شبکه بانکی ما که این فعالیتی است .نند و سرویس ارائه دهندخود را با محصوالت غیربانکی ترکیب ک

های و پکیج به مشتری سرویس دگی مشتری را مدنظر قرار دهند و براساس آن،ها باید سبک زنبانک .دهدنمی
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ها باید در داخل دارد و بانکدیریت ریسک نیز وجود ها و مای هستیم که تحلیل دادهدر دوره .ندخاصی ارائه ده

 «.مجموعه خودشان این موارد را مدنظر قرار دهند

و  شود و بعد دوران نوجوانیتولد میمشتری از وقتی م .کنندها مشتریان خود را مدام رصد میبانک» او ادامه داد:

مالی ترند فرد را در نظر  مؤسساتها و در تمام مراحل بانک کند،شود و ازدواج میدانشگاه می سپس وارد

های مخصوص را به او ارائه سرویس ،ارتقا شغلی یا ازدواج های مختلف مانند تولد،به مناسبتگیرند و می

 «.دهندمی

بیان  نجفی در این مورد .شوددنیا، در ایران به سبک زندگی مشتریان توجه چندانی نمی هایبانکبا درمقایسه

کسر او  هزار تومان بابت ارسال پیامک در سال از ۱۰که  کندمیدریافت  پیامکی فقطمشتری در ایران » کرد:

هیچ  .و صبور باشید استاختالل مواجه  سیستم بانکی باکنیم درمورد اینکه پیامک دیگری دریافت می .شودمی

 سوابقاروپایی تمام  هایبانکدر  .شودارائه نمیخاطر تولد یا ارتقا شغلی سرویس خاصی به مشتری زمان به

کنید و فرهنگ نوع خرید شما به چه هایی خرید میاز چه فروشگاه دانند شمایعنی می ؛را دارند هاتراکنش

ها سرویس در راستای این است که بانک هافعالیت همه .دهندبه شما درخواست می ،آنصورت است و به استناد 

 «.های خود را کاهش دهندبیشتری کسب کنند و هزینهدرآمد و  عرضهری بهتری را به مشت

را  هاآنها باید در نظر نجفی بانکو  آورندمیبه نظام بانکداری ما فشار ها موضوع دیگری است که تکفینبحث 

 .وضع شده است هاآنخصوص همین صورت است و مقرراتی نیز در دنیا به هایبانکالبته در  .کنند دهیسازمان

ها تکفین بدهند تا API ها را باز کنند وکند تا بانکرا وادار می مدیران PSD2اتحادیه اروپا در  ،به گفته نجفی

 .ها فعالیت کنندAPIبا 

مورد مباحث نجفی در .قرار دهندمورد توجه باید  هابانکشود که های دیگر ایجاد میبحث ،هاشدن بانکبا باز

کنند و بازیگران جدید وارد بازار ها خودشان را باز میباتوجه به اینکه بانک» بانکداری بیان کرد: جدید در دنیای
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ها باید دقت الزم را به خرج بانک .یابدهای امنیتی افزایش میهزینه .باز استفاده کنند هایبانکاز  ،شوندمی

مانند  ،شونده از سایر صنایع وارد بانکداری میبازیگرانی ک خصوصبه ؛بحث رقابت هم در بازار وجود دارد .دهند

 «.کنندها رقابت میاپل پی و گوگل و پی پل که حال وارد حوزه پرداخت شدند و با بانک

های بانکداری را که سیستم باهوشی هستند ها افرادتک، فینمدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک به اعتقاد

چون  دهند؛زم ندارند، سرویس ارائه میکند و چابکی الحرکت می کندیبههرکجا که این سیستم  .کنندرصد می

های بسیاری ها تغییری ایجاد کنند، بهانههای سنتی هستند که اگر قصد داشته باشند در روشها سازمانبانک

 .ها تهدید استشود و این موضوع برای بانکها سریع وارد عمل میتک؛ اما فیندارند

نظر بسیاری از  از .های قدیمی به پایان رسیده استها از روشکه زمان کسب درآمد بانک رسدبه نظر می

 .ارزش افزوده افزایش دهند هایسرویسها درآمد خود را از طریق زمان آن فرا رسیده تا بانک ،بانکیکارشناسان 

 .اشتباه شده است های بانکیر و ارائه سرویسطالح ک  ایرانی اص هایبانکاما در 

هایی ها از ما سرویستعدادی از بانک .در شبکه بانکی معضالت زیادی داریم» :نجفی در این مورد بیان کرد

در شبکه  .کر تعریف خاصی دارد .گیرندر را اشتباه میتعریف ک  هاآن .خواهند که تمام مشکالت را حل کندمی

 «.شود وفصلحل هاآنمدیریت ءو سوسنتی  ذاریگقانون فرآیندهای سنتی، ،بانکی انتظار دارند با گرفتن یک کر

  .شونددیگری هم مانع ایجاد بانکداری دیجیتالی می مسائل ،بر مواردی که گفته شدالوهدر شبکه بانکی ایران ع

نابع برای ایجاد بانکداری دیجیتالی م» برشمرد: گونهاینمدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک این مشکالت را 

و برای تغییرات نداریم  هاآندر قبال  سیاست خاصتوانیم مدیریت کنیم و هایمان را نمیداده .داریمانسانی کم 

 وفصلحلبرجام وضعیت بانکی  دو سال از عمر برجام گذشته است و انتظار داشتیم با .دهیممقاومت نشان می

اما با روی کار آمدن  ؛برندش میمدند و شبکه بانکی هم پیکارگزار هم به وجود آ ،حل شده است سوییفت .شود

 «.است تر شدهکارها سخت ،آمریکا جدید جمهوررئیس
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بانک مرکزی در  رئیسقتصاد و وزیر ا ،جمهوررئیسنیز  اکنونهم» :خصوص مشکالت دیگر نیز نجفی ادامه داددر

 ؛شوددرست نمیاین اصالح با حرف اما  .کنندمورد اصالح در شبکه بانکی صحبت میدر های خودسخنرانی

البته با تمام انتقادهایی  .البته در این مورد بانک مرکزی نقشه راهی تدوین کرده است .برنامه باید داشته باشیم

اما خود شبکه  ؛قوانین سنتی وجود دارد و افراد متخصص هستند ،تجربه هستکه داریم، ما شبکه بانکی داریم، 

به شفافیت و بانکداری دیجیتالی  مجموعه خود ایجاد کند تا در مک کند و خودش تحوالتی رابانکی هم باید ک

 «.دسترسی پیدا کنیم ،خواستیمکه می
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 های نگداری و حفاظت از اطالعات بانکی آشنا شویمبا روش

 آبی میراث ماندگار اشعه

های متعددی برای این از زمانی که بشر یاد گرفت اطالعات خود را ذخیره کند تا به امروز ابزارها و فناوری

شود که بتواند ضمن حفاظت امنیت ها زمانی بیشتر میمزیت این ابزارها و فناوری .کار ابداع کرده است

 .ها را فراهم سازداطالعات، در درازمدت امکان دسترسی به آن

سازی در عملکرد را ها و تطابق با استانداردها و بهینهها و نهادهای مالی حفاظت از دادهدر سراسر دنیا بانک

های ما که یکی از ها این است که مطمئن شویم دادهمنظور از حفاظت از داده .در دستورکار خود دارند

 .شوندبرابر دزدی و نفوذ محاظت می در ،های ماستبهترین و ارزشمندترین سرمایه

مدیرعامل گروه دیسک هلند در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک به کیز ماکیلسون در همین راستا 

رشته در زمینه برق بوده اما در ماکیلسون که تحصیالتش  .به آرشیوسازی پرداخت های مربوطمرور فناوری

از  .کندهلند در بیست سال اخیر کار میهای ترین شرکتدر یکی از بزرگ نیز دکترا گرفته است ریاضیات

 .نیز شرکت خود را تاسیس کرده است ۱۹۹۳

ایجاد آرشیو  سازی وذخیره»: معتقد استکیز ماکیلسون  ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

اما یکی از معضالت ما در حوزه امنیت پرداخت این  .نیاز به الزاماتی دارد تا بتوان از آن اطالعات استفاده کرد

حل همیشگی ما راه .ایمکپی به صورت آفالین تهیه کرده ۳فناوری متفاوت از هر چیزی  ۲است که ما با 

اگر یک تکنولوژی از کار افتاد تکنولوژی  .ایمها را در یک سبد نگذاشتهمرغیعنی همه تخم .است همین بوده

 «.سازی دوگانه هستندهای آرشیو و ذخیرهحلاساسا راه .دیگری برای ما فایل پشتیبان نگه داشته است

، سرعت و سهولت استفاده از توان قابل اعتماد بودنمی سازیاین روش ذخیرهاز مزایای »کند: او یادآوری می

ای برویم که به فراخور نیازمان برای ما ما باید به سراغ فناوری»کند: با این حال تاکید می «را دانستآن 

البته  .ها ارائه کردبندی شده از تکنولوژیتوان یک لیست اولویتبنابراین نمی .باشدتر قابل استفاده

ها در پس باید مطمئن شوید که حتما نگهداری داده .ها در حال تغییر دائم هستنداستانداردها و تکنولوژی

 «.دراز مدت و در امنیت کامل انجام خواهد شد

، tapeهای مختلف آرشیو کردن همچون درادامه با اشاره به انواع فناوری مدیرعامل گروه دیسک هلند

Raid  وBluray  های قدیمی، ترندهای دیگری همچون دیتاسنترهای سبز بر این فناوری عالوه»داد: ادامه

دیتاسنترها به  .کنیمهای خود را نگهداری میما معموال به طور متمرکز داده .با مزیتهای مختفی وجود دارند

که اند یع شدهها شادر این سال نیزهای سبزی حلراه .تر می شوندهای بسیار حجیم مدام وسیعل دادهدلی

تر برای استخراج آن انرژی برای دیتاسنترها باید همان مقدار یا بیش گویند به ازای هر وات صرف شدهمی
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برای  .که همه آنها به یک شبکه متصل هستندهستند هایی محصوالت و کتابخانه اینبر  هعالو .استفاده کنیم

 « .سیستم امنیتی اهمیت بیشتری پیدا کرده استآنها نیز 

 Blurayاگرچه »سازی اطالعات ادامه داد: در زمینه ذخیره Blurayهای فناوری او ادامه با اشاره به مزیت

های فناوری خالفبر .های ما قابل خواندن استهنوز در سیستماما دی شروع شد سال پیش با سی ۳۰

های آرشیو اطالعات د روشهرچن .ندشوافتند و قدیمی میسال از کار می معموال ظرف سه چهار که گذشته

 «.توانید اطالعات خود را نگهداری کنیدسال می ۵۰تا  Bluray سازمان و بانکی متفاوت است اما با در هر

افزایش شگرفی »کیز ماکیلسون معتقد است:  ،سازی اطالعاتدر ذخیره Blurayالعاده در مورد قابلیت فوق

یت داده ذخیره ترابا ۶ توانمی در هر دیسکی .آنها ایجاد شده است حجم اطالعات و سرعت رشد در که

 «.کرد

کنیم باید ای استفاده میوقتی از سیستم و تکونولوژی»: اینکهمدیرعامل گروه دیسک هلند با تاکید بر 

هایی که در حال درباره پروژه« خواهد بودتحقیق کنیم که چقدر در یک بازه زمانی طوالنی قابل استفاده 

در ژاپن  Bluerayدر ارتباط با فناوری نیروی پیشرانی »: دهدتوضیح می ،کنندکار می Blurayحاضر روی 

روشنی در این  آینده بنابراین .ندکنروی آن کار میو سایر برندها گیری است و پاناسونیک در حال شکل

 «.ظرف چند سال آینده به سمت ترابایت خواهد رفت ضمن اینکه .داردتکنولوژی وجود 

صنعت »توانند در بخش های متنوعی کارایی داشته باشند: گوید این محصوالت میگونه که ماکیلسون میآن

ها، هرجایی که داده عالوه بر بانک .به طور گسترده بهره ببردها و محصوالت تواند از فناوریبانکداری می

ها و مراکز اسناد کشور رادیو و تلویزیون، مدیریت اسناد، حتی موزه کنند یا صنعت پخش برنامه،نگهداری می

توانیم از آنها استفاده ها ارزش قائل باشیم قطعا میوقتی برای داده .ت استفاده کنندتوانند از این محصوالمی

 .داردوجود امکان تجمیع و نگهداری اطالعات و سوابق بیماران در این سیستم  نیز پزشکی در حوزه .کنیم

 «.داده های قضایی و پزشکی قانونی نیز در این سیستم قابل ذخیره هستند

« .کنندنی نیز از محصوالت ما استفاده میهای ایرابرخی از بانک»مدیرعامل گروه دیسک هلند با اعالم اینکه: 

دهد: جود استراتژی در خصوص استفاده از محصوالت مرتبط با آرشیوسازی شرح میدرباره ضرورت و

خواهند یک آرشیوی از ابتدا تا کسانی است که می ازی یک استراژی درازمدت برای تماماوری آرشیوسفن»

تا در این راسچه محصولی برای شما مفید است و باید ببینیم  .انتها برای بازه زمانی طوالنی ایحاد کنند

 «.برنامه سودمندی به شما بدهیم
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 :مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

 تحول نظام بانکی دنیاست ترینبزرگمحوری مشتری

دلیل بانکی ما از نظام بانکی دنیا به نظام و پژوهشگران حوزه بانکی معتقدند نظرانصاحباز  بسیاری

 هاسال ،اسالمی بانکداریسیستم  سازیپیادهتالش برای  آن در گرایانهآرمانها، تحوالت دنیا و رویکرد تحریم

دلیل این بهبود وضعیت نه رفع  .برداز نظام بانکداری دنیا فاصله گرفته بود و حاال در مرحله گذار به سر می

دادن به مباحث یکرد مدیران نظام بانکی در اهمیتبلکه بیشتر ناشی از تغییر رو ،کامل معضالت گذشته

 .آیدمیتی به نظر آی

مدیر گروه بانکداری این پژوهشکده در  وندسپهمهرداد  ،ابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکیبه گزارش رو

ها در حوزه پایش عملکرد بانک»هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و در خالل سخنرانی خود درباره 

 .ن پرداختتی در صنعت بانکی کشور و ضرورت توجه به آجایگاه آی درزمینهبه نکاتی  ،«فناوری اطالعات

تی تنها مدیریت آی قبالًا متحول شده است، تی در نظام بانکی مجایگاه آی»گوید: می وندسپهکه  گونهآن

 «.است تی فردی را استخدام کردهآی برای مدیریت امور ،اما حاال هر معاونت و بانکی ؛بخش کوچکی بود

آنچه که »توضیح داد:  گونهاینها در حوزه فناوری اطالعات نیز با پروژه پایش عملکرد بانکدررابطه وندسپه

تی است و سه محور برای این مدیریت آی درزمینه گذاریمبنا ،یمحال انجام آن هستما در پژوهشکده در

 «.نظارت بر عملکردتی، تی، حکمرانی آیکرد آی: هزینهایمپروژه تعریف کرده

دانند، شدن آن میام بانکداری دنیا را در دیجیتالیکه تحول اساسی در نظ نظرانصاحبسیاری از برخالف ب

اتفاق بزرگ در بانکداری دنیا » :مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است وندسپهمهرداد 

بانک  که این است آنالزمه و  محوری استبلکه مشتری ؛فقط حرکت از سیستم آنالوگ به دیجیتالی نیست

ز تمیتر آمادگی ایجاد کرده باشد تا بتواند مشتری را شناسایی کند و او را از دیگران تی پیشدر حوزه آی

 «.ویژه بدهد یهاپیشنهادبعد به او  .دهد
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معماری شما  .کی داردنیاز به چاال هااینهمه » کند:می تأکیدمدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی 

این  هرحالبهاما  .دنآن را در اختیار ندار اآلنهای ما باشد، چیزی که بانک SOAمحور یا باید سرویس

 «.زیرساخت باید تغییر کند

 وندسپه .هاستانبار داده دسترسی به ،دارد به آن نیاز هاگزارشبرای ارائه نهاد نظارتی  یکی از مواردی که

بسیاری از نیز ریسک و امنیت  درزمینه .ها مشکالتی دارندوز این انبار دادههن»گوید: خصوص میدراین

ی تمستقیم به حوزه آی طوربه هااینهمه  درنهایت .اندهی وابسته شدالکترونیک هایکانالها به سرویس

 «.دنشومربوط می

تی در آی کاربرد و استمحور اطالعات فعالیتبانک یک »داند: می جهتازاینتی را او اهمیت حوزه آی

و مدیریت و  هازیرساختگذاری روی ضمن اینکه مدیران ما برای سرمایه .بیش از صنایع دیگر است بانکداری

 «.تی احتیاج دارندبه آی ،کنترل

مستمر، شرح اهمیت آن  طوربه گذاریمبنابر ضرورت  تأکیدمدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی با 

وضعیت خود را با بقیه توانیم باگر  .تی باید چراغ راهنما داشته باشندمدیران آی»: کندمیعنوان  گونهرا این

ای تواند برمی گذاریمبنااین  .توانیم استراتژی و برنامه بچینیمبهتر می ،مقایسه کنیم و بدانیم کجا هستیم

کینزی سال گذشته با کاری که مک .باشد یا حتی یک کشور صنعت وکار،یک محصول، فرآیند، کسب

 «.های اروپا انجام دادمقایسه بانک یک کشور با سایر بانک

دهد کاری که پروژه پایش عملکرد انجام می»دهد: درباره جزئیات پروژه پایش عملکرد توضیح می وندسپه

اساس و بر گیریما میهدر این پلتفرم را از بانک واردشدهم اطالعات قل ۱۵۰ گذاریمبنابرای  این است که

فناوری و  نظارت بر عملکردکرد فناوری، چون هزینه هاییشاخصبر مبنای المللی و بین استانداردهای

 «.دهیمگیرندگان و نخبگان قرار میرا در اختیار تصمیم هاآن ،حاکمیت فناوری

به  ،شودوکاری بسیار حیاتی محسوب میهر کسب اساساًها و به اینکه مبحث اطالعات برای بانکتوجهبا

دهد: اطمینان می وندسپهکه  گونهآن حالبااین ؛رسدنمیچندان کار آسانی به نظر  هاآناشتراک گذاشتن 
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ما این اطالعات را نه به  .سایت بسیار امن است و از این نظر سطوح مختلف دسترسی به آن وجود دارداین »

 گذاریم،می (بانک ۴شامل حداقل ) هاآن( Peer Group)در اختیار همتایان  طفق بلکه ،هاهمه بانک

 «.اطالعات مربوط به کدام بانک بوده است کدام توانند حدس بزنندحتی نمی ترتیباینبه

چهار گروه بانک ها شامل Peer Groupاین شاره به اینکه ابا  مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

برای  شدهگرفتهنظر های در، درباره شاخصبانک کوچک، بانک متوسط، بانک تخصصی و بانک بزرگ: شودمی

المللی استفاده کنیم تا مقادیر کردیم از استانداردهای بین در این طرح سعی»گوید: پایش اطالعات نیز می

 «.باشد نیزهای سایر کشورها با بانک مقایسهقابلن آ

گذشته در ایران افت  هایسالاین نسبت در »ها نیز گفت: د فاوا به درآمد در بانککردرباره نسبت هزینه او

طبق  حالبااین .ها رشد داشته استاما در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا در ترکیه این هزینه .کرده است

 «.درصد رسیده است ۵درصد به حدود  ۶از  ،آمار گارتنر

های اما بانک ،اندترین میزان صرف هزینه فاوا کردههای تخصصی کمبانک کهدرحالی»: وندسپهبه گفته 

 «.اندهای خود را به فاوا اختصاص دادهکوچک و متوسط سهم بیشتری از هزینه

از دهم دی ماه »دهد: توضیح می گونهاین ،درباره وضعیت پیشرفت پروژه پایش عملکرد وندسپهمهرداد 

ایم این ایجاد کرده هاآنای که ما برای انگیزه .اندطالعات خود در سایت ما کردها واردکردنها شروع به بانک

 .استفاده کند گذاریمبناتواند از آن برای نمی ،است که اگر بانکی اطالعات خود را وارد سیستم ما نکند

ها تکمیل بانکحاضر این اطالعات در سطح اولیه هستند و بعدها با مشارکت تعداد بیشتری از هرچند درحال

 «.دهندمی وضعیتتاناما به شما دید کلی از  ،خواهند شد
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 دهندهای خود اهمیت میبه امنیت اطالعات در سیستم هابانکچقدر 

 ها باشیممراقب رخنه

اند، موضوع حفاظت از این شده هاسازمانها و تبدیل به دارایی شرکت هادادهدر عصری که اطالعات و 

اهمیت این موضوع در حوزه  .شده استتبدیل وکاری وظایف هر نهاد و کسب ترینمهمبه یکی از  ،هاداده

های مختلف در این زمینه یکسان هرچند میزان جدیت بانک ؛شودها احساس میبانکی بیش از سایر حوزه

 .های پرداخت وجود داردالمللی برای حفاظت از امنیت نظامکم استانداردهایی بیننیست، دست

مورتی مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی هارشان شنتا 

الکترونیک و  بانکداریین همایش میکی از سخنرانان در هفت عنوانبه ،های پرداختمتخصص امنیت در نظام

 .امنیت اطالعات نهادهای مالی را مرور کرد درزمینههای پرداخت، تجربیات خود نظام

یکی از  ،کندو نهادهای مالی مختلف فعالیت می هابانکیک بازرس در  عنوانبهگذشته سال  ۲۰ مورتی که از

امنیت اطالعات  درزمینهنیاز ویژه به استانداردسازی  ،راامنیت اطالعات پرداخت  درزمینه مسائل ترینمهم

پیشنهادی ما رعایت استانداردهای امنیتی پرداخت همچون  حلراه»: گویدمیداند و سیستم پرداخت می

PCI DSS ،PA DSS ،PCI PIN  و و همچنین آموزش امنیت پرداخت به مدیران و کارکنان

 «.است دهندگانتوسعه

ها بر این باور های مترتب بر امنیت دادهنظام شناسیآسیب درزمینهاساس تحقیقات چندین ساله خود او بر

 هاآنهای پرداخت و حفظ امنیت داده درزمینهو سرویس پروایدرهای پرداخت  هابانکهمه »است که 

  «.روستروبهایران نیز با چنین وضعیتی  .دغدغه دارند

ص امنیت اطالعات مختص به یک سازمان یا نهاد مالی خا درزمینهمورتی با اشاره به اینکه مشکالت موجود 

هرچند اقدام فوری در »گوید: و می کندمیعنوان در کشورهای مختلف متفاوت را های آن پیچیدگینیست، 

باید  .ن انجام دادهنگامی برای آاین است که اقدام مناسب و به ترمهماما  ،رسدمیاین زمینه ضروری به نظر 

 «.پذیرترین نقاط شناسایی شوندآسیب

مستمر انجام  صورتبهشناسی باید این آسیب ،کندمی تأکیدکه مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور  گونهآن

رهای گشبه پرداز و مستمر، گام اول بررسی وضعیت نفوذ ایزنجیره شناسیآسیبدر بررسی »اور او: به ب .شود

بدون اینکه شما متوجه آن کنند پیدا می به اطالعات شما دسترسی هاآن .شماست یاو سروره عاملسیستم

 «.نیستند تشخیصقابلزنند و ادمین جا می عنوان یکبه خود را ،بعد از نفوذ به سیستم .شوید

این فرآیند  تصور رایج، برخالفکه که در فرآیند این رخنه وجود دارد این است  توجهیجالبیکی از نکات 

یک نفر ظرف مدت کوتاهی این کار نفوذ  نیست که گونهاین»به گفته مورتی:  .شودنمیپیاده  مدتکوتاهدر 
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در سیستم  هاماهکنندگان توانستند طول انجامید و رخنه بهماه  ۱۸ مدت رخنه در هند مثالا را انجام دهد، 

بشان فعالیت خود را ادامه کردند تا در غیانصب یک بدافزار را روی سرور ،اینبرعالوه .حضور داشته باشند

 «.بدهند

ها از سیستم هشدار درصد رخنه ۱۰۰چون  ؛هاستآنماندن ، ناشناختههای خطرناک این نفوذهااز ویژگی

متوجه  شناسیآسیبما در »دهد: مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور در این زمینه توضیح می .کنندعبور می

نظام هشدار دقیقی وجود بنابراین  .از این نفوذها سیستم هشدار ما را فعال نکرده بودند کدامهیچشدیم که 

 «.ندارد

 ۸۷»: گویددهد و میمیارائه  هابانکدرباره وضعیت امنیت اطالعات  توجهیقابلر هارشان شنتا مورتی آما

هایی که به رخنه باوجوداینکه .کنند امن هستند و کنترل تمام امور را به دست دارندخیال می هابانکدرصد 

اما تنها  گیرند،شناسایی قرار می ها موردcppاز طریق هشدار  ،شودهای اطالعاتی بانک میسیستم

 «.دهندبعد از رخنه جواب ساعت  ۴۸به این هشدارها در توانند می هاسازمان چهارپنجم

به سه نوع  ،مختلف با این قبیل نفوذها هایسازمانبا نحوه برخورد دررابطهمدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور 

که از مورد  هاییسازمان -۱: دردابا امنیت اطالعات سه نوع سازمان وجود رابطهدر»کند: سازمان اشاره می

که  هاییسازمان -۳نفوذ شده است  هاآندانند به که می هاییسازمان -۲گرفتن خود اطالع ندارند، نفوذ قرار

 راحتیبه ،به این فرآیند نفوذ آگاهی نداشته باشیماگر نسبت .خبرندبه وجود چنین امکانی بینسبت اساساا

 «.گیریممورد حمله قرار می

مقابله همه باید با یکدیگر علیه آن شدت چنین حمالت بسیار زیاد است،  کهازآنجاییمورتی معتقد است 

باید نقش خود  هاآنهریک از  .گیرندمیران بازار مورد یک حمله مشترک قرار گاهی بسیاری از بازیگ .کنند

 «.را ایفا کنند

رعایت خصوص، دراینحل نهایی راهدر بسیاری از نقاط دنیا »: دارد تأکیدمدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور 

راهکارهای  بر تشخیص نوع نفوذ و محل آن، بهاین زمینه است، تا بتوان عالوهالمللی در استانداردهای بین

 «.مشترکی برای آن رسید

ن را بتوان آموزش آ ترینمهماما شاید  ،داردوجود  بسیاری در این زمینه هایحلراههرچند  ،به باور مورتی

بر داشتن مرکزیت و عالوهپایش و بازرسی  .ای دانستدقیق نظام امنیت سیستم پرداخت و پایش دقیق دوره

  .بخش عملیات، باید دستورالعملی نیز داشته باشد
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 ها وجود داردآیا راهی برای کاهش ریسک بانک

 بندی کنیدها را اولویتریسک

اهمیت این  .ها یکی از موضوعاتی است که تاثیر به سزایی در قابل اعتماد بودن آنها داردمدیریت ریسک بانک

 .ها و سارمانهای مالی دنیا در میان باشدآید که صحبت از تعامل با بانکموضوع زمانی بیشتر به چشم می

های جدیدترین سیستم»تامس ریدک مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند در سخنرانی خود با عنوان 

های مختلف داشته است یسک بانکبه ارائه تجاربی که در بررسی وضعیت ر« اتوماسیون بانکی در اروپا

 .پرداخت

بخش بانکداری ایران را برای ماکیلسون با اشاره به اینکه به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی 

ی البته قوانین داخل»، تاکید کرد: کنیمهای مدیریت ریسک آماده میاستانداردهای تطابق و بهبود توانمندی

 «.حال حاضر برای پایش دارید را حفظ خواهیم کردهایی که در و اپلیکیشن

مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند درباره چارچوب کاری پروژه خود برای ساماندهی آن گونه که 

را مورد تاسی قرار  همان نقشه راهی که بانک مرکزی تدوین کرده»گوید: ها در ایران میریسک بانک

های دهیم و در زمینه الزامالمللی آموزش میستانداردهای بینبا ا همه پرسنل و رگوالتوری را دهیم،می

های بین المللی را برای کنید و بانک الملللی همراهیهای بینتا بتوانید با نظامدهیم مشاوره میمدیریتی 

یجاد یعد از آنکه فرآیندها را برای شما تعریف و بعد اتوماسیون را ا .ارتباط داشتن با شما متقاعد کنید

 «.ارها به کار گرفته خواهند شدافزکردیم، آن وقت نرم

های ایرانی هیج دیتای اتوماسیون را دارد چون بانک AMLایران باالترین ریسک »: معتقد استتامس ریدک 

 «.اما برای این کار هنوز دیر نشده است .ای ندارند تا حتی بخواهند از آن محافظت کنندشده
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های ایرانی پژوهشکده پولی و بانکی ریدک ضمن معرفی پلتفرم خود برای بانکبه گزارش روابط عمومی 

ایم تا در مورد چگونگی اجرای استانداردهای های ایرانی را بررسی کردیم و آمادهما بانک»تاکید کرد: 

 «.المللی به آنها مشاوره بدهیمبین

بانک یک صنعت بسیار بزرگ است بر ضرورت اتوماسیون و ۳۸با اعالم اینکه صنعت بانکی ایران با بیش از  او

از آنها ها ، تعامالت و تراکنشافزارهایی برای پایش دائمنرماز ید با»افزارهای آن تاکید کرد و گفت: تقویت نرم

 «.استفاده کنید

الزمه ارائه راهکار در زمینه مدیریت »گوید: لند میآن گونه که مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس ه

البته  .نه استی شما چگوملیات و مالهای عریسک این است که ببینیم قوانین مربوط به تطابق و ریسک

 «.ر و حاکمیتی در داخل سازمان شما نیز مهم استوکاکسب اخالق

ر حال حاضر د .را بررسی کنیمتی شما است که وضعیت فعلی آی گام دوم این»دهد: ماکیلسون ادامه می

ونی خود نیازهای آتی خود بر اساس وضع کن باید .کربنکینگ و حتی انبار داده هم دارید ها،تی، اپلیکیشنآی

ای هتوانید در کنار آنها از داشتهسازیم، با این حال میآنچه را که شما ندارید می ما نیز .تعریف کنیدرا باز

 «.ه به آن نگاه کنیدبه عنوان یک پروژباید  .یداستفاده کنفعلی خود نیز 

کند و های ایرانی و موضوع مدیریت ریسک آنها داشته است اشاره میاو به مالقاتهایی که با برخی از بانک

باید  .را در اختیار نداریم یمانهادهگفتند ما همه داها را دیدم که میبانک مدیران تعدادی از»گوید: می

تواند شامل آن شود کنیم و بعد مواردی که میشروع میاز آنچه دارید  ما کار خود را .م اصال مهم نیستبگوی

 « .کنیممیو آن را کامل کند را نیز تعریف 

ترین کشورها در ایران یکی از پرریسک»کند: مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند یادآوری می

ای برای ارائه ا کجاست و دادهدانید اطالعات شمون نمیچ .است (AML) بندی آنتی مانی الندرینگرده

آورد و رتبه بنابراین چنین گام کوچکی ریسک شما را پایین می .ندارید تا بتوانید خالف آن را ثابت کنید

 «.شودبهتر می AMLشما در 
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 .کنیمشما میشناسی سیستم ما شروع به بررسی و آسیب»دهد: او درباره روند این نظارت توضیح می

 .کنیمهای هشداری که شما تا به حال تعریف کردید را بررسی و برای آن ابزارهای بازرسی تعریف مینظام

های بنابراین ما گام .های زیادی داشته باشندریسک ستند که می توانندها و مشتریان هبسیاری از تراکنش

مثال اگر روزانه  .بندی کنیداولویتها را ریسکباید روندی داشته باشید تا  .کنیممیانه را نیز به شما ارائه می

ها باید بدانید کدام مشتری شما بیشترین ریسک را دارد و از برای ساماندهی ریسکدارید هزار هشدار  ۲۰

به  .یدتوانید نظام پایش خود را متحول کنبه دست آورید می  مینه تجربهاگر در این ز .همانجا شروع کنید

المللی و ی بینهانیز کاهش دهید، ارتباط بهتری با بانکرا  ن ترتیب خواهید توانست ریسک ایرانای

 «.ودن شما خواهد بوداینها نشان دهنده قابل اعتماد ب .گذاری داشته باشدهای سرمایهصندوق

این زمینه اشاره  ای درهای مشتریان در میزان ریسک به تجربهماکیلسون درباره اهمیت رصد تراکنش

های یکی از مشتریان را بررسی کردیم و متوجه شدیم پول زیادی را وقتی تراکنش»گوید: کند و میمی

به بانک  .دارداین فرد ریسک باالیی برای بانک  به این نتیجه رسیدیم که ، پسکندمی بندیشرط صرف

 «.نسبت به این مشتری حواس خود را بیشتر جمع کندهشدار دادیم 

جرایم سایبری،  ها برایو بانک برای این کار وجود نداردروند نظارتی واحدی گوید آن گونه که ماکیلسون می

AML،  داشته باشند تا سیستم هشدار خاص خود را در سطح سازمانی باید کالهبرداری و امنیت پرداخت

 .باطی الکترونیکی ایجاد کردحلقه ارت بتوان

ها را در آوری اطالعات به ویژه حجم باالی تراکنشفورنسیکس هلند اهمیت جمعمدیرعامل شرکت بیزنس 

آوری اطالعات براساس اگر مانیتور کردن و جمع»گیری و چینش استراتژی عنوان کرد و گفت: بهبود تصمیم

 «.ها و مقابله با آنها کمک خواهد کردهر کاربر باشد، به شناخت ریسک
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 :جمالتو شرکت پرداخت و بانکداری وکارکسب توسعه معاون

EMV کندمی پشتیبانی نیز را جدید هایفناوری 

EMV را پرداخت روند ،آن از استفاده بلکه ؛نیست پرداخت هایسیستم داشتننگه ایمن برای استاندارد یک فقط 

 .کندمی ترساده

 در خود ارائه در جمالتو شرکت پرداخت و بانکداری وکارکسب توسعه معاون بریسون هلن که است اینکته این

 .کرد اشاره آن به پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین

 EMV که هایینوآوری به ،کرد جمالتو شرکت وضعیت و پیشینه به ایاشاره ازاینکهپس EMV معرفی جلسه در او

 .پرداخت است، کرده ایجاد پرداخت صنعت در روزها این

 شدمی شناخته استانداردهایی مجموعه عنوانبه خود گیریشکل ابتدای در EMV هرچند که کرد تأکید بریسون

 شکل به هاپرداخت تا شودمی موجب استانداردها مجموعه این روزها این اما ،کندمی ایمن را هاپرداخت که

 از هاپرداخت در هاآن از توانمی و نیست کارتی هایرداختپ مخصوص استانداردها این دیگر و شود انجام تریساده

 .برد بهره نیز پوشیدنی ابزارهای و موبایل طریق

 از کردنکپی و تقلب امکان» گفت: ،کندمی ایجاد پرداخت مختلف انواع در را داده امنیت EMV اینکه به اشاره با او

 ،گیردمی قرار آن در که هوشمندی چیپ با چراکه ؛رساندمی ممکن میزان حداقل به را پرداخت ابزارهای و هاکارت

 «.داشت نخواهد ایفایده ،گیرد صورت نیز کپی اگر و کندمی تغییر مرتب صورتبه اطالعات

 ؛است مفید یارکالهبرد از جلوگیری برای توجهیقابل میزان به استاندارد مجموعه این کرد تأکید بریسون

 یا اندکرده اجرا کامل صورتبه را استاندارد این کشورها از بسیاری جهان سطح در اکنونهم که روستازهمین

 .هستند آن سمت به مهاجرت حالدر

 نیز کشورها از دیگر بسیاری و کنندمی پیروی EMV استاندارد از کشورها درصد ۷۰ اکنونهم» گفت: بریسون

 طرفداران که است شده موجب استاندارد نوع این از استفاده سادگی .هستند استاندارد این به مهاجرت حالدر

 «.باشد داشته زیادی
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 هستند کشور ۳ فقط اروپا در» گفت: ،است فعال جهان سطح در EMV کارت میلیارد ۸ حدود اینکه به اشاره با او

 سمت این به مهاجرت حالدر زنی کشورها این البته ؛اندنشده مجهز استاندارد این به هایشانکارت درصد ۵۰ زیر که

 «.هستند

 این در تازگیبه و است نکرده مهاجرت EMV به هنوز کارت زیاد تعداد با که کشورهایی از یکی» گفت: بریسون

 و انتقال ،آن صادرشده هایکارت زیاد تعداد و کشور این وسعت بهباتوجه البته ؛است هند ،برداشته گام مسیر

 کشورهایی دیگر از نیز المنافعمشترک مستقل کشورهای .است برزمان کشور این در EMV سمت به مهاجرت

  «.اندداده قرار خود کار دستور در را استاندارد مدل این به اتصال تازگیبه که هستند

 موضوعات برمبتنی EMV اکنونهم» گفت: ،است شده ایجاد EMV درزمینه که هایینوآوری به اشاره با او

  «.برندمی بهره نیز بایومتریک فناوری اساسبر استاندارد این از هاشرکت از بسیاری و شودمی ارائه نیز ریکبایومت

 هایپرداخت و (less contact) تماس بدون هایکارت به انتقال حالدر هاپرداخت از بسیاری اینکه به اشاره با او

 هاپرداخت هرچند که داشت توجه باید .شودمی استفاده نیز هاپرداخت مدل این در EMV از» گفت: ،است موبایلی

 بدون هایپرداخت اما ؛شودنمی حذف کارت طریق از پرداخت وقتهیچ اما ؛روندمی موبایل هایپرداخت سمت به

 آن از خرد هایپرداخت برای و است کرده پیدا توسعه ،انگلستان و استرالیا خصوصبه کشورها از بسیاری در تماس

 از هاآن تماس بدون هایکارت و است EMV پایهبر هاپرداخت این تمامی تقریباً کشورها این در .شودمی استفاده

 «.است گرفته قرار مورداستفاده نیز هاآن موبایلی هایپرداخت در استاندارد این .کنندمی تبعیت استاندارد این

 سال دو طی که بودند کشوری دو ویتنام و ژاپن» گفت: EMV سمت به مهاجرت مختلف نوع دو به اشاره با او

 سال المپیک برگزاری دلیلبه ژاپن کشور در .کردند مهاجرت EMV سمت به سرعتبه مختلف روش دو با گذشته

 گرفت سرعت EMV سمت به مهاجرت ،کشور این در المللیبین هایپرداخت میزان افزایش و کشور آن در ۲۰۲۰

 کشور این مرکزی بانک سویاز طرح این ویتنام در مقابل در اام ؛کردند اجرا را آن ،کوتاه زمانی دوره یک در و

 تأکید بلکه ؛نگرفت قرار موردتوجه المللیبین هایپرداخت ویتنام در .شد اجرا کشور آن در سرعتبه و شد حمایت

 «.بود انشمحلی هایپرداخت روی کشور این مرکزی بانک
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 شد: مطرح EMV نشست در

 کندمی مشخص آینده سال در را EMV سازیپیاده چارچوب مرکزی بانک

 در EMV بحث اصلی انگیزه .است پرداخته حوزه این در گذاریسیاست و EMV موضوع به ،خوانیدمی که پنلی

 ریسک ترینبزرگ .نیست فراد موضوع EMV سمت به مهاجرت برای اصلی دلیل ایران در اما .است بوده فراد دنیا

 سمت به مهاجرت برای ما بحث اصل در .هاستتراکنش تمام بودنآنالین ،فعلی شرایط در ایران پرداخت نظام

EMV، المللیبین هایشبکه به پیوستن برای نیاز مورد الزامات دیگر بحث .است آفالین هایتراکنش از پشتیبانی 

 .است ناپذیراجتناب ضرورت یک EMV و آیندمی شمار به زمینه این در لیاص الزام دو PCIو EMV .است

 توکنیزاسیون و موبایلی پرداخت مانند نوین هایسرویس توسعه بحث ،شودمی مطرح روزها این که بحثی ترینمهم

 موضوع تیوق کشور در هاوقتخیلی .است EMV استاندارد برمبتنی دنیا در هاسرویس این تمام .است کشور در

EMV فعلی شرایط در اما رود؛می هوشمند کارت به مغناطیسی کارت تبدیل سمت به هاذهن همه ،شودمی مطرح، 

 این در .است شده بحث زمینه این در کشور هایسیاست مورددر بیشتر میزگرد این در .است کرده تغییر موضوع

 شرکت کارت هایسیستم مدیر سیفی علی ،مرکزی بانک پرداخت هاینظام اداره مدیر بیگیمحمد داوود نشست

 شتند.دا حضور توسن شرکت محصول توسعه معاون نظری رازپوش مهدی انفورماتیک، خدمات

 

 اما ؛شد انجام ایپراکنده هایحرکت و شد طرح بانکی شبکه در ۷۰ دهه اواخر از هوشمند کارت پروژه

 از تبعیت با هوشمند کارت از استفاده به یازن اعالم با مرکزی بانک ۸۳ سال .فتادنی خاصی اتفاق

 نیز دستورالعمل این سفانهمتأ کنند؛ اعالم را خود مهاجرت برنامه خواست هابانک از ،EMV استاندارد

 سال در کارت میلیون ۲۵۰ به ،۸۳ سال در میلیون ۸ از مغناطیسی هایکارت تعداد و نشد گرفته جدی

 عنوانبه باز EMV ،المللبین مناسبات در ارتباط برقراری فرصت آمدنوجودهب با .است رسیده ۹۷

 دارد؟ خود کار دستور در ایبرنامه چه گذارقانون عنوانبه مرکزی بانک .است شده مطرح اصلی الزامات

 یا کاروکسب یا محصول هر هاینیازمندی :مرکزی بانک پرداخت هاینظام اداره مدیر ،بیگیمحمد داوود

 سمت به مهاجرت بحث وقتی ۸۳ سال .است اهمیت حائز ،شودمی مطرح کشور بانکی شبکه در که جدیدی خدمت
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EMV ماند ابتر موضوع این زمان آن در روازهمین ؛نشد سنجیده زمینه این در بازار آمادگی میزان ،شد مطرح. 

 همه .بود ما شبکه در فرادها میزان ،شد EMV سمت به ما هایحرکت ماندنناقص موجب که موضوعی دومین

EMV این اما .بود کم بسیار ما شبکه در فراد میزان کهحالیدر ؛کردندمی اجرا فراد و تقلب کاهش دلیلبه را 

 فروش پایانه و پذیرنده و هوشمند کارت ارتباط برقراری برای استانداردی یک صرفاً EMV.است کرده تغییر دیدگاه

 به باید ،استاندارد کلمه اطالق جای به که است شده اضافه استاندارد این به جدیدی موضوعات و موارد ناآل .نیست

 کشور شرایط اینکه دیگر نکته .یدآمی شماربه کارت پرداخت حوزه در چارچوب یک یا ورک فریم یک بگوییم آن

 یمنتوانست دهیم،می سرویس مشتری به خوب خیلی برخط هایپرداخت حوزه در اینکه رغمبه ؛است شده عوض

 از هاهزینه از بسیاری کهصورتیدر .دهیم پوشش آفالین هایپرداخت حوزه در را مشتری هاینیازمندی از برخی

 نیازمند هاتراکنش نوع این .شدمی برداشته آفالین هایتراکنش سمت به هاتراکنش مهاجرت با هابانک دوش

 نوع این ،ایمداشته هاآن با خود بانکی شبکه اتصال یبرا کشورها با که مذاکراتی در همچنین .است EMV استاندارد

 .آمدمی شماربه مذاکرات در یاجدی خیلی موضوع استاندارد

 بلکه ؛نیست مطرح تقلب و فراد موضوع دیگر .است کرده تغییر کشور در EMV سازیپیاده رانپیش اصل در

 مرکزی بانک سویاز ۹۴ سال در که راهینقشه در .است دیگر کشورهای با ارتباط و جدید هایسرویس موضوع

 در ،داریم که هاییبرنامه براساس .شد آغاز ریزیبرنامه زمان همان از و شد گرفته نظر در موضوع این ،شد تدوین

 سرییک کردنلحاظ با استاندارد این براساس را خودمان پرداخت چارچوب انیمبتو باید آینده سال اول نیمه

 مورد عمومی چارچوب که باشیم مطمئن باید ،کنیم ایجاد وابستگی نیست قرار اصالً اصل در .کنیم ایینه ،مالحظات

 دیگر با EMV سمت به مهاجرت در ما هایچالش و است خاص ما کشور شرایط چون .است خودمان خاص استفاده

 .نندک عمل فعال بسیار باید نیز هابانک زمینه این در همچنین .است متفاوت کشورها

 

 ؟داشت خواهیم EMV زمینهدر خاصی اقدام آینده سال

 بومی مایندرون و چارچوب ماهمرداد و تیرماه در ،است شده که ریزیبرنامه با آینده سال در قطعاً  بیگی:محمد

 حوزه در سازیپیاده ،آینده سال دوم نیمه از هاریزیبرنامه اساسبر قاعدتاً .شودمی ترسیم EMV برای کشور

 .شودمی آغاز پرداخت هایشرکت
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 ؛شناسندمی هوشمند به مغناطیسی هایکارت تبدیل بیشتر را EMV سمت به مهاجرت کشور در

 سیستم در EMV سمت به مهاجرت در اجزایی چه تغییرات شاهد ما ،هاکارت تغییر بحث برعالوه

 ؟کرد خواهند تجربه را تغییراتی چه و بود خواهد لشک چه به EMV سمت به گذر .بود خواهیم پرداخت

 ابتدا ،بگویم خالصه صورتبه بخواهم اگر :انفورماتیک خدمات شرکت کارت هایسیستم مدیر ،سیفی علی

 و دارند وجود نهادها این از تعدادی اکنونهم .بیایند وجودبه آن با مرتبط هاینهاد بعد ،بیاید وجودبه قوانین باید

 سالی چند ،ما اندازه دحدو در کشورهایی در EMV سازیپیاده .اندنگرفته شکل هنوز نیز نهادها این از تعدادی

 پروژه یک روازهمین ؛کشید طول سال ۷ تقریباً EMV سمت به مهاجرت ترکیه در مثال طوربه ؛است کشیده طول

 طول آن هایزیرساخت سازیآماده سال ۲ ،کنیم شروع را طرح این اجرای هم امسال همین اگر .است برزمان

 به باید شتاب و شاپرک هایسامانه .است مختلف بخش هر فراخور به نیز مختلف هایبخش کردنآماده و کشدمی

 و خودپردازها حال شامل وضعیتی چنین ؛کنند تغییر باید فروش هایپایانه درصد ۵۰ ازبیش .کند تغییر آن فراخور

 باید نیز افزارینرم و افزاریسخت نظراز کربنکینگ استانداردهای از رخیب سوییاز ؛شودمی زنی بانکی هایکیوسک

 هاآن به و کنند بررسی را استانداردها این که شود ایجاد باید ناظری نهادهای دیگر بخشی در .کنند تغییر

 .اردند وجود اصالً فعلی شرایط در نهادها این از برخی .بدهند صالحیت نامهگواهی

 

 هاست؟شبکه این سنجیاعتبار همان منظورتان ،چیست نهادها از منظور

 یک بتوانی کشور داخل در شما یدشا .نیست مغناطیسی کارت سادگیبه هوشمند کارت تأییدگرفتن سیفی:

 کاربه ،کنندمی استفاده آن از المللبین در که کالمی همان در را EMV است قرار اگر اما ؛بگیری ساده ییدیهتأ

 .دارد وجود دیگر کشورهای در که یدسته نهادهایی همان داشتن نیازمند ببرید،
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 کشور در هاهزینه این .شودمی مطرح نظرانصاحب سویاز همیشه EMV سمت به مهاجرت هایهزینه

 یا است دفعتی هاهزینه این آیا دارید؟ زمینه این در تخمینی آیا ،شودمی هاییهزینه چه شامل

 شوند؟ عوض باید هاکارت همه ،شودمی مطرح EMV سمت به مهاجرت وقتی آیا تدریجی؟

 دفعتی و بنگبیگ EMV سمت به مهاجرت :توسن شرکت محصول توسعه معاون نظری رازپوش مهدی

 کلیه که نداریم نیاز ،ادامه در نه و پروژه شروع در نه .بریممی جلو را ارک تدریجی ،کشور در امکانات با بلکه ؛نیست

 باید ما .کنند تغییر هدیه هایکارت نیست الزم مثال طوربه .شود خارج مغناطیسی حالت از کارتی ابزارهای

 و بدهیم مهاجرت هوشمند کارت سمت به را کارت انواع از یککدام که باشد، مفید که کنیم هزینه ایگونهبه

 انجام ما که تغییراتی براساس بگویم باید نیز مهاجرت هایهزینه مورددر .داریم نگه مغناطیسی روی را یککدام

 گذاریسرمایه نیست الزم پس .شود انجام دفعتی کار نیست قرار چون ؛شودمی محاسبه هزینه این ،دهیممی

 صورت گذاریسرمایه این تدریجبه ،دیگری پروژه هر مانند بلکه ؛شود انجام بارهیک به بخش این در نیز هنگفتی

 .شود انجام باید هاpsp سویاز هم و هابانک سویاز هم گذاریسرمایه این که است طبیعی .گیردمی

 

 .دهید توضیح .است ضروری EMV زیرساخت ،هاپرداخت برای نوین هایسرویس ارائه برای

 سازیپیاده یا استفاده در شما :جمالتو شرکت پرداخت و یبانکدار وکارکسب توسعه معاون ،بریسون هلن

EMV شوید آشنا آن از جدیدی فلسفه یک با باید. EMV و هاتراکنش از بسیاری .نیست امنیت برای فقط دیگر 

 هاسرویس این ارائه و هاآن از برداریبهره برای که است طبیعی و شودمی ارائه آفالین بستر بر جدید هایسرویس

 نوین هایسرویس که آن، نظیر کشورهای و فرانسه انگلیس، در امروزه .برد بهره استاندارد این از باید آن برپایه

 هاییسرویس تمام .هاستآن بانکی بستر در EMV زیرساخت از استفاده دلیلبه شود،می ئهارا موبایل پایه بر بانکی

 استاندارد این اجرای برای .باشد استاندارد این طبق باید دهید، ارائه خواهیدمی تماس بدون هایسرویس پایه بر که

 .داد قرار مدنظر نیز را هاکارت دارندگان حتی و پذیرندگان ها،بانک کارکنان آموزش باید
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 نبود .است شده انجام هاآن هایکارتسوئیچ با ارتباط برای مذاکره در اقداماتی گذشته سال یک در

 است؟ داشته هابحث این در تأثیری آیا EMV استاندارد

 پرداخت هایشرکت و هابانک گذاریسرمایه کل نظری، آقای هایصحبت درمورد بدهم توضیحی یک محمدبیگی:

 میزان سالیانه .است تومان میلیارد هزار ۸ حدود الکترونیکی، بانکداری فعلی هایزیرساخت این ایجاد برای

 ۲ ساالنه باید داریم، نگه وضعیت همین به را شبکه بخواهیم اگر شود،می اضافه درصد ۳۰ تا ۲۰ حدود هاتراکنش

 .است تومان هزار ۱۰۰ زیر ما هایتراکنش درصد ۵۰ یتعداد نظر از .کنیم گذاریسرمایه آن در تومان میلیارد هزار

 آن مانند دهند، انجام برخط شبکه از استفاده بدون را خود خطبرون هایپرداخت که کنیم ایجاد فضایی بتوانیم اگر

 تومان میلیارد هزار ۴ یعنی موجود، شبکه درصد ۵۰ .ایمداده ارتقا را موجود شبکه ظرفیت درصد ۵۰ که است

 گذاریسرمایه بخش این در وقتی داشت توجه باید اما است؛ گذاریسرمایه به نیاز EMV حوزه در .گذاریسرمایه

 دیگر ازسوی .شودمی کسب درآمد آن محل از که شودمی ارائه جدید محصوالت و خدمات قبالش در گیرد، صورت

 .شدیم مذاکره وارد جدی صورتبه کشور ۳ با گذشته سال یک در شما سؤال درمورد .نداریم این از غیر حلیراه ما

 قرار استقبال مورد کردیم،می ترسیم را آن درون هایتراکنش میزان و خود شبکه وقتی مذاکره ابتدای در

 عدم اصل در .دادیممی دست از زنیچانه در را قدرتمان ما آمد،می میان به استانداردها بحث وقتی اما گرفتیم؛می

 با کردیممی سعی ما و شویم هاتراکنش انجام ریسک پذیرش به مجبور تا شدمی موجب داردهااستان با ما انطباق

 .دهیم پوشش را هاریسک این ها،تراکنش سقف محدودکردن

 

 کدام و است کلی یا است فنی مستند این .دهد ارائه زمینه این در چارچوبی باید مرکزی بانک شد اشاره

 شود؟می شامل را هابخش

 و پذیرندگی و کارت صدور نحوه کارت، خود خصوصیات شود، تعریف است قرار که استانداردهایی سیفی:

 این براساس که است مستنداتی مجموعه EMV مشخصات خروجی .کندمی مشخص را پرداخت شبکه مشخصات

 طبیعی .دهید انجام پرداختی هایفعالیت آن براساس بتوانید تا کنید ترسیم را EMV محیط توانیدمی مستندات

 .شودمی پرداخت بازیگران تمامی شامل مستندات مجموعه این که است
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 شود؟می حذف کارت آینده در آیا .است صورت چه به فعلی روند بهباتوجه کارت اهمیت شما نظر به

 .کارت بدون هایتراکنش هم داریم، کارت برمبتنی هایتراکنش هم کنیم، تقسیم بخواهیم را هاتراکنش نظری:

 کل تواندنمی هازودی این به و هستند سیستم اجزای هرکدام .شودمی دیگری جایگزین یکی که بگوییم توانیمنمی

 .بگیرد بر در موبایلی هایتراکنش را شبکه هایتراکنش

 مناسبی رانپیش تواندنمی هاهمایش این برگزاری .داریم مناسب پیشران به نیاز EMV سازیپیاده برای سیفی:

 دیگری هایجاذبه و کند بینیپیش را دیگری ابزارهای که خواهممی مرکزی بانک از .باشد EMV سازیپیاده برای

 رانپیش عنوانبه المپیک مسابقات ژاپن در طورکههمان .فتدبی اتفاق ترسریع حرکت این تا کند ایجاد شبکه در را

 .شود گرفته نظر در آن برای جذابی موضوع باید است، شده مطرح EMV سازیپیاده در

 باید ما و است الزام پس است؛ شده مطرح پرداخت هایتراکنش سازیامن برای راهکاری عنوانبه EMV نظری:

 دیگران، اجبار از قبل است نیاز بلکه کنیم؛ نگاه نباید لوکس موضوع عنوانبه آن به ما امنیت درمورد .رویم آن سراغ

 و استانداردها از کنیم تالش باید و هستیم خاص شرایط در ایران در همیشه ما بعدی، موضوع .برویم آن سراغ

 .نشود ایجاد انحراف ممکن، جای تا و کنیم استفاده المللیبین هایحلراه
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 اسلوونی S&T، مدیر پروژه نکیاستروورس اژیمات

 توانید نسخه خودتان از بانکداری باز را داشته باشیدمی
 .تواند نسخه خود را در بانکداری باز داشته باشداسلوونی معتقد است ایران می S&Tمدیر پروژه 

، های پرداخترونیک و نظاماسلوونی در هفتمین همایش بانکداری الکت S&T، مدیر پروژه نکیاستروورس اژیمات

لزوم داشتن استانداردها در ارائه محصول  او سخنان خود را بر .سخنرانی کرد از پنلی با موضوع بانکداری باز،پیش

اگر استاندارد  .خاطر اینکه مشتری باید گزینه داشته باشدبه ؟چرا ما به استاندارد نیاز داریم»آغاز کرد و گفت: 

ما  ،مقررات و قوانین باوجودهمچنین  .هم مقایسه کرددو خدمت و محصول را باان تونمی ،نداشته باشیم

خاطر اینکه گستره مهم به .وکار هستنداردها مزایای کسباستاند .مند کنیمو عالقهموضوع دولت را توانیم می

 «.کننداست و استانداردها نوآوری را تشویق می

و برخی  برای صنایع مختلف هستند استانداردهابرخی  .داریماستاندارد مختلفی از  ع و سطوحانوا»او ادامه داد: 

 .شونددر دنیا رعایت  هستند که ممکن استهم برخی از استانداردها  .شوندای خاص رعایت میدر قارهدیگر 

ترهای درصد کامپیو ۹۵که خاطر اینبه .کردندپشتیبانی می را IEافزارهای تحت وب، پیش همه نرمسال  ۱۰ مثالً

توانید شما می ،اما از طرف دیگر .آمدخود یک استاندارد به حساب میشد و خودبهخانگی و اداری را شامل می

ها و تر، رویهباالترین سطح، حقوقی است و یک سطح پایین .سطوح مختلف یک استاندارد را داشته باشید

 «.خدمات را داریم

های این مالی و بانک مؤسساتبانکداری باز در بریتانیا و بین »ت: و گف پرداخت بازاو سپس به موضوع بانکداری 

سعی  .را برای بانکداری باز طراحی کند APIخواندند و کارش این بود که  OBIاین را  .کشور شروع شد

 هاآنترتیب بدین .کردند، تعریف کنندهایی را برای کسانی که از آن استفاده میکردند دستورالعملمی

 هاآنبه  ،د و اگر مشکل بزرگی به وجود بیایدنهای مختلفی را برای انجام یک کار داشته باشروشنستند توامی

ها و یند برای مدیریت تعارضآکردن یک فرد چه کنید و همچنین مسئولیت درستکند که بایراهنمایی می

 «.را به عهده دارد هاشکایت

 ۲، دستورات پرداخت درواقعPSD2 (Payment Services Directive 2 )اما »افزود:  نکیاستروورس

این  .کنندکار میبا این اتحادیه  از خارج که هاییآنو است  اتحادیه اروپابرای  حقوقی یاستاندارد PSD2 .است

اتحادیه هستند از هایی که بیرون شرکتبر  مچنینرعایت کند و ه همه کشورهای عضو اتحادیهباید استاندارد را 

از بیرون  گوید انتقال پولبه شما می PSD2 .دارد تأثیر، های داخل اتحادیه کار کنندد با شرکتخواهنو می

اجباری است و همه کشورها باید آن را رعایت  PSD2 .چگونه باید انجام بدهیدرا  اتحادیه به داخل یا برعکس

 «.است PSD2این تفاوت بانکداری باز و  .کنند

بتوانند  ها بایدبانک»گفت:  PSD2وضیح چرایی حرکت اتحادیه اروپا به سمت اسلوونی در ت S&Tمدیر پروژه 

های پرداخت، ها در نوآوری برای سیستماین قوانین بر این اساس نوشته شدند که بانک .استفاده کنند هاTPP از
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ا تبدهند  هاآنه ای بها کمک کنند و خدمات ویژهو به بانک یایندبمقداری کند هستند و افرادی از بیرون باید 

 «.سازندبا رشد مواجه را بتوانند بازار و کل آن کشور 

 هاگر دربار .و گستره آن خیلی محدود است مشکل بانکداری باز این است که اجباری نیست» او ادامه داد:

بخواهید اگر شما  مثالً  .کنددر انگلستان و جاهای دیگر دنیا فرق میاین موضوع کنید، بانکداری باز صحبت می

PSD2 در قوانین ایران رعایت کنید، به این معنی است که شما نسخه خودتان را از بانکداری باز به وجود  را

 «.آوریدمی

 -هم امنیتدرباره حتی  .کاری ندارد APIها و حاضر با پیامقانون و مقرراتی است که درحال PSD2»وی افزود: 

سال پیش در  ۱۰شود که کنم شبیه چیزی میانجام نشده و فکر می یتعریف کامل -گویند خیلی باال استکه می

 «.به شکل فعلی درآوردندکردند و  روزبهآن را کم وجود داشت و کم PSD نسخه اولیه

خیلی ی بریتانیا استانداردها، خاطر برگزیتبه .استانداردها برای صنعت بسیار مهم هستند»او در پایان گفت: 

اگر در  ،توانند به زندگی ادامه بدهنداستاندارهای بانکداری باز میباید بگویم  طورکلیبه .نیستند تأثیرگذار

PSD2 را رعایت کنیم هاآن.» 

S&T از پیمانکاران بانک مرکزی اروپا در حوزه  ییکPSD2 پایا»همچنین نخستین نسخه از سیستم  .است »

 .نگاشته شد نکیاستروورس اژیماتدر ایران با حضور 
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 با حضور کارشناسان و مدیران پرداخت کشور برگزار شد پنل بانکداری باز

 ها راهی جز پذیرش قواعد جدید ندارندبانک

که در هفتمین همایش پرداخت الکترونیک برگزار شد، تاکید کردند « بانکداری باز»کنندگان در نشست شرکت

وکار و بانکداری باز تطبیق دهند و در غیر سبها ایران باید هرچه زودتر خود را با شرایط جدید ککه بانک

 .صورت دچار مشکالت شدیدی خواهند شداین

با حضور سیدمهدی حسینی عضو  «بانکداری باز»به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، میزگرد 

یی مدیر های پرداخت، سیدمحمدسعید طباطبانظر در نظاماهلل فاطمی صاحبهیات مدیره بانک سپه، ولی

های پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک و نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده سیستم

 .برگزار شدبا مدیریت حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت ارتباط فردا پولی و بانکی 

 

تواند موضوع می بینند یا معتقدند اینیک بحث لوکس می عنوانبهها موضوع بانکداری باز را آیا بانک

ها در این زمینه اگر حالت دوم است، چرا کمتر گام عملیاتی از بانک .وکارشان کمک کندبه کسب

 ایم؟دیده

 کی عنوانبهکه به بانکداری باز برای اینفرصتی ها بانک :حسینی، عضو هیات مدیره بانک سپهسیدمهدی 

های قبلی بانکداری، تنه به که به شدت با مدل برو هستندروبا واقعیتی  هابانک .ندارند بحث لوکس نگاه کنند،

های این مدل جدید را درک کنند و خودشان را با آن تطبیق بدهند، عمال نخواهند ویژگی اگرزند و تنه می

ها با الفاظی تکفینشود و اگر از ها دگرگون میوکار آینده بانکها مدل کسبتکبا ورود فین .بازنده خواهند بود

کنند در مدل ترین چالش و تحولی که ایجاد میاصلی، شودگرا نام برده میآفرین و تحولمانند چالشگر، تحول

 .زنیم، بحث زنجیره ارزش بانکی مهم استوکار بانکی حرف میوقتی درباره مدل کسب .ها استوکار بانککسب

شویم که بانکداری باز چه ام ببریم، متوجه مییدی وجود دارد اگر این موضوعات را نمفهوم کل ۵در این زنجیره، 
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زنجیره  ۵این  .تر به این موضوع بپردازندتر و عمیقها ناچار هستند به صورت جدیتاثیری بر آنها دارد و بانک

 هاتراکنش دمات، فرآیندها یا فرآیندسازیهای مالی، توسعه محصوالت و خدسترسی مشتری، مشاورهعبارتند از: 

 .شتیبانو واحدهای پ

بتواند مشاور معتمدی برای مشتری باشد؛ رهبر محصول باشد؛ خواهد بود که ها، بانکی موفق با توجه به این نقش

های معتبر و جامع باشد و در یک کالم بتواند بانکداری جامع را حلدهنده راهها باشد و ارائهقهرمان تراکنش

وزارت تر از آن نقش بانک مرکزی و ای است و جدیر جدیتردید ورود به این فضا کار بسیاپیاده کند و بی

ایفا را تر تطبیق بدهند و نقش خودشان ها خیلی سریعدارایی است که باید خودشان را با این ویژگیاقتصاد و 

 .شان را با این فضا هماهنگ کنندها هم خودشان و ساختارهای سازمانکنند و به تبع آن بانک

 

 ارد، پس چرا در این زمینه تا حاال اتفاقی نیفتاده؟اگر این نگاه وجود د

 .گذاری در این حوزهرگوالتوری یا سیاست -۱ .اساسی در این زمینه وجود دارد هایخال سیدمهدی حسینی:

 هامالکیت داده -۳ها APIها و پلتفرم موضوعات مربوط به معماری -۲

 

آیا برای این موضوع  .ها استتکیان به فینبانکداری باز مبتنی بر ارائه دسترسی به اطالعات مشتر

 توان به نتیجه رسید؟های جهانی میباید به سراغ رگوالتور رفت یا با استفاده از مدل

نظام بانکی ما در یک الیه استانداردی این سرویس را  اگر :های پرداختنظر در نظاماهلل فاطمی، صاحبولی

با سرعت مناسب تواند یک پای نوآوری، لنگ خواهد بود و نمینکند، عمال ها ارائه تکعیار به فینبه صورت تمام

 .های مختلف، مدام تغییرات ایجاد کندحرکت کند و مجبور است برای تنوع سرویس در بانک

در دستور کار  EMVتدوین استاندارد برای کارت های پرداخت بانک مرکزی، موضوع در اداره کل نظام ۸۵سال 

شود، خواهش من این بود که تا جایی که می .پیشنهادی دادم که مورد پذیرش قرار گرفتآنجا من  .بود

Page 51 of 236Page 51 of 236



بعد از چند جلسه که درباره انواع استانداردها صحبت شد، یک استاندارد را بانک مرکزی  .استاندارد حرکت کنیم

 .ابالغ کرد

مورد قبول همه است،  PSD2دارد اجازه بدهید از طرف شما این پیام را به بانک مرکزی بدهم که اگر استان

 .توانیم خیلی سریع این استاندارد را به همه ابالغ کنیمدیگر الزم نیست وقت زیادی صرف کنیم؛ می

اصل چالش بانکداری باز در حوزه نظام بانکی و تغییر مدل  .کنیمما متاسفانه در ایران در تله فناوری گیر می

کند این است انقالب چهارم به ما تحمیل می عنوانبهقتصاد دیجیتال ها است و آن چیزی که اوکار بانککسب

مدل دیگر هیچ کدام از ما انتظار نداریم که  .های سنتی پاسخگوی این تحوالت باشدتوانیم به روشکه نمی

ه از یک ماند صرفاًکه بانک ما این .وکار ما در شعبه، یک پرداخت و دریافت ساده، وصول چک یا حواله باشدکسب

 .کند، در اقتصاد دیجیتالی دیگر اثرگذار نیستمحصول معرفی می عنوانبهحساب مشتری یا عملیات انتقال را 

ها اطالعات غیر مالی مشتریان را تکتواند با ارائه سرویس به فینمعامله خیلی ساده نظام بانکی می در یک

داده از اطالعات مشتری ها بدون بزرگعمیق دادهدر نظام بانکی بدون هوش مصنوعی، بدون تحلیل  .دریافت کند

؟ ه چیزی در اختیار دارمچبانک،  عنوانبهمن  .هایش اثربخش نیستتواند سرویس بدهد یا سرویسدیگر نمی

کند چیست؟ از کی به حداکثر اطالعاتی که در سیستم بانکی نگهداری می .انتقال وجهو  یک گردش ،یک مانده

هایی که آماده است، بتوانم مربانکی نیاز دارم از طریق پلتفبرای تحلیل دارد؟ من در نظام این چه اطالعاتی  .کی

خواهیم به ما در ایران عادت داریم هر وقت می .به اطالعات سایر خدمات غیر مالی مشتری دسترسی پیدا کنم

 .گی است که باید عوض شودآورد؟ این فرهناما مالکیت، دیتا می؛ خریمتک میاطالعات به دست بیاوریم، فین

 .کنداینجا استاندارد به ما کمک می

برای مدتی در اختیار داشته باشید، اگر دارایی ارزش افزوده داشت،  اشما وقتی وکیل یک نفر باشید و دارایی او ر

ام را در اختیار بانک قرار من وقتی دارایی .ها وکیل مشتری هستندبانک .این ارزش مال کی است؟ برای مشتری

 .ها استفاده شود و به من بهترین سود و بهترین خدمت را به من بدهددهم که در بهترین راهدهم، وکالت میمی

سال پیش اعالم کرد  ۱۰اتحادیه اروپا  .شود که به آن چسبیده استاین دارایی در طول زمان شامل اطالعاتی می
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مان ما خواهش .های ناقض این موضوع داریمولی ما هنوز دستورالعمل .صاحب سپرده است ،یتاکه مالک این د

اند را بررسی کند و در یک این است که بانک مرکزی در این زمینه ورود کند و روندی که دیگر کشورها رفته

ت مشتری بتوانند در اختیار ها برای سپرده مشتری وجود دارد، با درخواسروند خیلی ساده، اطالعاتی که در بانک

 .ها قرار بگیردTPPها و تکفین

 

 PSDاستاندارد های پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک: طباطبایی مدیر سیستم سیدمحمدسعید

وقتی االن نگاه  ؛ وارائه شدهایی که در کشورها ما در حوزه پرداخت شروع شد، تقریبا همزمان با فعالیت

هایی که آن موقع وقتی سامانه .بانک مرکزی مشخص کرده بود، تقریبا محقق شدهاندازی که کنید، چشممی

در اتحادیه اروپا منتشر  ۲۰۰۷که در سال  PSDیعنی ؛ از یکی دو تا االن همه را داریممطرح شده بودند، به غیر 

ه موضوع این نشست اند کای رسیدهکنیم دقیقا به نقطهرا نگاه می PSD2وقتی  .ایمتقریبا محقق کرده شده را

ها است و اینکه آنها بتوانند به راحتی به اکوسیستم پرداخت وصل تکمثال یکی از اهداف آن بحث فین؛ است

های فنی و امنیت را نبینیم اما آنقدر هم مقررات سختی نگذاریم که به راحتی منظور این نیست که بحث .شوند

 .نتوانند وارد شوند

PSD2 در  .گذاری کرده و خیلی در حوزه کارت وارد نشده استی متصل به حساب هدفهابیشتر روی سامانه

های مبتنی بر آلترناتیوی برای سیستم عنوانبهاروپا دنبال این هستند که اکوسیستم جدیدی مبتنی بر حساب 

رصد د ۵۰توان گفت مورد توجه قرار گرفته، امنیت است که می PSD2موضوع بعدی که در  .کارت ایجاد کنند

 .ها در این زمینه استبحث

توانیم روی آن حساب کنیم و در اروپا روی آن مطالعات استانداردی است که می PSD2من هم موافقم که 

 .زیادی روی آن انجام شده
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ها خودشان وارد شوند و که بانک مرکزی اصال ورود نکند و بانکیکی این .توان دو رویکرد داشتدر این زمینه می

دانم هنوز هیچ تا جایی که من می .واحد داشته باشیم که همه ذیل آن حرکت کنند پلتفرمکه یک ندیگری ای

با یک استاندارد مشخص داشته باشیم،  پلتفرمولی نظر من این است که اگر بتوانیم یک  .چیز نهایی نشده است

 .شاید با هزینه کمتری بتوانیم این کار را انجام بدهیم

 

نظام بروکراتیک و  :دیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکینیما امیرشکاری، م

کند یک قالب از باال به پایین به صورت ایجاب میهای ما وجود دارد، که در حال حاضر در بانک ایپیچیده

تقریبا همین کار کما اینکه در اروپا هم بانک مرکزی اتحادیه اروپا  .نامه به آنها صادر شود تا کار انجام شودبخش

 .را کرد

تک ایجاب چه الزاماتی را برای استاندارد شدن فضای بین بانک و فینها در دنیا مسیر حرکتی فعلی بانک

، Digitalization .شود این اتفاق رخ دهدبینی میمعروف است و پیش 4Dمسیری است که به  .کندمی

Disruption ،Decompositioning ،Disintermediation. تان حاال با این وجود، شما نقش

خواهید در صنعت گونه میدست و پنجه نرم نکنید، چ 4Dاین ایید و با ییک بانک چه خواهد بود؟ اگر ن عنوانبه

ها امروز تا کنار تکفین .فضا را درک کنندتوانند در این عرصه باقی بمانند که می ییآنها .بانکداری باقی بمانید

خواهیم چه کار می اند و کدام بانک است که تا آنجا، شعبه داشته باشد؟دهق تلفن همراه( آمخواب ما )از طریرخت

 ؟دکه همچنان انتخاب اول مشتریان باشی دبکنی

 

 .افتدشان زودتر اتفاق میها این همزیستی را شروع نکنند، مشکالتتکهای ما از ترس فیناگر بانک فاطمی:

ها را زیر بال خودشان بگیرند و بانک مرکزی هم دوباره تکفین فعالًتا مدتی  های ما است کهپس به صالح بانک

وکار توانمندی های ما از نظر امنیتی و کسببا این ایده که بانک مشخصاًمن  .تک و بانک قرار نگیردوسط فین
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به سال قبل  ۱۰ های ما نسبت بهبانک .ها حل کنند، مشکل دارمتکشان را با فینندارند که خودشان مسائل

 .اندتوانمندی و بلوغ رسیده

 

استاندارد به شما دیکته  .ترین موضوعی که ما باید مورد توجه قرار بدهیم، استانداردسازی استمهمحسینی: 

من فکر  .گوید در چه چارچوبی کار کنیدو با کدام بانک کار کنید؛ بلکه به شما می پلتفرمکند که در کدام نمی

 .های استاندارد را تهیه و ابالغ کند، اهمیت داردنک مرکزی چارچوبکنم اگر بامی

اینکه  .آید، همه بازیگران باید مسئولیت و پاسخگویی به نسبت آن را بپذیرندوقتی یک مفهوم جدید به وجود می

ه ایجاد ها بخواهند پاسخگوی مسائلی باشند کها فراهم کنیم و بعد فقط بانکتکفضایی را برای فین صرفاً ما 

 .شود، خیلی جالب نیستمی

ها طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا وکیل موضوعی که آقای فاطمی اشاره کردند، باید بگویم ما در بانک

 کارگیریبهگذاران در نحوه ما طبق قانون وکیل سپرده .هایشانسپرده کارگیریبهگذاران هستیم در نحوه سپرده

ها تک که با بانکهر شرکت فین PSD2طبق  .این موضوع، منع قانونی دارد .ستیمهایشان نیو انتشار داده

های مشتری را داشته باشد و بانک هم باید امکان تواند تقاضای دسترسی به تمام دادهکند، میهمکاری می

است که خیلی  به همین دلیل .این در کشور ما بستر مقرراتی معینی ندارد .ها را فراهم کنددسترسی به آن داده

 .شودقانون نام برده می عنوانبه PSD2ها از وقت

 

برای من مهم این است که  .پلتفرموجود دارد یا چند  پلتفرماز دید کاربر نهایی مهم نیست که یک طباطبایی: 

از هر  ه؛ کسازی جدیدی انجام ندهمکار کنم، پیاده Yخواهم با بانک کنم و فردا میکار می Xاگر امروز با بانک 

 .این نتیجه رسید بهتوان دو روش می
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 کنندمی هابانکوکار چه کمکی به کسبهای یادگیری مدل

 های آماری شناسایی کنیدها را با مدلکالهبرداری

و  بینیپیشها و اموال و داراییلحاظ بررسی گذشته به مالی مؤسساتها و های یادگیری در بانکمدل

سید مصطفی مصطفوی مدیر ارشد  .هستند از اهمیت باالیی برخوردار ،برای افزایش درآمد در آینده ریزیبرنامه

های بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن نیز در حاشیه هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیکی و نظام

ها و ها در امور بانکبه بررسی این مدل« هاهای یادگیری در بانککاربرد مدل»، در کارگاهی به نام پرداخت

  .پرداخت هاآنبردهای و حیطه کارمالی  مؤسسات

 سازیکمی مورد کاربردهای مدلدربانکی، سید مصطفی مصطفوی  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و

ریسک اعتباری، معامالت قراردادهای خیلی پیچیده،  گذاریقیمتمبحث  در این مدل» گفت: در امور مالی

 «.سرمایه کاربرد دارد، ریسک تطبیقی و مدیریت الگوریتمی، ریسک نقدینگی

های گوناگون کاربردهایی دارند که مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو هریک از این موارد در حیطه

  .ارائه داد هاآنمورد توضیحات کوتاهی در لندن

های برای مدل .های آماری نیستندهای ریاضی هستند و مدلمدل گذاریقیمتهای مدل ،به گفته مصطفوی

  .کاربرد دارد ،روی نرخ ارز هایمشتقاتهای نرخ بهره و مشتقات اعتباری، مشتقات سهام، مشتقات کاال، سوآپ

  .هایی هم بیان کردمثال ،فوق مورد هریک از موارداو در

قصد داشته  ای مدیریت سرمایههها بخواهند قراردادهای مالی بفروشند یا شرکتدر نظر مصطفوی اگر بانک

 .کنندمیشوند، از این مدل استفاده  آگاه خود( derivatives) هایبودن خرید مشتقاتباشند از درست یا غلط

 هایشرکتدر  .کاربرد دارد نیز کنندمیقراردادهای خود را بررسی هایی که ریسک این مدل برای دالل همچنین

 .شودها استفاده میاز این مدل ،کنندمی گذاریقیمتخی از قراردادها هم که برای بر بیمه

در که  کندهای مصطفی مصطفوی این مدل بررسی میمدیریت ریسک است که براساس گفته ،مدل بعدی

در ها رسد یا سهام شرکتمی های مدیریت سرمایه یا کارگزاریهارکتبدترین حالت چه ضرری به بانک و ش

  .افتدمی اقی برایشانبدترین حالت چه اتف

ها ها و بانکهای شرکتدارایی بینیپیشدیگر از کاربردهای مدل کمی است و در حیطه  یکی مدیریت نقدینگی

 .شودبه کار گرفته می
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خواهید بفهمید که وام شرکت یا بانک چگونه دیرکرد مثال می عنوانبه» مورد این مدل بیان کرد:مصطفوی در

ته مشتری حساب گذشاطالعات صورتدر این مدل،  .یا کارت اعتباری چطوری دیرکرد داشته است کرده است

مدل  ،همین خاطر به این مدل به .کندمی بینیپیشآینده را  ،شتهو بعد براساس اطالعات گذ شودبررسی می

 «.گویندرفتاری هم می

به  ،شودجریان نقدینگی سودی که گرفته مید چون همیشه بای ؛ها بسیار مورد استقبال استاین مدل در بانک

های به گفته مصطفوی این مدل در شرکت .تطابق داشته باشد باهم ،شودسودی که پرداخت می نقدینگی جریان

کنند که قراردادهایشان تا چه میزان  بینیپیشها باید این شرکتزیرا  ؛گیردقرار می مورداستفادههم  ایبیمه

 .را انجام دهند موردنظرهای فعالیت ،براساس آن تغییر خواهد کرد و

های بیمه مدیریت سرمایه و شرکتهای شرکتها و در بانککه هستند  های آماریمدلاز دیگر ریسک اعتباری 

 .کاربرد دارند

از این مدل  ،خاطر سه نوع سناریوها بهمورد ریسک اعتباری نیز بانکدر» مورد این مدل گفت:مصطفوی در

 .خاطر اینکه نتوانسته وام خود را پرداخت کند، بانک چه میزان ضرر کرده استاول مشتری به .کنندمیاستفاده 

 «.ای رخ دهددوم ریتینگ مشتری پایین بیاید و سوم حادثه غیرمترقبه

در این  مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن .دارد دهای دیگر هم کاربرمدیریت ریسک از جنبه

برند تا سود خود را افزایش و ضرر خود را کاهش می به کار این ها ریسک اعتباری را برایبانک» مورد بیان کرد:

 ،دلیل این دو موضوعبه .شود سازیمناسبها باید برای ریسک اعتباری د و دوم اینکه مقررات بانکنده

 «.و مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است گیریاندازه

معامالت دادن اسالیدهای گوناگون، در ادامه با نشانمدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن 

و  گذاریسرمایههای مدیریت شرکت .کنندمیگذشته بازار را نگاه  آماریاین معامالت » را توضیح داد: الگوریتمی

 «.که چه زمان بخرند و بفروشند کنندمی گیریتصمیم ،گذشته هایها براساس دادهکارگزاری

مصطفوی در این مورد  .است، ریسک تطبیقی بانک است مؤثرها هایی که در تشخیص کالهبردارییکی از مدل

ها یا در بانک .کندعجیب را کنترل  هایتراکنشآماری  سازیمدلتواند با در ریسک تطبیقی، بانک می» گفت:

هم  مدیریت سرمایه .کنندمیکالهبرداری را شناسایی  دهد و این مدلهایی رخ میکالهبرداری مالی مؤسسات

مسائل مختلف را  ریسک سرمایه رویدر این مدل  .ها است که هم آماری و هم ریاضی استیکی دیگر از مدل

 .یعنی بهترین سود را داشته باشیم ؛دبچینیم که بهترین باش ایگونهبهسبد را  خواهیممیسود هم داریم و  داریم،
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های شما رفتار قیمت گذشته سهام .قیمت است که مدل آماری است بینیپیشدیگر از کاربردهایش  یکی

 «.کند بینیپیشها را قیمت آماری بسازید تاتوانید مدل براساس آن می ،کنیدمختلف را بررسی می

مصطفوی  .اعتبارسنجی کنند ابتدا باید، های گوناگونها در فعالیتاین مدل کارگیریبه ها برایبانک

 هادهندهتوسعهیعنی وقتی  ؛موجود است های اعتباریابیبه نام مدل ها بخشیدر بانک» خصوص گفت:دراین

 «.یا نه ابتدا باید اعتبارسنجی کنند که آیا مدل کارایی دارد ،ازندسهایی میمدل
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کرد: بینیپیشبرت کینگ آینده بانکداری در جهان را   

 حذف تعامالت انسانی از تجربه بانکی

رفتن لزوم تعامل انسانی برای انجام رو خواهد بود، ازبینهتغییری که روند بانکداری جهانی با آن روب ترینمهم

ده یا پانزده که به نظر برسد، اما همچنان غیرممکناین سخنی است که شاید امروز  .عملیات بانکی است هرگونه

در فضای مجازی وارد با اطمینان بتواند اطالعات کارت خود را کرد که کسی به ذهنش خطور نمیسال گذشته 

 ،آیدمی دپدی وکارکسبباید با چنین اطمینانی از تغییراتی که در سیستم م الین خرید کند، امروز هکرده و آن

 .سخن گفت

در  ،بانکی پردازنظریهنگر و آینده ،برت کینگهای پرداخت، در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام

گفت که برای از ملزومات ورود به جهانی  ،شدبرگزار  «روندهای بانکداری در جهان»که با عنوان  کارگاهی

انسانی و همچنین استفاده از  اصطکاکدیگر نیازی به و انجام هرگونه عملیات بانکی  وکارکسبطراحی هر 

 .روندهای اداری و کاغذبازی نیست

آینده سال  پانزدهدهبانکداری در  که درباره تغییرات« ۰.۴بانک »و « ۰.۳بانک » هایمجموعه کتابنویسنده 

تجربیات بانکداری نزدیک به صد کشور مختلف در سراسر جهان با اشاره به مشاهدات خود در  ،گفتسخن می

 ،برای انجام عملیات بانکی از بین خواهد رفت اصطکاکی هرگونهمنظور من از بیان این نکته که در آینده »گفت: 

چیزهایی مثل لزوم حضور در  ،به این معناست که دیگر نباید بین قصد شما برای انجام یک عملیات و انجام آن

لزوم امضای کاغذی، فاصله  ترمهمبانکی و از همه  هایکردن انواع و اقسام فرموگو با مسئول بانک، پرشعبه، گفت

 «.ندازدبی

کردن امور بانکی منظور من تنها دیجیتالی»گفت:  ،کردالحی چون تجربه روزمره بانکی اشاره میطاو که به اص

که اصول گویم من از چرخشی مفهومی سخن می .ای خواهد بودرگی از چنین نتیجهنیست که البته این بخش بز

 ،پیش نرویم هاآناگر همگام با تغییراتی که  .بانکداری به شیوه سنتی را با تغییراتی بنیادین مواجه خواهد کرد

 «.مان به نتیجه مطلوب نخواهد رسیدوکارکسب

 به ،زندگی روزمره اشاره کرد که به جای هوش انسانیحاضر هوش مصنوعی در  جاهمهحضور نگ به برت کی

کاربر را مجبور به عبور از بانکداری سنتی »بخشد: ما سرعت و دقت باالیی میتعامالت زیسته و روزمره  تمامی

که امکان ها «پولرمزینه» .کند که در نظام نوین بانکی از بین خواهند رفتهای مختلفی میسیلوها و دروازه

راهی برای از میان برداشتن همان سیلوها و  ،کننداداری و جغرافیایی فراهم می تعامالت بانکی را بدون واسطه

 «.اندازدروند که دستیابی به نتیجه را به تعویق میهای دست و پاگیری به شمار میدروازه
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هیچ شباهتی به امروز نخواهد های آینده سالدر  هابانکفرایند احراز هویت مشتریان کینگ که معتقد است 

در آینده »اضافه کرد: با اشاره به تجربه موفق انگلستان در دستیابی به اطالعات هویتی مشتریان بانکی ، داشت

 و دفترهای مرسوم که در زنجیرهها نه در کاغذ این داده .مثل امروز اتفاق نخواهد افتادتأیید اطالعات هویتی 

 غیرقابلبا سرعت و دقتی  هاآنهویت در احراز شناسایی و هایی ذخیره خواهند شد که (block chainبلوکی )

  «.مقایسه با جهان امروز اتفاق خواهد افتاد

تأکید کرد:  ،دادها را در عملیات بانکی به ایران پیشنهاد میآپاستارت ه پشتیبانی از فعالیتبرت کینگ ک

گذاری بر دست از سرمایهاین است که  ،کاری که نظام بانکی ایران باید انجام دهد ترینمهمحاضر درحال»

ها تکبا جهان جدید فین هاآنسازی تالش کند که نیرو و انرژی خود را صرف هماهنگشعبات سنتی برداشته و 

 «.کند

های موبایل باید خود را با اپلیکیشن هابانکسخنران هفتمین همایش بانکداری الکترونیک که معتقد بود 

بیشتر از  مراتببههای آینده در سال هابانکبه این نکته تأکید کرد که هزینه حضور در شعبات  ،هماهنگ کنند

کرد که تا چند سال آینده  بینیپیشکینگ  .به شمار نخواهد آمد صرفهبه رویکردی امروز خواهد بود و

رویکردهای بانکداری الکترونیک در  ترینمهمیکی از »ر بانکداری حرف اول را بزنند: دمحور صدا هایاوریفن

ی به این معنا که حتی برا .رودها به شمار می(voice and lot) محورهای صداینده حرکت به سمت فناوریآ

دستور صوتی مشتریان بانک،  با .کردن فرم یا کلیک بر گزینه خاصی نباشدانجام عملیات بانکی الزم به پر

او معتقد بود که در آینده این فناوری جایگزین کیبورد در بانکداری  «.ردپذیبانکی برایشان انجام می عملیات

 .خواهد شد

با بیان این مطلب که عرصه بانکداری الکترونیک در آینده میدان رزم و نبرد « ۰.۴بانکداری » نویسنده کتاب

ها را در خود ترویج تکسنتی که فرهنگ استفاده از فین هایبانکبه این نکته تأکید کرد که  ،خواهد بود

های مجازی را الگوی کودکان امروز ما که ستاره»ی در جهان آینده نخواهند داشت: بدون شک جای ،کنندنمی

 هرگونهاست برای انجام  غیرممکندر آینده نسلی را تشکیل خواهند داد که  ،اندکار و زندگی خود انتخاب کرده

 «.انکی بخواهد حضور انسانی در شعبه را تجربه کندعملیات ب

هویت  هاازاینپیش»، گفت: بردهای فناورانه در جهان آینده به پایان میپیشرفتاش را با اشاره به او که سخنرانی

به توجهبا .یگری کارگر و یا کارمند بانککسی راننده بود، د مثالً .شدهر انسانی با کار و شغل او مشخص می

دانم کسی دیگر بعید می ،در انجام کارهای روزمره انسانها مدی روزافزون زندگی روباتیک و توانایی رباتکارآ

ها مجبور باشند با برسد که انسان جاییبهشاید در آینده کار  .بتواند هویت خود را با شغل خود شناسایی کند

 « .کنند ها و اوقات فراغتشان بین خود و دیگری تمایز ایجادسرگرمی
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 تک مطرح شد:در بانکداری الکترونیک و فین شوییپولدر کارگاه مبارزه با 

 های کثیفانگیزه جهانی برای مبارزه با پول

 درصد از تولید ناخالص داخلی 5متوسط در سال،  طوربهوشوی پول اساس گزارش بانک جهانی، میزان شستبر

این میزان از  .در سطح جهان است هزار میلیارد دالر ۲تا میلیارد دالر  ۸۰۰در برابر با  شود کهرا شامل می

 اسلحه،، کودکان، قاچاق انسان هایدرزمینه، زمان مروربهو  یافتهجرائم سازمان درزمینه، ابتدا شوییپول

  .صورت گرفته استحیوانات، تروریسم و غیره  های درحال انقراضگونه

در  شوییپولمبارزه با »در کارگاهی که با عنوان  اوساکو فایننشال سسهمؤعضو هیئت مدیره  رولند گونو

 .پرداخت ها در مبارزه با آنتکو نقش فین شوییپول مسئله بهبرگزار شد، « تکبانکداری الکترونیک و فین

مرکز های دولتی و غیره ت، بانکایران خصوصی مؤسساتویژه بر ایران، بازار و  طوربهاوساکو فایننشال سسه مؤ

از سال  اوساکو .پردازدمالی می جرائمبانکداری، تطابق و  درزمینهدارد و به آموزش، مشاوره و ارائه خدمات 

 .دفتری در تهران دارد و طی همکاری با بانک مرکزی ایران، سعی در آموزش متخصصان دارد 2017

 نوک کوه یخ

، پول شوییپولدر فرایند  .ظاهر مشروع استهای بهداراییالفکاری و فساد به تبدیل سود حاصل از خ شوییپول

و  آمده است دستبههای قانونی شود که در ظاهر از راهحاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می

مجلس « شوییپولمبارزه با جرم »اساس کلیات الیحه بر .شودوارد اقتصاد می« شدهپول شسته»به این طریق 

عمدی  طوربه، یا پذیرش یا تملک دارایی با منشا غیرقانونیانتقال وتبدیل یا تغییر یا نقل شورای اسالمی، هرگونه

  .شودمیمحسوب  شوییپولجرم  عنوانبه، یادشدهدادن دارایی و با علم به آن برای قانونی جلوه

 :است رتیبتاینبه شوییپولمراحل معمول مراحل مختلفی دارد، اما  شوییپول

 .مالی سیستمتر و جایگذاری آن در های کوچک: تقسیم پول به قسمت(placement) جایگذاری -1

 خریدوفروشکردن ماهیت اصلی منبع پول )پنهان منظوربهها فعالیت های مختلف: الیهگذاریالیه -2

 اوراق قرضه و غیره(

 .)خرید ملک، هلیکوپتر و غیره( .شوندمیو استفاده جا جمع ها دوباره یکیکپارچگی: همه پول -3

فرار مالیاتی هم  .شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماندبه این دلیل انجام می شوییپول طورکلیبه

عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از  طوربه شوییپول .تواند دلیل دیگری برای آن باشدمی

های شویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختالس، رشوه و سایر راهپول .جرم اصلی است
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 Panama) «اسناد پاناما رسوایی» ،گونو .پول هستند« کردنتمیز»اند و به دنبال درآمد کردهغیرقانونی کسب 

Papers)  توسط ، موساک فونسکا میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت ۱۱٫۵ زند:را مثال می 2016در سال

ساله را پوشش  ۴۰ای این اسناد که دوره .رسیدند زوددویچه تسایتونگ زبانمنبعی ناشناس به روزنامه آلمانی

اسناد  .هستند المللیهای بینتحریم زدنو دور فرار مالیاتی ،شوییپول باسند درارتباط ۲۱۴۰۰۰دهند، شامل می

ها را دور کنند، تحریم شوییپولکرده تا دهند که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک مییادشده نشان می

کودکان و  تجاوز، قاچاق مسئلهجرائم کوچک نیست،  مسئلهفقط  شوییپول، درواقع .بزنند و مالیات نپردازند

افشای فساد مالی  ترینبزرگ» عنوانبهاز این افشاگری  .است های مجرمانهای از فعالیتدامنه گسترده

 تأسیسهایی است که شود، بحث شرکتکه اینجا مطرح می ایمسئله .است شده یاد «سیاستمداران جهان

ها اند یا ساختاری از شرکتها، قانونیکند، آیا این شرکترا کنترل می هاآنشوند و مشخص نیست چه کسی می

مهم این است که باید در حوزه مالکیت سودآور نظارت  مسئله .ها استکردن رویههستند که هدفشان پنهان

  .وجود داشته باشد

آید و هدف یستی از فرایندها و عملیات غیرقانونی به دست میمنابع مالی ترور معموالً» :دارد تأکیدرولند گونو 

ها خواهند منبع پولیعنی همه این افراد می کنند، مشابه است؛می تأمینها را تروریست شوییپولافرادی که با 

سطح در جهان امروز، »کند: او در ادامه اضافه می «.کاری است، پنهانشورپولرا پنهان کنند، هدف اصلی فرد 

شویی وجود دارد و جهان، انگیزه قوی برای تطابق جرائم مالی دارد تا به های ضدپولهمکاری باالیی برای فعالیت

 «.مبارزه کنند شوییپولکمک کند که با  مؤسسات

 ها: ناجی یا قاتلتکفین

 درواقع پول هستند؛ول قانونی و غیرقانونی انتقال پونقل، امکانات مختلف پرداخت، راهکاری برای درمجموع

از ها تکیا فینجدید مالی  مؤسسات .ها وجود داردتکو فین شوییپول مسئله ارتباط خیلی مهمی بین

زیرا هر سه مرحله  ؛برداران جذاب باشندهبرای کال شوییپول ازلحاظتوانند میهایی هستند که سازمان

های به سیستم توانمیها، تکاز طریق فینهمچنین  ؛های جدید، انجام دادسسهدر این مؤ توانمیرا  شوییپول

کردن ردپای مجرمین در ازسوی دیگر، دنبال .مالی دسترسی داشت و از خدمات بانکداری خصوصی استفاده کرد

این، برعالوه .المللی، دشوارتر استارتباطات بین درزمینههای فعلی دلیل مشکالت و چالشالمللی بهسطح بین

بنابراین بحث بانکداری  .شویان جذاب هستندالمللی، برای پولدلیل تنوع محصوالت و خدمات بینبهها تکفین

  .پذیری بسیار باالیی داردها آسیبتکالکترونیکی و فین

مواجه  هاآنها با تکپردازد که فینهایی میبه ریسک در جهان، شوییپولبا اشاره به وضعیت وخیم رولوند گونو 

 .دهای جغرافیایی وجود دارمحدودیتو  نیست رودرروبا مشتری،  هاآناینکه روابط  ازجملههایی هستند، ریسک
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 .ها استاز دیگر ریسک ،هابندی و تقسیم انواع سرویسهای فاندینگ، بخشمحدودیت استفاده، روش همچنین

شناسی مشخصی داشته باید روش .دنظر قرار دهندشویی را مباید مالحظات ضدپول حتماًها تکفین»به نظر او 

های الکترونیکی ها باید بتوانند با استفاده از مکانیزمتکفین ...آموزش دهند شوییپولباشند، افرادی را در حوزه 

 مبدأهمچنین باید بر  هاآن .را شناسایی کنند هاآنهای شفاف تشخیص دهند و تراکنش طوربههویت مشتری را 

 «.ندپول نظارت داشته باش و مقصد

 از رنج تا گنج

، هاآن و خدمات نوین هاانداز شرکتچشمدر شرایط فعلی، این است که ها تکچالش مهم فینبه نظر گونو، 

تک گاه بیشتر های فینشرکت .دنپذیری باالیی دارآسیبها تکفین همین خاطرست و به شده نیچندان شناخته

سازی بسیار مهم است و فرهنگ مسئله .اندمواجهفرهنگی  مسئلهاز اینکه با مشکالت نظارتی مواجه باشند، با 

. تمرکز داشت یرگوالتورنظارت و  مسئلهاز سوی دیگر باید بر  این افراد متخصص را به کار گرفت وباید از سویی 

به نظر او باید مطمئن بود که  .کندسازی اشاره میفرهنگ، به چالش فرهنگ مسئلهبر  تأکیدرولوند گونو با 

باید فضا را برای این افراد فراهم  .شویی مشارکت دارندهای ضدپولو افراد خالق در فعالیت اوریفنمتخصصان 

 هاآنهند و به نفعان توضیح دباید بتوانند به سهامداران و ذی هاآنآورد که بتوانند صادقانه فعالیت کنند، 

ها باید با مشتریان تکهمچنین فین .شدن و غیره نداشته باشندشدن، جریمهاطمینان دهند که هراسی از فیلتر

باید بتوانند مشتری خود را  هاآنهمچنین  .توضیح دهند هاآنارتباط خوبی داشته باشند و مسائل را به 

، مشتری و سهامدار را از دیگر یرگوالتورو مدیریت  شوییولپ مسئلهدر ادامه، رولوند گونو فهم صحیح  .بشناسند

 .داندها میتکهای فینچالش

اول بحث کند: مطرح می هاآن، دو مسئولیت را برای شوییپولمبارزه با در ها تکفینگونو با اشاره به نقش مهم 

ها تکدهی است، فینگزارش مسئلهدوم  .و بررسی مستمر، آموزش و رقابت است هانظارت بر پرداختپیشگیری، 

 .همکاری کنند هاآنو با به مقامات و پلیس گزارش دهند  مشکوک را مسئلهباید 

های مختلفی را در ای در این مسیر پیش روی ما قرار دارد که سازمانبه نظر گونو چهارچوب بسیار گسترده

اما  ها و غیره(؛بیمه، بانک هایاند )شرکتنظارتی فقط مالی مؤسساتکنیم فکر می اشتباهبه عموماً .گیردبرمی

دهندگان خدمات، ها، ارائهها، حسابداریبازی ازجملههای مختلفی این نیاز مبرم وجود دارد که بر بخش

های را در ذهن داشت که منظور از سرویس مسئلههمچنین باید این  .های ورزشی و غیره حتی نظارت شودحوزه

 .خدمات پرداخت، پول و ارزهای الکترونیک و غیره است کنندگانتأمینها، های بیمه، داللشرکت ها،نکمالی با

خدمات پرداخت باید  کنندهتأمین بنابراین .پذیر مواجهیماز نقاط آسیب ایگسترده، با تعداد مختلف و درواقع

های نوآورانه با پرداختکه درارتباط کسانیونو، به نظر گ .هستند، یا نه ها قانونی و مشروعبداند که آیا این پول
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( یک سازمان بین دولتی FATFگروه ویژه اقدام مالی ) .استفاده کنند FATF هایتوانند از راهنماییهستند، می

 .شده است تأسیس شوییپولهای توسعه برای مبارزه با به سیاستباتوجه ۷با ابتکار جی ۱۹۸۹است که در سال 

به کشورها کمک  FATF .مالی تروریسم گسترش یافت تأمینبه عمل در مبارزه با  ۲۰۰۱این سازمان در سال 

 .دهدهایی در این زمینه ارائه میسسه بازل نیز راهنماییمؤ .شوندکنند، همچنین وارد چهارچوب نظارتی میمی

 .در نظر داشت شوییپولبرای کنترل فرایندهای  توانمیاین نکات را 

 مروربههای پرداخت روش درواقع .شوندها ارائه میای برای پشتیبانی از پرداختهای جدید و نوآورانهامروزه روش

ترکردن امروزه، بعضی از امکانات جدید مثل اینترنت برای راحت .انداند و تغییر کردهزمان متحول شده

های نقدی های اعتباری و کارتدهند، با کارتقال میکنند، برخی دستی پول را انتانتقال پول استفاده میونقل

سوی از .های جدیدندهای همراه یا موبایلی نیز جزء این روشانتقال را انجام داد، پرداختونقل توانمی آسانیبه

بودن، سرعت تراکنش، امکان عملکرد فراتر از مرزها و دسترسی به پول نقد توسط فرد دیگر از طریق گمنامدیگر، 

اما  .مالی جدید مجهز باشند هایاوریفنبنابراین کشورها باید به  .های جدید استهای سرویسارت، از ریسکک

از جنبه جرائم مالی،  .دلی برای امنیت هستنحتهدید نیستند، بلکه راه صرفاً مؤسساتباید توجه داشت، این 

شود و بهتر از این است که پول نقد ضبط میپذیرد، ثبت و الکترونیکی انجام می صورتبهانتقاالت ووقتی نقل

 .هایی برای بهبود وضعیت مدیریت مالی هستندحلراه هااین .شود دستبهدست
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 :عنوان شد سیخدمات در نقطه سرو کپارچهیکارگاه پلتفرم ارائه  در

POS2 کوچک یوکارهاکسب یبرا یراهکار 

حوزه در  نیحال انجام است و اکشور در یهاحاضر در فروشگاهدرحال یکیو پرداخت الکترون یفروشخرده صنعت

در  یفروشخرده یهافروشگاه نیج از ادر خار یکیتجارت الکترون تریکل یشده و در شکل کیداخل فروشگاه تفک

دو با  نیا بیکه ترک کندیم تأکیدتکنو  وسنپرداخت شرکت ت یهانالیافزار ترمنرم دیسرپرست تول .است انیجر

باز را به همراه دارد و  ینوآور کردیبا رو سیخدمات در نقطه سرو کپارچهیکه ارائه  شودیم یهم منجر به پلتفرم

 .شودیم دهینام POS2در اصطالح،

 شیهما نیهفتم هیپرداخت شرکت توسن تکنو در حاش یهانالیافزار ترمنرم دیسرپرست تول ا،ینالهام عارف

 باز ینوآور کردیبا رو سیخدمات در نقطه سرو کپارچهیبا عنوان پلتفرم ارائه  یدر کارگاه یکیالکترون یبانکدار

(POS2) افزار پرداختنرم نیا یبه معرف. 

 نیبه ا تأمین رهیزنج»گفت:  بارهدراینداد و  حیکنندگان در کارگاه توضشرکت یرا برا تأمین رهیدا زنجدر ابت او

وجود دارد که  یاصل انیو در آن سه جر کندیارتباط برقرار م یینها انیسسه چگونه با مشترؤمعناست که م

 انیجر .مواد خام موجود است یمعنا ان کاال بهیجر .شودیم یمال انیاطالعات و جر انیکاال، جر انیشامل جر

 یهاپرداخت یبه معنا یمال انیهاست و جرسفارش یتقاضا، ارسال سفارش و برگشت یهاداده یبه معنا اطالعات

 «.است نقدیغیرو  ینقد

از  قیعبارتند از: عدم اطالع دق هاآناز  یروست که برخهروب یمتعدد یهابا چالش تأمین رهیگفته او زنج به

به  یاز واحدها در داخل و خارج سازمان، عدم دسترس یادیتعداد ز انیم یبه هماهنگ ازیر شبکه مصرف، نرفتا

 ها،یموجود یشبکه مصرف، سطح باال رانبار با رفتا یموجود یاطالعات در هر نقطه و هر زمان، عدم همخوان

 .و ارسال کاال تأمین یباال یهانهیهز
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 تأمین رهیزنج تیریکرد و مد تیریرا مد تأمین رهیزنج دیها باچالش نیرفع ا یباور است که برا نیبر ا اینعارف

باالتر انجام  یوربا بهره ،هستند تأمین رهیزنج یکه انتقال مواد، اطالعات و پول که سه جز اصل شودیباعث م

 .ندارائه ده انیبه مشتر یبهتر خدماتو  ابدیآن کاهش  یهاسکیسسه و رؤم نهیهز درنتیجهشود و 

کننده مشخص باشد و مصرف ازین شودیباعث م تأمین رهیزنج یکیالکترون تیریکرد که مد تأکید اینعارف

به گفته او در  .شودیم ییانبار هم شناسا یاست و موجود یچه محصول دیبه تول ازیهم بدانند ن هاکنندهدیتول

 .است یابر یفضا ،کار نیا ین روش برایهترو ب ردیگیاطالعات صورت م یگذارباز به اشتراک یپلتفرم نوآور

به  حالدرعینداشته باشد و  تیریخود مد یحساب مال یرو یکه مشتر سازدیرا فراهم م یزمیمکان یابر یفضا

 .داشته باشد یفروشگاه هم دسترس

 اوریفن شرفتیکارگاه گفت و اعالم کرد پ نیکنندگان در اشرکت یدر ادامه از روند رشد خدمات برا اینعارف

تلفن همراه  هایگوشیو  یدیوربستر اند یپرداخت با توسعه خدمات خود رو یخدمات یهاباعث شد شرکت

توسعه  دیپرداخت با یهانالیاساس هم ترم نیبر هم .خود کسب کنند انیمشتر یاز سو یشتریب تیرضا

 یهانالیساخته بود، ترم یسخت بود که از عهده افراد کم یکار یسنت یهانالیو چون توسعه ترم افتییم

 .وارد بازار شدند یدیپرداخت اندرو

 یهااطالعات در بخش یگذاربه اشتراک قیاز طر تواندیاست که م یهم اتفاق تأمین رهیزنج یکیالکترون تیریمد

و داد  حیابر توض یبر فناوریدر ادامه درباره خدمات مبتن اینعارف .رخ دهد یسامانه ابر یفضا قیمختلف از طر

 ،یاز رفتار مصرف مشتر یلیامن، ارائه گزارش تحل یدر فضا رندهیپذ یریگاطالعات، گزارش ینگهدار»گفت: 

ارتباط با  ،یمشتر ازیانبار و فروشگاه و ن انیم یهماهنگ جادیکاال و خدمات، ا دیمختلف خر یشنهادهایارائه پ

بر یخدمات مبتن یایمزا ازجمله ،کنندهنتأمی یهوشمند و امکان ثبت سفارش کاال برا صورتبه تأمینشبکه 

 «.است یابر یفناور
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 رهیموجود، ذخ یکاالها یتمام تیریکه شامل مد دهدیرا ارائه م یهم خدمات یدر نقطه فروشگاه یابر یفضا

آسان و  یحسابرس ستمیس ،یبه دلخواه مشتر یمجاز یساختن فضا ،ینترنتیامن اطالعات، امکان فروش ا

  .است رگیخدمات د یاریبس

خدمات  نیا ازجمله»توسعه شبکه فروش گفت:  یبرا یدر ادامه درباره خدمات ارزش افزوده سامانه ابر او

 ،یشبکه اجتماع رساختیز قیاز طر انیبه مشتر یرسانامکان اطالع ان،یگراف اطالعات مشتر ،یلیمیا یابیبازار

در لحظه به  یدسترس ،یمشتر یفادارخدمات و ف،یحراج و تخف یهاطرح جادیامکان ا ه،یامکان صدور کارت هد

 «.است زیفروش کارمندان و پرداخت و وار ها،تمیاطالعات مربوط به آ

وکار، مالکان کسب یسامانه برا نیپرداخت شرکت توسن تکنو اعالم کرد ا یهانالیافزار ترمنرم دیتول سرپرست

 یهاسامانه روند انتقال برنامه نیدر ا .اهد بودسودمند خو داریخر درنهایتپرداخت و  یهاو شرکت هاتکنیف

 یدر شبکه همکار تجار تیعضو دیدر ابتدا با .بود هدخوا ریپذبه سامانه با عبور از چهار مرحله امکان یکاربرد

 شدهارائهافزار و در مرحله سوم، نرم شودیافزار با پلتفرم پرداخت انجام منرم یسازکپارچهی ازآنپس .ثبت شود

 یضاام سمیافزارها با استفاده از مکاننرم تیامن تأمین .شودیبه سامانه منتقل م درنهایتو  شودیم یتبارسنجاع

 .افزار رخ خواهد دادنرم

 یهاحاضر در فروشگاهکوچک است و اگر درحال یهافروشگاه یبرا یراهکار نیکرد که ا تأکید انیدر پا او

 .شودیمحسوب نم یتیمز ،شودیم ییبزرگ اجرا ای یارهیزنج
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 ها مطرح شد: امنیت زیرساخت ابر خصوصی بانک کارگاهدر 

 های امنیتی نوینهای مجازی بانکی نیازمند مدلشبکه

بانکداری  .شده است در این حوزه توجهیقابلتحوالت باعث  ،نوین به حوزه بانکداری هایاوریورود فن

محبوبیت  ،ترین هزینهزمان و با کم ترینسریعدر کارهای بانکی  خاطر انجامبه سال اخیرالکترونیکی در 

در کنار راحتی که بانکداری مدرن در مقابل سنتی به همراه خود  .نزد شهروندان پیدا کرده است توجهیقابل

رفتن  سرقت . بهاین حوزه تبدیل شده استهای اصلی های بانکی به یکی از چالشداشته، حفظ اطالعات و داده

خبرهایی است که بارها و بارها  ازجمله ...ها وکاربران بانک ذ یا هک حساب، نفوصدها کاربر اطالعات کارت بانکی

 .ایمشنیده

به یک موضوع اساسی  ،هابانک های شبکهزیرساخت روزرسانیبه ساس توجه به مقوله امنیت در کناربر همین ا

های مشخصی برای افزایش امنیت در شبکه حاضر ساالنه بودجه حال در .حوزه بانکداری تبدیل شده استدر 

های یا نفود به شبکه از سرقت اطالعات جاماندهبهشود تا از این طریق میزان خسارت ها در نظر گرفته میبانک

 روز این حوزه ارتقا هایاوریفنهای بانکی براساس اما در ایران تا چه حد امنیت شبکه .بانکی کاهش پیدا کند

های امنیتی نوین برای حفاظت از شبکه بانکی خود بهره ه میزان از مدلو مدیران بانکی تا چکند پیدا می

 ؟برندمی

های های پرداخت، کارگاهو نظام الکترونیکدر حاشیه اولین روز از برگزاری هفتمین همایش ساالنه بانکداری 

طلب، بابک حق .ها بودامنیت زیرساخت ابر خصوصی بانکها درخصوص یکی از این کارگاه .گوناگونی برگزار شد

 .برگزاری این کارگاه تخصصی بود مسئولمدیر طراحی راهکار شرکت سرورایانه 

شدن طلب در این کارگاه با اشاره به دیجیتالیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، بابک حق

ها واقع تمام حوزه ت که تمام صنایع به سمت آن رفته و درشدن اتفاقی اسدیجیتالی» های مختلف گفت:بخش

این تغییر  تبع بهبنابراین  .شدن هستندشان به سمت دیجیتالیوکارکسبحال انتقال  در ،به فراخور تجارت خود
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ها نیز با تغییرات جدی همراه های امنیتی دادهباید زیرساخت ،های دیجیتالیهای سنتی به روشو کوچ از روش

 «.شوند

ها اتفاق ترندی که در دنیا در بخش زیرساخت داده» افزار افزود:بر نرماندازی مراکز داده مبتنیاو با اشاره به راه

این اتفاقی است که  .افزاری در مراکز داده استافزاری و رفتن به سمت الیه نرمکنار گذاشتن الیه سخت ،افتدمی

 «.اندهم به سمت آن رفته و انجام دادهو...  نهای ابری بزرگ دنیا مانند آمازوشرکت

سازی در الیه منابع مجازی» در الیه منابع پردازشی اشاره کرد و گفت: سازیمجازیطلب همچنین به حق

توان به کپی و آن می جمله ازگذارد که در اختیار مدیران می توجهیقابلپردازشی امکانات گوناگون و کاربردی 

 «.اشاره کردو...  Restorنتقال سریع از یک هارد ور به هارد ور دیگر، اکردن سریع، پاک

امکانات  سازیمجازی» کید و اعالم کرد:تأهای ابری طلب در ادامه به لزوم نگرش جدید در امنیت سرویسحق

که از هر نقطه و با هر دستگاه  جمله از ؛را در اختیار صاحبان یک تجارت گذاشته است توجهیقابلشمار و بی

اجرای  ،اما همین شرایط .خواهند دسترسی داشته باشندتوانند به اطالعاتی که میمی ،دیجیتالی که باشند

 «.ها را با چالش اساسی همراه کرده استامنیت برای حفاظت از داده

ای را به وجود شرایط پیچیده ،خواهدای که کاربر میو دسترسی به اطالعات در هر نقطه سازیمجازیبه باور وی 

 .گو حفاظت از دیتا بودتوان جوابهای قدیمی امنیتی نمیبا مدل آورده که

حاضر در دنیا  حال در» و گفت: کرد کیدتأهای مجازی به باالبردن امنیت شبکهاو بر لزوم تغییر نگرش نسبت

دهند و جلوگیری از نفوذ به آن انجام میها هزینه زیادی برای افزایش امنیت شبکه مجازی خود و شرکت

با افزایش هزینه برای باالبردن امنیت، حمله و خسارت ناشی از نفوذ به شبکه نیز افزایش  زمانهماینکه  ترجالب

های امنیتی حمالت گوناگونی اتفاق در بخش زیرساخت ،نبودن دهادلیل آمسفانه در ایران بهمتأ .کندپیدا می

 «.گیردر جدی صورت نمیاما کا ؛افتدمی

به کوچ به سمت  توجه ها باکید کرد که بانکتأبه افزایش حمالت امنیتی در این کارگاه  توجه طلب باحق

  .های امنیتی خود داشته باشندباید برنامه جدی برای باالبردن امنیت شبکه ،سرورهای مجازی
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دیگر تنها کنترل امنیت شبکه ورودی به » ها گفت:طلب در پایان با اشاره به چالش امنیت شبکه ابر بانکحق

حاضر با تغییر در نحوه نگهداری  حال در .کندمراکز داده برای محافظت از انتشار حمالت سایبری کفایت نمی

ها در او تصریح کرد که محافظت از داده« .فایروال کمک گرفت ۵۰ها از توان برای محافظت از آنها نمیداده

 .و نوین است روزبهازمند استفاده از راهکارهای امنیتی محیط مجازی نی
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 عنوان کرد: یانگ اند شرکت ارنست مدیرمسئول

 کندرا دگرگون می گذاریسرمایههای بانکداری الکترونیک شیوه

شرکت ارنست اند  مدیرمسئولآندریاس اسکوبال های پرداخت، در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام

های بانکی در جهان عنوان کرد یانگ در آفریقا، خاورمیانه و هند بانکداری دیجیتال را روند طبیعی حرکت نظام

او با اشاره به سهولت انجام عملیات بانکی در  .اندگذاری ایجاد کردههای سرمایهای در شیوهکه تغییرات عمده

ترین شکل ممکن در جهان دیجیتال به ساده کنندهمصرفن است که واقعیت ای»بیان کرد:  ،گستره دیجیتال

پذیر نخواهد چیزی که در جهان سنتی تجارت به این سهولت امکان .امکان دستیابی به محصول را خواهد داشت

 «.بود

کرده و اسکوبال به این نکته اشاره کرد که بانکداری دیجیتال امکان برقراری تعامالت انسانی را در لحظه فراهم 

خواهد، چیزی که بانکداری اطالعات مشخص می کنندهمصرف»اطات سنتی را پیش رو نخواهد داشت: موانع ارتب

ترین راه برای اهد و سادهخوچه می کنندهمصرفباید متوجه باشیم که  .کنددیجیتال امکان آن را فراهم می

 «.بود خواهد چه آن آوردندستبه

به نظر  گونهایناز آمار و ارقام »او به تجربه حضور گسترده تلگرام در فضای اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت: 

جذاب برای انجام  رمیوپلتفهمین عدد است که آن را به  .میلیون کاربر دارد ۴۲رسد که تلگرام در ایران می

 «.است کرده تبدیل ،وکاریهرگونه کسب

البته نباید »در ادامه گفت:  ،گذاری در ایران معرفی کردبازاری جذاب برای سرمایه عنوانبهاو که تلگرام را 

در بازارهای سنتی بهره  شدهکسبوکارهای مدرن امروزی همگی کماکان از تجربیات فراموش کنیم که کسب

مداری، تکنولوژی ا مشتریهای تجارت در جهان مجازی که بفقط نکته اینجاست که امروز باید به قابلیت .برندمی

 «.و معماری گشوده پیوند خورده، بیش از هر زمان دیگر اعتماد کرد روزبه

یاد کرد که سرعت و شتاب در  Y-BANKINGبا نام  رمیوپلتفاسکوبال از تجربیات شرکت خود در طراحی 

دهد که امروزه نزدیک به مطالعات نشان می»رود: های آن به شمار میرین ویژگیتانجام امور بانکی از مشخص

صورت اعتماد در اند و پنج درصد آنان نیزبه سمت بانکداری دیجیتال حرکت کرده هابانک مشتریاناز درصد  ۶۴

 «.انداز تمایل خود به مهاجرت در این عرصه سخن گفته شدن امکانات،و همچنین فراهم به این سیستم

و بدون هیچ بر فضای مجازی عنوان کرد که در بند جغرافیا نیست را سیستمی مبتنی Y-BANKINGاو 

در چیزی که اولین »رسد: موبایل در آن به انجام میای هعملیات بانکی از طریق گوشی ،ساختار و تعامل فیزیکی
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برای  چراکه کنیم؛ ترسادهممکن  تا اندازهباید به آن فکر کنیم این است که چگونه عملیات بانکی را این عرصه 

  «.جذاب خواهد بود ،آورندکردن با محصوالتی که از آن سر در میمشتریان تنها کار

این شکل از عامالت دیجیتال را با تعامالت انسانی در ت حد ممکن،تالش کنیم تا سر باید »او در ادامه گفت: 

 یدیجیتالتعامالت تعامالت انسانی با  مطلق کردنکه بانکداری دیجیتال جایگزین چراکه بانکداری ترکیب کنیم؛

 «.در لحظه است تعامالت انسانی و تجاریبه معنای امکان انجام  طورقطعبه بانکداری الکترونیک .نیست

بدون عملیاتی که »بانکداری دیجیتال بیان کرد:  حوزهدر  ایجاد امنیت در انجام عملیات بانکی دربارهاسکوبال 

اینجا  .تر انجام پذیردو دقیق ترسریعآن باید خیلی و تمایز ژنتیک ، شناسایی هویت افتدمیسانی اتفاق حضور ان

در بانکداری  .نیست ،به کار نیایند مدتطوالنیاز اطالعاتی که ممکن است در  ایمجموعه ارائهدیگر دلیلی برای 

مهم این است  .اقدام کنیم هاهمانکردن پاسخ برای پیدااطالعاتی الزم داریم و چه  دانیم که دقیقاًالکترونیک می

وجود به  ندر عملیات بانکی و مالی برایشامعموالً که  هاییپیچیدگیمشتریان خود کمک کنیم و  هکه بتوانیم ب

 «.برسانیم لرا به حداق آیدمی

کننده این نکته که برای مصرف»: او بازار ایران را بازاری آماده برای تغییرات دیجیتال عنوان کرد و در ادامه گفت

تنها هدف اوست که برایش  .چیز چندان مهمی نیست ،تواند به هدف خود برسدطی چه عملیات بانکی می

کاری که نظام بانکداری  .تر کنیمهای رسیدن به هدف را برای او کوتاهکه باید راه روستازاین .اهمیت دارد

ربطی به  ،گیرداینکه پول چگونه در عملیات بانکی قرار می باید بدانیم چراکه آمد؛ بر خواهددیجیتال از عهده آن 

 «.ندارد کنندهمصرف

بندی مجموعه راهبردهایی پرداخت که برای رسیدن به نظام بانکداری اسکوبال در ادامه سخنان خود به دسته

تغییر  وسوسمتای خود را به این راهبردهمسئله اساسی این است که بتوانیم »باید مدنظر قرار گیرد: دیجیتال 

است که اکوسیستم بانکداری خود را  قعیت اینوا .باید از تغییر جزئیات آغاز کنیم ،دهیم و برای تغییر راهبردها

د از تجارتی اینکه بدانیم برای تغییر شکل بانکداری خو .باید براساس بانکداری الکترونیک از نو بازتعریف کنیم

اهیم به تجارتی سبک، چابک، خوبر فضا و جغرافیا و البته با ریسک کمتر چگونه میمبتنیسنگین، خمود و 

های احتمالی این مهاجرت را مهاجرت کنیم؟ تا چه اندازه حاضریم ریسک پذیرریسکبر عدد و رقم و البته مبتنی

 «بپذیریم؟

ببینید وقتی از »ی باز هدایت کنیم: سمت بانکدار ا بههای خود رسیستمباید که او به این نکته تأکید کرد 

ه متفاوت و عملکرد که از مشتریان متفاوت، جایگا استمنظورمان این  ،کنیممیبانکداری دیجیتال صحبت 

 «.ترین شیوة ارائه آناز شناخت دقیق چیزی که برای مشتری مهم است و آسان .گوییممتفاوت سخن می
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ما برای دستیابی به فهم »را فهم نیاز مشتری دانست و ادامه داد:  Y-BANKINGاسکوبال کلید طالیی مفهوم 

صورت  هابانککز با مشتریان های عمیق و متمربر مصاحبهین موضوع چندین کار پژوهشی مبتنیدرستی از ا

فضاهای فارغ از طراحی  ،اساس نتایج این تحقیقاتبر .بردیمدر طراحی این پلتفورم بهره  هاآنداده و از نتایج 

 ،کنندبانکی را فراهم می شعبه فیزیکی امکان انجام عملیات الکترونیک ۱۵جغرافیایی که در میان هر ده تا 

 نیز در دستور کار این پلتفورم قرار گرفتهافزار مشخص موبایل برای انجام عملیات بانکی دین نرمطراحی چن

 «.است

نولوژی کتاشاره کرد که  ها در این بازار جدید به این نکتهتکش با اشاره به اهمیت حضور فیناو در پایان سخنان

 .مد باشدکارآو  صرفهبهمقرون ،تواند خیلی چابکدر بازارهای آینده می Y-BANKINGبرمبتنی
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 :شد مطرح رمزی ارزهای نشست در

 است بازار تماشای درحال التورورگ

 و الکترونیک بانکداری همایش دوره هفتمین در شدهمطرح اصلی موضوعات از یکی شدهرمزنگاری ارزهای موضوع

 زنجیره به سخنرانان تمام تقریباً اشاره همچنین و خصوصدراین شدهارائه مقاالت زیاد تعداد .بود پرداخت هاینظام

 کشور رگوالتور هنوز بااینکه .است فناوری این به کارشناسان و مردم اقبال دهندهنشان همه ،هاپولرمزینه و بلوکی

 اعالم حوزه این فعاالن به تلویحی صورتبه اما ،است نکرده اعالم شدهرمزنگاری ارزهای درمورد را خود قطعی نظر

 رمزی ارزهای عنوان با نشستی همایش اول روز در خصوصدراین .کنند فعالیت فضا این در دتواننمی که است کرده

 امیری مصطفی بانکی، حوزه فعال فاطمی اهللولی مرکزی، بانک نوین هایفناوری معاون حکیمی، ناصر حضور با

 قربانی رضا مدیریت با هاپولرمزینه حوزه کارشناس آشتیانی و شاپرک مدیرعامل قادری محسن پال،زرین گذاربنیان

 .شد برگزار تراکنش ماهنامه سردبیر

 

 به را ارزها این آیا و کنید؟می نگاه شدهرمزنگاری ارزهای به چگونه ،رگوالتور و ناظر مقام عنوانبه شما

 خیر؟ یا کنیدمی توصیه نیز افراد

 را ارزها این افراد نکنیم، توصیه چه و کنیم توصیه چه ما :مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون ،حکیمی ناصر

 دلیلبه نیز موضوع این و اندنرسیده واحد بندیجمع یک به نیز دنیا در حتی شدهرمزنگاری ارزهای درباره .خرندمی

 دیگر، ارز چند و ریپل اتریم، کوین،بیت مانند رایج شدهرمزنگاری ارزهای بادررابطه بنابراین است؛ یرگوالتور گیجی

 در و کند پیدا خودش را جایگاهش بازار تا دهممی اجازه و دهمنمی بروز خاصی مقاومت یا و حمایت اظهارنظر، هیچ

 ارزهای درباره گویندمی که دارد وجود مرکزی بانک روی نیز زیادی فشار .کنممی سکوت ممکن حالت بهترین

 کرده عادت کشور داخل در ما حاکمیت که است این دلیلبه انتظار این و کنید مستقیمی اظهارنظر شدهرمزنگاری

 این خالف کهوقتی و کند اظهارنظر و دهد نشان واکنش سریع ،شودمی مواجه جدیدی پدیده با هروقت که است

 کمی باید بنده نظر به بلکه داد؛ نشان واکنش سریع نیست نیازی واقعاً  زیرا ؛است غیرمنتظره شود،می انجام موضوع

 .هستند ریسکی بسیار ارزها این ها،آن باالی قیمتی نوسانات دلیلبه درکل ولی .کرد صبوری
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 دارد تجربه به نیاز خیلی و است جوان بسیار تکنولوژی این که کنیم قبول باید :بانکی حوزه فعال ،فاطمی اهللولی

 آزمایشگاهی محیط یک در باید صنعت این بازیگران بقیه و مرکزی بانک و هااقتصاددان ،یتکنولوژ هایشرکت و

 اعتماد عدم فضای در بلوک زنجیره یتکنولوژ کاربردهای از یکی شاید .کنند بررسی را تکنولوژی این اجزای تمام

 به دسترسی درزمینه حاکمیتی فعلی شرایط در و موجود اقتصادی شرایط در که کنیم انکار توانیمنمی خیلی و باشد

 از استفاده و باشد اعتماد به رسیدن برای راهی بلوک زنجیره فناوری شاید ولی ؛ایمنرسیده اعتماد عدم به اطالعات،

 بحث ما دولت که است سال سالیان .کند کمک اطالعات امنیت حفظ به تواندمی ملی هایپروژه در فناوری این

 ایزمینه تواندمی چینبالک فناوری رسدمی نظر به اکنونهم .است داده قرار خود کار دستور در را سازیکوچک

 بتوانیم امیدواریم .است شده بسته دیگر هایراه تقریباً ،داریم امروز که مسائلی بهباتوجه .باشد هدف این تحقق برای

 را خود پیشنهادهای و شوند بحث این وارد هاتکفین و شویم فناوری مدل این موضوع وارد باکس سند قالب در

 .بگیریم یاد را این ابعاد تمام بتوانیم تا کنیم فراهم تستی طمحی بتوانیم تا دهند ارائه

 

 سر در را یفتسوی با رقابت سودای و ریپل نام به گرفته شکل شدهرمزنگاری ارزهای فضای در چیزی ما

 رفت؟ ریپل سراغ شودمی آیا .پروراندمی

 و اوریفن یک این .بینیممی واقعیت از ترکوچک را مسئله رسدمی نظر به .بله :شاپرک مدیرعامل ،قادری محسن

 ساخته شاهراهی یک .است بلوکی زنجیره بحث .نیست ارز فقط بحث .گذاشت کنار را آن تواننمی و است پارادایم

 کل واقعاً که است چینبالک .است درآمده حرکت به شاهراه این در که است هاییآن از یکی هم ارز که است شده

 صنعت ۶ اکنونهم IBM است ناشناس ما برای فناوری این .دهدمی تغییر را ما برای شدهشناخته سیستمی پارادایم

 که موجی .بگذاریم تغییرات روی را تمرکز باید ما … و بانکی سیستم سالمت بیمه .است کرده گذاریهدف را

 .است فعالیت درحال هم شد کنارش در و شدهمطرح اکنونهم ریپل .است بلوکی زنجیره موج ،است آمدن درحال

 طبق .کندمی تضمین را آن از کنندهاستفاده هویت یعنی ؛شودمی استفاده شوییپول برای دش فعلی شرایط در

 ؛اندکرده تدوین خصوصدراین قوانینی کشورها درصد ۵۷ ،است شده انجام کمبریج دانشگاه سوی از که تحقیقی

 ارز اندگفته کشورها درصد ۱۴ ،هستند هاپولرمزینه مخالف درصد ۳ حدود ،باشند نکرده اجرا را آن هنوز هرچند

 درصد ۷۵ که ارزی کوین،بیت سراغ برویم خواهیممی ایران در .کاال هم و است ارز هم این کهدرحالی ؛است
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 و کرد ادایج باکس سند آن برای باید .رفت هاپولرمزینه سراغ باید است درست بله .است چین در آن ماینرهای

 من که ایمطالعه طبق .چیست تورم بر تأثیرشان رمزارزها که ببینیم و کنیم جمع هم دور را متخصص هایگروه

 تولید درمورد .شود اقتصادی رشد مانع تواندمی یعنی .کنند ایجاد منفی تورم توانندمی رمزارزها این ،کردم

 نیز رمزارزی اما .است نبوده موفق اما ؛دارد وجود هاییتجربه ونزوئال مانند کشورها از برخی در هم ملی پولرمزینه

 .شویممی غرق اگرنه ،شویم آن سوار باید که است موجی این .است شده موفق دالر پشتوانه با یک به یک که هست

 

 چینبالک فناوری اآلن اما ؛تمرکز مدل بیشتر و بانکداری سنتی هایمدل به کرده عادت ایرانی بانکدار

 .است زده برهم را تمرکز این

 که شوید تاریکی اتاق وارد باید .بپذیرید را ریسکی یک باید شما .هستم تمرکز عدم مخالف من نگفتم من قادری:

 کاری چنین شما .کند ریسک شما پول روی که گذاریدمی بانکی در را پولتان شما آیا .نیست مشخص آن در چیزی

 هنوز که کشورها از بسیاری .کنیم کار این روی باید و شویم موج این سوار باید .نیستیم تغییر مخالف .کنیدنمی

 .دارند بلوکی زنجیره از استفاده برای مشخصی برنامه اما ،اندنگرفته هاپولرمزینه درمورد تصمیمی

 

 دارد؟ اقتصادی ابعاد چه بلوکی زنجیره و هاپولرمزینه از استفاده

 نتیجه به بلوکی زنجیره درمورد اینکه برای کشورها از بسیاری :هاپولرمزینه حوزه کارشناس ،آشتیانی

 کارشناسان ما .کردند موضوع این درگیر را کشور هایبخش تمام و کردند تعریف ملی هایپروژه ،دنبرس مشخصی

 بررسی باید ما .کنند مطرح را خود هایحلراه کامل صورتبه نتوانند است ممکن اما ؛داریم حوزه این در زیادی

 چرا .کرد محدود را آن چین و رفت هاپولرمزینه سمت به چیزی کردنرگولیت بدون باز آغوش با ژاپن چرا که کنیم

 چیست؟ زمینه این در کشورها بقیه تجربه .کرد فرماحکم آن بر را مالی قوانین و داد آن برای خاصی قوانین آمریکا

 هایپروژه اجراکردن من نظر به .دهدمی بلوکی زنجیره از پشتیبانی از نشان مدیران سخنان که خوشحالم خیلی

 آقای .باشد هم دولت کنترل تحت همچنان اما ؛رود پیش بلوکی زنجیره فناوری طبق تواندمی الکترونیکی دولت

 روسیه و شمالی هکر ،ایران تا باشید مواظب که بود داده دستورالعملی اشامنیتی نهادهای به پیش ماه دو ترامپ
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 زنجیره محصوالت از یکی شدهرمزنگاری ارزهای است، خوب چینبالک اگر .نشوند هاپولرمزینه جذب و مندعالقه

 .ببندیم آن روی را خود چشم کامل صورتبه توانیمنمی ما و است بلوکی

 پیش روز ۷۱۲ تقریباً .داشتیم موضع قدیم از ،نوآوری بهنسبت کشور در ما :پالزرین گذاربنیان ،امیری مصطفی

 کجای شما گفت ،کند بررسی را ما خواست پژوهشکده کهزمانی ؛شویم اسپانسر همایش همین برای کردیم سعی ما

 تا گفتمی PAYPAL قبلی مدیرعامل قبل سال ۲ .کنندمی صحبت اپاستارت از جاهمه اآلن .دارید قرار بازار این

 رگوالتور یا .دهید انجام دارید دوست هرکاری .شماست نوش و عیش فرصت ،ندارد کاری شما با رگوالتور که زمانی

 از اگر شاید شود، شما مانع تا سازدمی دیواری و گذاردمی آجر روی آجر و بسازد دیوار شما برای گیردمی تصمیم

 دیوار که باشید گرفته سرعت قدرآن هم شاید .بپرید دیوار روی از نیدبتوا رسیدید دیوار به وقتی کنید حرکت اآلن

 ترنزدیک حاکمیت و دولت به گردن رگ از بلوکی زنجیره و هاپولرمزینه امروز که است این واقعیت .کنید خراب را

 هایظرفیت از و بیابیم آن برای راهکاری و کنیم فکر آن به باید اآلن همین .کرد خواهد دگرگون را آینده و است

 جلسات در بخواهیم اگر .افتدمی جا کشور در تدریجبه بعد ،کنیم اندازیراه را وکاریکسب باید ما .بریم بهره موجود

 به آن انتهای در که باشید مطمئن ،بیایند بخواهیم یهقضای قوه از کلی ،کنیم دعوت را اقتصاددان کلی متمادی

 .کنیم عبور موانع از توانستیم ،هافیلترشدن باوجود و داشتیم که موانعی اوجودب است این واقعیت .رسیدنمی چیزی

 

 .کند تنظیم آن از حفاظت برای قوانینی باید دولت اما ؛نیست دولت وظیفه مردم دارایی از حفاظت

 چه نیست مشخص ،گیرد صورت دزدی اگر و است عدد ،شدهرمزنگاری ارزهای و کوینبیت درمورد

 .بگیرد باید موضعی چه خصوصدراین حاکمیت اآلن .است انتزاعی مفهوم .است شده دزدی چیزی

 .دارد اهمیت ورودش میزان اما .دارد آن درمورد ایوظیفه یک حاکمیت و است عمومی کاالی یک امنیت حکیمی:

 .است دوجانبه تعامل یک حاکمیت .کرد اجرا را آن تواننمی دیگر یعنی ،شد اضافه ملی کلمه موضوعی به اگر

 قیمت تجربیات از برخی اما ؛کنیم تجربه باید که است این داستان کل .نیست مطلع بازی فضای از کسهیچ

 پروژه یک کل که شودمی موجب آن شکست ،بگیری وسختسفت تصمیم یک ناگهانی صورتبه اگر .دارد سنگینی

 حرکت ،بود مناسب فضا که هرجا و کنند فعالیت هاییحوزه در برخی دهید اجازه باید شما همین برای .برود بین از

 بانک روی زیادی فشار اآلن .کند حرکت تند نباید گذارسیاست .گرفت را جلویش باید ،شد خرابکاری اگر اما .کنند
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 اما ؛کردیممی اظهارنظر باید اًحتم ما رفتمی باالتر قیمتش اگر ؛کند اظهارنظر کوینبیت درمورد تا هست مرکزی

 میدان وسط به سریع ،شد روروبه قضیه یک با اینکه محضبه است کرده عادت کشور رگوالتور که اینجاست نکته

 حاکمیتی فضای در ،هستم بازار نظاره درحال و امایستاده رگوالتور عنوانبه من که بدهید عادت شما اینکه .بپرد

 بانک اآلن .داد نشان واکنش سریع نباید که است این نکته ترینبزرگ بنابراین .نیست شدهشناخته خیلی امروز

 بانک تجربه براساس و فتدبی اتفاق این بگذارند .نگیرند را تجربه این جلوی که خواهدمی کمک جامعه از مرکزی

 و ندارند قمارکردن برای چیزی دیگر قماربازها وقتی :کنم اشاره موضوعی به من .دهد نشان واکنش مرکزی

 .کنندمی بندیشرط ،شوندمی رد هم خیابان در که هاییماشین شماره فردبودن یا زوج روی ،است خالی دستشان

 هیچ .کنندمی بندیشرط آن سر بر نکنند پیدا موضوعی اگر .خیر یا است درست کوینبیت بگویید دارید نیاز شما

 ارزهای حاال که کنید قایم را هاماشین پالک بگویید توانیدمی شما مگر .ندارد کوینبیت ماهیت به ربطی

 واقعیت .است بوده پرداخت جایگزینی روی تاکنون تمرکزمان ما اینکه دیگر داستان .کنید پنهان را شدهرمزنگاری

 رمزنگاری شروع هنقط مطمئناً .بشناسیم را شروع نقطه باید ما ،کندمی کار خوب شما آنالین پرداخت که است این

 هنوز .است ریشه مشکل نآ و نشده حل است سال ۱۰ که داریم جامع سطح در مشکلی ما .نیست پرداخت ما برای

 داشته خواهد وجود هم آینده در دعوا این احتماالً .ریشه چند یا باشیم داشته ریشه یک خواهیممی ما نیست معلوم

 از رودمی دستگاهی که بینیدمی شما .برود دیگران چتر رزی نیست حاضر کسهیچ که اینجاست مشکل .باشد

 هادستگاه بین ارتباطات که اینجاست نکته .گیردمی دیگر قانون یک رودمی دیگر دستگاه و گیردمی قانونی مجلس

 .کنیم بازتعریف چینبالک فناوری با توانمی را

 در ترس یک اما اید،داده قرار خود سرلوحه را نوآوری همواره گذشته هایسال در تعامالت از خیلی در شما فاطمی:

 کسی اگر نشود؟ اعتباری کارت شبیه بلوکی زنجیره که کرد شودمی چه که است این آن و دارد وجود همه ذهن

 ؟نکند ممنوع را آن مرکزی بانک که دارد وجود تضمینی ،کند کار بلوکی زنجیره روی

 که شودمی باز هاییپنجره یک مواقع بعضی ،دارد وجود اینکته تهامن .ندارد وجود تضمینی هیچ نه حکیمی:

 عمومی پدیده یک به تبدیل کشور در ایپدیده یک وقتی .کرد اجرا هاپنجره آن طریق از را هاطرح از برخی توانمی

 اقبال این اگر تلگرام موضوع مثالً .کند تعطیل را آن تا کندنمی ریسک دیگر حاکمیت ،کنندمی استقبال و شودمی

 شما که است کرده باز پنجره مرکزی بانک کنید فرض .بوکفیس مانند شدمی تعطیل شاید نداشت را عمومی
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 باز پنجره وقتی .کرد استفاده فضا این از باید پس کنم،می نگاه را شما من و دهید انجام دارید دوست هرکاری

 کار قدرآن است ممکن اما ؛ببندد را آن دیگر نفر شاید .است حوزه آن در گیرتصمیم نفر به وابسته موضع ،شودمی

 پرداخت هایسامانه برای که اتفاقی مانند ؛دهد تغییر را آن نتواند بعد نفر دیگر که گیرد انجام زمان آن در خوبی

 بانک که نیستم این به قائل من .بشناسند رسمیت به را شما که شودمی عادت دیگر رود پیش کاری اگر .افتاد

 .کند تعریف پروژه مرکزی

 .است آزاد بلوکی زنجیره درزمینه فعالیت که کردند اعالم شفاف خیلی حکیمی آقای آشتیانی:

 .دهد پس را پولشان که دارند انتظار مرکزی بانک از درنهایت مردم و هستیم ایران در ما دباش یادتان قادری:

 آینده .کرد خواهد تغییر چیزهمه چینبالک با یکپارچگی در و آیدمی IOT روزی .اعتباری مؤسسات مانند درست

 .دارد وجود بلوکی زنجیره روی درخشانی

 از را هاآدم که هستم این دنبال ،باشم تمرکزش عدم دنبال من اینکه از بیشتر فناوری این .امیدوارم من حکیمی:

 یعنی ؛است ربات یک بهینه مرکزی بانک من ازنظر گویدمی مرکزی بانک درمورد فریدمن .کنم خارج حاکمیت

 چینبالک فناوری و است ربوتیک حاکمیت یک بهینه حاکمیت من نظر به .کندمی عمل آن طبق و دارد قواعدی

 .کنید تبدیل رباتیک فرایند یک به موذیانه و تدریجبه را فرایندهایی بتوانید شما تا کندمی فراهم را فرصت بهترین

 .فتدبی حاکمیت در اتفاق این امیدوارم من

 ابزار تواندنمی دولت .است ذهنیت تغییر ،افتاد خواهد اتفاق بلوکی زنجیره در کنممی احساس من که چیزی امیری:

 .بدهد تغییر خودش سلیقه براساس را چینبالک

 .است شده هزینه آن برای تومان میلیاردها و هستیم انجامش درحال است سال ۲۵ تقریباً را کاداستر پروژه فاطمی:

 را آن بلوکی زنجیره طریق از سال ۳ ظرف توانست استرالیا اما .است شده آن وارد تاکنون اطالعات درصد ۲۰ تقریباً 

 ماندهباقی سالهچندین هایپروژه تواندمی فناوری این ،ما کشور پولیبی بهباتوجه بنابراین .کند اجرا کامل صورتبه

 .است پول مردم دارایی ترینمهم .برد خواهد سود هم حاکمیت .کند اجرایی مردم منابع کمک به را کشورمان در

 .بود خواهد مفید صنایع همه برای قطعاً  ،دهد نشان خوب را خودش مردم سرمایه روی بتواند فناوری این قدرت اگر

 در بانکی صنعت اگر .بود خواهد چینبالک توانمندی اثبات برای صنعت بهترین شدهرمزنگاری ارزهای من نظر به

 .کرد خواهند استفاده آن از نیز هابخش سایر ،کند استفاده آن از خوبیبه و باشد پیشرو فناوری یک
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 اعظم احمدیان در نشست ارائه مقاالت ارائه کرد:

 های مشتریان بانکیشویی با شناسایی حسابمقابله با پول

هایی و مسئوالن سعی کردند دراین زمینه فعالیتالمللی است شویی مشهورترین تقلب در سطح بینپدیده پول

ای دنیا براساس تجزیه و تحلیل درمورد هبانکشویی در صنعت بانکداری نیز پدیده پولدر حوزه  .انجام دهند

اما تجزیه و تحلیل عملیات بانکی جهت کشف تقلب  .حال مقابله با این پدیده هستندمعامالت مشکوک در

 .دنیاز داربه زمان طوالنی  ،شویی توسط مؤسسات مالیپول

ای با عنوان طراحی سیستم مقاله در ،پژوهشکده پولی و بانکی ت علمی گروه بانکداری،هیئاحمدیان، عضو اعظم 

به گزارش روابط عمومی  .شویی ارائه داده استراهکاری برای جلوگیری از پدیده پول ،شوییکشف پول

در این اعظم احمدیان  ،حاشیه اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی در ،پژوهشکده پولی و بانکی

در نظر  .شده استشویی در شبکه بانکی کشور طراحی جرم پولنام برد که جهت شناسایی  ه از سیستمیمقال

ها را قادر خواهد ساخت قبل از وقوع جرم، طراحی این مکانیسم بانکی گروه بانکداری، ملاین عضو هیئت ع

 .شویی شونداحتمال وقوع آن را شناسایی کرده و مانع از رخداد پدیده پول

شویی باشد، دارای اهمیت مکانیسمی که قادر به شناسایی جرم پول» :مورد این سیستم بیان کرداحمدیان در

های کاربران را پس از شناسایی، در قالب سه گروه کم، تواند تمام حسابشده میسیستم فازی طراحی .است

 «.بندی کندمتوسط و زیاد دسته

 .پوشی قرار گیردند مورد چشمتواگیرد، میشویی که در گروه کم قرار میادعای پول» :او در ادامه عنوان کرد

گیرند، نیازمند بررسی مشخصات مشتری صاحب حساب در چارچوب مواردی که در گروه متوسط قرار می

گیرند، نیازمند ارائه گزارش به مقررات شناسایی مشتریان است و آن دسته از مواردی که در گروه زیاد قرار می

 «.شویی جهت رسیدگی بیشتر استواحد پول
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شویی هوشمند ها پیشنهاد کرد تا هر بانک سیستم ضدپولاحمدیان به بانک اعظم ،دامه ارائه این مقالهدر ا

قادر به دریافت اطالعات از واحد اطالعات مالی و تجزیه و تحلیل پروفایل مشتریان و د تا این سیستم کنطراحی 

 .ها باشدهای مشتریان بدون نیاز به هویت آنتجزیه و تحلیل حساب
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 ارائه مقاله گفت: عبداهلل عشقی در

 جلوگیری از تقلب  ترکیبی نیمه با نظارت راهی برای مدل

 ،بع آنتبه رشد قابل توجهی داشته است و ،سال گذشته ۳میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در 

به همین دلیل  .است ای داشتهکنندهنگرانگرفته از این مجرا نیز رشد های صورتبرداریکالهها و آمار تقلب

 .ها هستندهایی برای جلوگیری از این تقلببسیاری به دنبال راه

دانشجو دکتری مهندسی فناوری اطالعات،  عبداهلل عشقی،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی  

دانشگاه  هایسیستممهرداد کارگری، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و  با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی  حامد میرشک، ،افزارتربیت مدرس، مصطفی جاویده، کارشناسی ارشد مهندسی نرم

 ،کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین کاسپین و علی محمد نادری،، فناوری اطالعات

بندی و قواعد انجمنی برای شناسایی رفتارهای متقلبانه در بر خوشهارائه مدلی ترکیبی مبتنی»ای با عنوان مقاله

 .ئه دادارا های پرداختهفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامدر  ،«های بانکیتراکنش

با استفاده از  ،از ارائه یک مدل ترکیبی نیمه بانظارت ،های بانکیله تقلب در تراکنشمسئبا اشاره به عشقی 

های کارتی بانکی بندی و تحلیل انجمنی برای کشف تقلب و رفتارهای مشکوک در تراکنشهای خوشهالگوریتم

 .گفت

های نرمال و غیرمتقلبانه مبنای تحلیل، تراکنش» گفت: مورد مبنای تحلیل این پژوهشعبداهلل عشقی در

با استفاده از تحلیل انجمنی الگوهای پرتکرار در رفتارهای مشتریان بانکی استخراج شده  .است مشتریان بوده

عنوان قواعد نرمال استفاده شده است که هر تراکنش باید حداقل با یکی از این الگوها از این الگوها به .است

 «.مطابقت داشته باشد
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های خصوصی ایران استفاده شده کارتی یکی از بانک هایهای تراکنشبه گفته عشقی در این تحقیق از داده

مورد بررسی و  ۱۳۹۵تا اسفند  ۱۳۹۴ساله از اسفند کارت در طول دوره یک ۱۰۰۰های متعلق به است که داده

 .مجموعه داده متشکل از حدود یک میلیون تراکنش است .تحلیل قرار گرفته است

به اینکه کشف تقلب فرایند پیچیدهای است و تعداد باتوجه» گونه بیان کرد:او نتیجه این تحقیقات را این

 ،های غیرمتقلبانه است، استفاده از تنها یک روش یا الگوریتمهای متقلبانه بسیار کمتر از تعداد تراکنشتراکنش

های کشف تقلب های ترکیبی در سیستمقادر به کشف همه موارد تقلب نخواهد بود و الزم است که از روش

یکی از موضوعاتی است که در تحقیقات  ،هاهای ترکیب نتایج و گواهصورت استفاده از روشدراین ؛ده شوداستفا

 «.آینده کشف تقلب الزم است بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد
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 های رمزیبررسی سیاست کشورها در برار پول

 آزاد، ممنوع، نامشخص

های فناوری و نوآوری شرکت خدمات و ترانه عروجی، کارشناس پژوهشدشتی، کارشناس ارشد زهره فامیل

نوشتند که در حاشیه اولین روز هفتمین همایش  «التوری و پول رمزیورگ»ای با عنوان مقاله ،انفورماتیک

های در حوزه پول رگوالتوریها در این مقاله تأکید کردند که هدف از آن .آن را ارائه کردند الکترونیکی بانکدار

 .است های اقتصادیشویی، حفاظت از مشتریان و احترام به تحریمها، جلوگیری از پولکاهش تقلب ،رمزی

های بسیاری چین فرصتبر بالکمبتنیارز رمزی »، در ابتدا گفت: دشتی که این مقاله را ارائه دادزهره فامیل

های همچنین چالش .کندانتقال پول و افزایش شفافیت ایجاد میونوآوری، افزایش کارایی سیستم نقلبرای 

های نظارتی مرتبط با این فناوری جدید مورد توجه قرار های مقرراتی و مکانیسمجدیدی در زمینه چارچوب

ون نهادهای مقرراتی و نظارتی، های مرتبط با این فناوری جدید به درصها و تخصواردکردن مهارت .گیردمی

 «.های مالی استله مهمی در روند تکامل پیشروی فناوریمسئ

زدن مقررات تطبیقی است و امکان دور ادی بسیار ویژههای رمزی یک پدیده اقتصاز آنجا که پول» :به گفته او

در  .اندآفرین با مشکالتی مواجهالتورها در مواجه با این فناوری تحولرگکند، کاربران را فراهم میبدون شناسایی 

خصوص است که دراین بودن استفاده از پول رمزی، تعیین قانونیرگوالتوریهای رمزی اولین گام از مبحث پول

قانونی، های رمزی به صوص پولاین رویکرد کشورها درخ .طور شفاف مخالف آن هستندتعداد کمی از کشورها به

 «.شودقانونی و محدود تقسیم میغیر

المللی وجود ندارد، های رمزی در تجارت بینبا استفاده از پول رابطه از آنجا که هیچ قانونی در»کرد:  کیداو تأ

یک رویکرد واحد  هفکار خود را در این حوزه مطرح و بالمللی نظرات و اهای بینمهم است که کشورها و سازمان

 «.المللی برسندروش نوین پرداخت بین خصوص ایندر
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های حال رشد هستند و رویکردهای متفاوتی توسط دولتدر رگوالتوریهای سیستماو در ادامه اعالم کرد که 

شویی، ها، جلوگیری از پولهای رمزی کاهش تقلبدر حوزه پول رگوالتوریهدف از  .مختلف ارائه شده است

های مجازی، دادههای به علت عدم بلوغ و رشد پول .های اقتصادی استریمحفاظت از مشتریان و احترام به تح

بودن شرایط قانونی .در دست تغییر است های رمزی کم و موضوعات مرتبا  پول رگوالتوریحاضر در حوزه 

 .در هر کشور متفاوت است و در بسیاری از کشورها همچنان نامشخص است های رمزیپول
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 گذاری در ارزهای رمزینهتعیین معیارهای مقررات

 هاهای پولی دولتفراتر از سیاست

هما منفرد، کارشناس ارشد و مهشید شاهچرا، استادیار و فاطمه نوربخش، کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و 

حاشیه اولین روز  نوشتند که در« گذاری در ارزهای رمزینهتعیین معیارهای مقررات»ای با عنوان مقاله ،بانکی

یا  ارز رمزینهکید کردند که ها در این مقاله تأآن .هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی آن را ارائه کردند

های خاصی ایجاد و مورد استفاده قرار های مجازی، ابزارهای مبادله دیجیتالی هستند که توسط افراد یا گروهپول

های پولی دولت هایی هستند که در خارج از محدوده و مرز سیاستو واسط واقع ابزارهاها دراین پول .گیرندمی

 .گیرندقرار می

ارزهای رمزینه باعث گسترش طیف » :ها اعالم کردند کهآن، مهشید شاهچرا ارائه شد در این مقاله که توسط

کارگیری ابزارهای امکان بهتواند میسازی پول دیجیتال پیاده .دشوهای پولی میها برای سیاستوسیعی از گزینه

، این شودطور کامل جایگزین وجه نقد فیزیکی که پول دیجیتال بهدرصورتی .کندجدید سیاست پولی را فراهم 

توانند امنیت بیشتری در ارزهای رمزینه می .های بهره به زیر مرز صفر کاهش یابدتواند باعث شود که نرخامر می

بانکی امکان های بخش خصوصی و مؤسسات مالی غیری افراد، شرکتیتال براپول دیج .کندسیستم مالی ایجاد 

طور چشمگیری که این امر به کندمیهای بانکی( را فراهم تسویه مستقیم به پول بانک مرکزی )به جای سپرده

  «.دهدهای پرداخت را کاهش میتمرکز نقدینگی و ریسک اعتباری در سیستم

های بانکی، جهش و یک جایگزین بدون ریسک برای سپرده کردنبا فراهمهای رمزینه ها بر این باورند که ارزآن

ها را کاهش داده و روی سپردههای دولتی نامهنیاز برای ضمانت ،های بانکی به پول دیجیتالانتقال از سپرده

ارز ان مقاله، های گردآورندگهای پژوهشبراساس داده .دکنریسک اخالقی را از سیستم مالی حذف می منشا

طور قابل چارچوب مقرراتی، به کند وهای پرداخت را تشویق تواند رقابت و نوآوری در سیستمرمزینه می
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و برای  کردهها را تسهیل شوندگان جدید به بخش پرداختهای پرداخت برای واردارائه حسابای مالحظه

 .دکنهای موجود رقابت را ایجاد میبانک

مل اجتماعی وزن نسبی بیشتری ، عواآمدهدستبراساس نتایج به»ود اعالم کرد که: ارائه خشاهچرا در ادامه 

های کارگیری ارزنسبی باالتر معیارهای اجتماعی درزمینه بهبه عوامل اجتماعی دارند که گویای اهمیت نسبت

 بهاجتماعی را باتوجه معیارهایاهمیت  به گفته او .استافزاری از دید خبرگان بانکی به نرمرمزینه نسبت

از نظر خبرگان اهمیت بیشتری داشته و بر  توان توضیح داد کهمی زیرمعیارهایی همچون سودآوری و شفافیت

 «.اندافزوده اهمیت نسبی عوامل اجتماعی نیز
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 :کرد تأکیدانفورماتیک  خدماتشرکت  افزارنرم توسعه گروه رئیس

 طراحی بهینه با کارایی ویژهمند های پرداخت نیازسامانه

، اهمیت همراه شده توجهیقابلبانکی با افزایش  انتقالوهای پرداختی در شرایطی که نقلنهطراحی بهینه ساما»

در  موضوعبا بیان این ، انفورماتیک خدماتشرکت  افزارنرم توسعه گروه رئیسمصطفی رستگار،  «فناوری دارد.

با اشاره به رشد سامانه ،های پرداختمقاالت هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام ارائهنشست 

شکل  به ،اخیر دهه درپایا  وچکاوک  ساتنا، نظیر پرداخت نظام هایسامانه از استقبال» های پرداخت گفت:

 بابانکی است. بنابراین  نظام هرترین نیاز پایه هموارهبین بانکی  وجه انتقال چراکه ؛است شدهگیر همه ایفزاینده

 ازسوی آنی هاهزینهچشمگیر  کاهش و سویک از وانتقاالتنقل سرعت افزایشدلیل به ها،سامانهاین  ظهور

 هاسامانهاین  بهینه طراحی. به همین خاطر یافت افزایش شدتبهبین بانکی  انتقال هایتراکنش حجم دیگر،

 «است. برخوردار ایویژه حساسیت ازکارایی  ازنظر

معماری جامع برای »ای با عنوان مقاله ارائهبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مصطفی رستگار با 

در این  های پرداختی کشورسیستم یهابه چالش ،«های پرداختوری و ثبات سامانهو افزایش بهره پذیریمقیاس

 همایش پرداخت. 

 ،دیگرعبارتبهکارایی، یا  افزایشبرای » اعالم کرد: ،های نظام پرداختبا اشاره به استقبال از سامانه رستگار

منظور از   درواقع پذیر است.مقیاس هایسامانه تولید عمومی، حلراهیک  ،هاتراکنش پردازش سرعت افزایش

 از بخشی مسئولیت هاآن ازیک هر که ایگونهبه .است مختلف سرورهای در سامانهپذیری توزیع، پذیریمقیاس

 پرداخت، بزرگ مقیاس هایسامانه هایطراحی همه تاکنون ،به گفته وی« .دارد برعهده را سامانه وکارکسب

 کنار درپایداری  و پذیریمقیاس سرعت،    ٔ  درزمینه هاییمحدودیت اغلب که بوده ایرابطه دادهپایگاه  برمبتنی

 سیستمپایداری  همواره ،هاتراکنش مالی باردلیل به پرداخت نظام هایسامانه در طرفی، از. دارند همراه به را هم

 است. تناقض در سرعت و پذیریمقیاس با نوعیبه که است اهمیت حائز
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در  ،دهد که براساس آنطرحی می ارائهخبر از  ،که از سوی تیم او انجام شدهای مطالعه بهرستگار با اشاره 

. او در توضیح این طرح باشد داشته همراه به سرعت و پذیریمقیاس کنار دری نظام پرداخت پایداری هاسامانه

 ایحافظه درون دادهپایگاه  ثبات، جهتای رابطه دادهپایگاه  نظیر مختلفی هایمؤلفهاین طرح شامل » :گویدمی

براساس « .، استپذیریمقیاس برای شدهتوزیع بستر در موازی هایپردازش و سرعتبرای  NoSQL برمبتنی

رستگار در پایان و  هرچند ؛است مذکور هایمؤلفهبین  هماهنگی طراحی،این  در اصلی چالشاظهارات وی اما 

 طرح مذکور، هایچالش برای راهکارهایی ارائه با مطالعهبراساس اطالعات مقاله خود تصریح کرد که در این 

 مطلوب نتایج که شد داده نشان و گرفته قرارارزیابی  مورد پرداخت، نظام شدهسازیشبیه سامانه قالب در نهایی

 .خواهد شد حاصل
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 های پرداخت عنوان شد:و نظام همایش بانکداری الکترونیک مقاالت ارائهدر نشست 

 وکارهای نوپابا ورود کسب هابانکضرورت تغییر در مدل درآمدی 

یعنی  ،آپی فعال در این حوزههای استارتشرکت واسطهبهآمده در نظام پرداختی کشور که وجودتغییرات به

های هفتمین همایش ساالنه بانکداری از برنامه توجهیقابلباعث شد تا بخش  ،رقم خورده« هاتکفین»

های نوین روی سیستم پرداخت و لزوم تغییر در این سیستم فناوری تأثیراتبه  ،های پرداختالکترونیک و نظام

 .اختصاص پیدا کند

مایش، سید مهدی حسینی، مقاالت این ه ارائهبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست 

 ساختار سازیمتنوع راستای در وکارکسب مدل تغییر ضرورت به، در مقاله خود سپه بانک مدیره هیئت عضو

 :گویدمی ،اندکرده وکارهای نوپا در نظام پرداخت ایجاداو با اشاره به تحوالتی که کسب .پرداخت هابانک درآمدی

 هایمدل در تغییر سرعت دیجیتال، اقتصاد سمت به حرکت و فناوری حوزه روزافزون تحوالت بهتوجهبا»

 بسیار نیز اقتصادی و مالی هایحوزه در تحوالت این .است گرفته خود به بیشتری شتاب هاسازمان وکاریکسب

 :افزایدمیحسینی در ادامه « .است داده قرار تأثیرتحت نیز را بانکداری اکوسیستم ،آن تبعبه و بوده گیرچشم

 عملکرد بهبود و پشتیبانی و هاسیستم در نوآوری انجام معنای به تدریجی نوآوری بحث پیش چندی تا اگرچه»

 امروزهاما  رفت؛می شماربه رقابتی هایمزیت کسب در بانکداری صنعت هایاولویت از ،موجود وکارهایکسب در

 ،پرداخت حوزه وبانکی  خدمات دهندگانارائه تنها عنوانبه هابانک نقش حوزه، این در جدید بازیگران ظهور با

 در فعال هایآپاستارت آن در که است گرفتن شکل درحال بانکی وکارکسب از جدیدی هایمدل و یافته تغییر

به باور « .اندداده اختصاص خود به را ایویژه جایگاه مالی، هایعرصه با مرتبط کارآفرینانسایر  و تکفین حوزه

 تعبیر ساختارشکن نوآوری عنوانبه آن از کهه ساخت مواجه جدیدی نوآوری پارادایم با را هابانکوی این شرایط 

 .شودمی
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 وشود  ترمتنوعنیز  هابانک درآمدی ساختار رودمی انتظار ،وکارکسب نوین هایمدل ظهور با که کندمی تأکیداو 

 از جدیدی هایعرصه به ورود محل از جدید کارمزدی درآمدهای کسب به تسهیالتی درآمدهای بر تمرکز از

 .یابد تغییر مالی هایفعالیت

که  داشت اظهار توانبانکی، می فعالیت هایحوزه ازیک هر بردیجیتالی  گرهایاختالل تأثیربه باور وی به دنبال 

 پرداخت، حوزه در» :کندامر اعالم میاین حسینی در توضیح  .ستا تغییر درحال شدتبه سنتی بانکداری مدل

 شده ترکم حوزهاین  در مشتریان با هابانک ارتباطمیزان  درنهایتکه  شد خواهند هابانک از ترمستقل هاپرداخت

 باوجودنیز  دهیوام و هاسپرده حوزه در .کرد خواهدپیدا  اهمیت مالی صنعت جدید بازیگران با مشارکت و

 محصوالت برای تقاضا شود؛می ارائه مالی صنعت واردانتازه طریق از که مختلف هایفرمپلت گستردگی

 و سپاریبرون گذاری،سرمایهمدیریت  حوزه در همچنین .یافت خواهند کاهش سنتی هایسپرده و گذاریسرمایه

 درخصوص .شد خواهد ترسفارشی دیجیتال، گذاریسرمایه هایحلراه باوجود مربوطه فرایندهای خودکارسازی

 کاهش بانیز  بازار بینیپیش و یافت خواهد افزایش مالی جدید هایحوزه به ورودبرای  تقاضانیز  سرمایه افزایش

 «.شد خواهد ترشفاف، بینیپیش هوشمند هایالگوریتم از استفاده و هاانسان نقش

 قالب در هابانکحیات  ادامهتصریح کرد که  ،از این بحران هابانکها و خروج با اشاره به این چالش همچنیناو 

 الگوهای بر ،بانکی جدید اکوسیستم در خود بقای منظوربهباید  هابانک ونیست  پذیرامکان وکارکسب سنتی مدل

 هایفناوری از استقبال سمت به حرکت و وکارکسب الگوی در تغییر با به باور وی .کنند تمرکز وکارکسبنوین 

 درآمدهای همچنین و مشاع درآمدهای بر تمرکز از وکرد  خواهد تغییرنیز  هابانک درآمدزایی هایمدل ،مالی

 هایحوزه به ورود از ناشی کارمزدهایکسب  به ،است متعارف کارمزدهای از مندیبهره بهمربوط که مشاعیغیر

 .کرد خواهند حرکت جدید وکارکسب جدید
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 عنوان شد شدهخطی بلوکی توزیعپرداخت بروندر مقاله 

DOBP ،ک نظام پرداخت آفالینی 

کنند و برخی محصوالت را با عنوان هایی میهای بلیت فعالیتو کارت زمینه خدمات شهریها درهرچند برخی بانک

این است که عمل تراکنش و انتقال  هامشکل مشترک آن ،باور عماد ایرانی اما به ،اندکیف پول الکترونیکی ارائه کرده

 بر انجام شود.نیکی باید طی یک سیکل تسویه زمانوجه الکترو

خطی بلوکی پرداخت برون»ای با عنوان عماد ایرانی در مقاله ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

عنوان یک نظام پرداخت را به DOBPهای خرد آنالین در سطح جامعه محصول با نگاه به پرداخت «شدهتوزیع

 الکترونیکی آفالین معرفی کرد.

یک نظام پرداخت  DOBP»ک درباره این محصول توضیح داد: ایرانی در هفتمین همایش بانکداری الکترونی

 PKIساخت های دیجیتال و زیرامهنهای مدیریت کلید و گواهیو نظام خطهای برونترونیک وابسته به رسانهالک

 «است.

پذیرنده وجه از آن منتفع کشد تا طول میچون  ؛هستند برزمان های آنالینپرداخت»گوید: گونه که ایرانی میآن

دلیل د بهتوانها میه اختالالت این سرویسرسد. ضمن اینک به راننده یا فروشنده میکه وجه نقد سریعاًشود. درحالی

ها نیز از دسترس خارج آن ،اگر اختاللی در شاپرک یا در سرورها پیش بیاید . مثالً آفرین باشدمشکل ،بودنواحد

 «شوند.می

مزایایی  ،خطهای آفالین یا بروندر پرداخت»ه: ک دهدگونه توضیح میهای آفالین را اینی مزیت پرداختعماد ایران

 «کنند.ها تحمیل نمیرا به بانک یدضمن اینکه هزینه کارمز ؛همچون سرعت باال، امنیت پرداخت و پایداری دارند

معنی خواهد بود. بی DOBPها در ثانیه در تعداد تراکنش» :گویدمی DOBPهای یگونه که ایرانی درباره ویژگآن

 «شود.صورت کوانتومی انجام میزیرا عملیات به

رد و کلیه فرآیندها از طریق و دشارژ در آن وجود ندا ، عملیات شارژبرخالف کیف پول الکترونیکی»به گفته ایرانی: 

ند بود به همان شیوه وجوه خط قادر خواهصورت برونبه DOBPکنندگان گیرد. دریافتانتقال وجه صورت می

 «بدون اینکه نیاز به ارتباط برخط وجود داشته باشد یا خلق پول صورت بگیرد. ،شده را هزینه کننددریافت
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ترین هزینه با کم DOBP ها بهاز امکان تجهیز آن ،در کشور وجود دارد انه پوزمیلیون پای ۶ایرانی با اشاره به اینکه 

نیز  DOBP زمینه امنیتدرشده خبر داد و های دریافتسازی تراکنشهای امنیتی یا ذخیرهو از طریق ماژول

تأمین  NFCها از طریق .. و برای موبایل.ها از طریق جاوا کارت و سکیور المنت وامنیت آن در رسانه»توضیح داد: 

 «شود.می
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 آفرینندفرصت میبرای صنعت بانکی سازان پرداخت

. در بوده استفناوری گوشی هوشمند  ،هاترین آنحال وقوع است که مهمتی درتحوالت شگرفی در صنعت آی

ها وکاری دچار چالش شده و بانکهای کسب. مدلندکتغییر میهمین راستا انتظارات مشتریان نیز با شتاب زیادی 

در این میان بازیگران جدیدی همچون  های نو هستند.های سنتی و حرکت به سمت طرحشدن از روشناگزیر به دور

 های نوین خود آن را متحول کنند. اند تا با طرحبه اکوسیستم بانکی اضافه شده ،سازانپرداخت

هفتمین در  ملتی قائم مقام مدیرعامل بانک زایعلیرضا لگبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 

« هاها و استراتژیها، چالشسازان، فرصتپرداخت»مقاله خود با عنوان به ارائه  ،همایش بانکدرای الکترونیک

های ها به روشتی و تأثیر آن بر صنعت بانکداری، بر ضرورت گذار بانکبا اشاره به تحوالت صنعت آیاو  پرداخت.

. هرچند در مراحل اولیه سازان بازیگران جدید این صنعت هستندختپردا»نوین و فناورانه تأکید کرد و گفت: 

های جدید برخورد کردند و اجازه صورت کاتالیزور با پدیدههایی بهتدریج بانک؛ اما بهصنعت، بانکداری سلطه داشت

 «ورود بازیگران جدید را دادند.

نیز  IBMجیتالی بسیار اهمیت دارد. از منظر و موضوع پرداخت در بانکداری دی API ،گویدزایی میگونه که لگآن

 جایگاه اختصاصی در مدل بانکداری دیجیتالی دارد.  ،ثر بر صنعت پرداختها و عوامل مؤپرداخت

سازان اشاره دیجیتال و روندهای توسعه پرداخت لگزایی با یادآوری روندها و تحوالت بانکداری، به روندهای بانکداری

 «ایجاد شدند. ۲۰۱۷و اصالحیه آن در سال  ۲۰۱۶در سال  PSD2، ۲۰۰۷در سال  PSD1»کرد: 

توان به مواردی چون افزایش امنیت، سهولت دسترسی و سازان میجمله اهداف توسعه پرداختاز»: لگزاییبه گفته 

سازان مثالً با اختبا پرد ،های مختلف سروکار داشته باشدها اشاره کرد. مشتری به جای اینکه با بانککاهش هزینه

 «ها سروکار دارد.اپ بانک

مشاهده و کاتالیزور، به  جمله تهدید، انتظار وسازان ازمختلف مواجهه با پرداختاو در ادامه ضمن اشاره به انواع 

و گفت:  پرداخت ،تصویب شد ۹۶خرداد  ۲۵سازان که در تاریخ با پرداختدستورالعمل بانک مرکزی دررابطه

 «سوی بانک مرکزی و نظام بانکی به رسمیت شناخته شدند.ترتیب ازاینن بهسازاپرداخت»
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 تک منطقه خواهد شد؟یا مالزی هاب فینآ

 پذیرای فناوری هستیمبا آغوش باز 

هایی که برای تسهیل امور مالی ما خلق اند، فناوریهای پرطرفدار فناوری شدهها یکی از حوزهتکفین

دلیل نوع در کشورهای مختلف به هاآناما میزان رشد  ؛کننداند و هر روز سرویس جدیدی به ما ارائه میشده

  .متفاوت بوده است ،گذاری مالی آن کشورهاسیاست

یکی از طراحان عمده اکوسیستم جینا هوی چینگ به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 

چینگ  .های پرداخت بوداز سخنرانان اصلی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام ،تک در مالزیفین

در این کشور دستاوردهایی که  بهها در مالزی، باتوجهتکی فینالگو در سخنرانی خود ضمن شرح

قوانین و درباره  ،است و بانکداری اسالمی داشته المللیکردن نظام بانکداری مطابق با استانداردهای بینچابک

 .ها صحبت کردتکفین درزمینهمقررات صنعت بانکداری 

سازمانی دولتی که وظیفه راهبری اقتصاد  .آمده بودسازمان اقتصاد دیجیتالی مالزی  از گجینا هوی چین

افراد و قهرمانانی از به دنبال این سازمان  گویدکه چینگ می گونهآن .دارد عهدهبردیجیتالی را 

تمرکز » به گفته او: .کندبرای یک آینده دیجیتالی آماده مالزی را تا  استوکارهای به هم مرتبط کسب

ایجاد تعداد  -۲( داخلی و خارجی)گذاری مدیریت سرمایه -۱ حوزه است: چهاربر  قتصاد دیجیتالیسازمان ا

وکارهای رشد ها و کسبآپهای بزرگ، استارتشامل شرکتتکنولوژی داخلی  هایقهرمانزیادی از 

 «(Digital inclusivityمولیت دیجیتالی )ش -۴ تکایجاد اکوسیستم فین -۳ (Scale-upsکرده )پیدا

 نفع تکنولوژی باید برای مردم باشد

اما خودش  ؛شامل شود تواندمیموارد متعدی را  ،گویدمی درباره شمولیت دیجیتالیآنچه جینا هوی چینگ 

ها و راهکارهای چگونه شرکت مثالا ت دیجیتالی درباره این است که شمولی»: دهدتوضیح می بارهدراین

 هاآنتوان به سراغ های متعددی داریم که میفناورانه به مردم نفع خواهند رساند؟ ما در مالزی بازار هدف
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وکار خود استفاده تک برای بهبود کسبحاال باید ببینیم مردم چگونه از راهکارهای فناورانه و فین .رفت

 «.ایمکردهتمرکز  هاآناست که ما در مالزی بر  مواردی هااینبنابراین  .خواهند کرد

ایجاد  ،اندتحقق اقتصاد دیجیتالی به سراغ آن رفته رویکردی که چینگ و همکارانش در مالزی برای

دی ارشامل مو ،کنیمت میباره اقتصاد دیجیتالی صحبوقتی در»گوید: او در این زمینه می .اکوسیستم است

نیک، پلتفرم و اقتصاد تک و تجارت الکتروهای ابری، فینها، سیستمدههمچون اینترنت اشیا، بزرگ دا

و  هارگوالتورایم که ما یک اکوسیستمی را از دو سال پیش در مالزی ایجاد کرده .شودمشارکتی می

 «.ها در آن حضور دارنداوجیگذاران خطرپذیر، بازیگران صنعت، انگذاران، سرمایهسیاست

 است تکفینتمرکز مالزی بر 

 و ها را از دو سال پیش آغاز کردهتکتمرکز بر فین هاآن ،کندگونه که چینگ در سخنرانی خود اشاره میآن

ها تکمالزی بر فیننحوه تمرکز براساس اظهارات چینگ،  .اندرسیدهباالیی از تنظیم مقررات  به سطح بسیار

دو کشور در سطح جهان  این .ی به بانکداری اسالمی داردمانند ایران، نگاهاست که مالزی نیز  ترتیببه این 

برگردیم و آن باید به گذشته  ،کنیموقتی به ساختار اقتصادی یک کشور نگاه می اساساا .در صدر قرار دارند

دو کشور این است که این در اقتصاد دیگر نقطه مشابه  .است ای عملکرد خوبی داشتهببینیم در چه زمینه

های ایرانی بازار هدف خود را ها و شرکتوقتی بانکالبته  .درآمد متوسطی دارند ،مردم آنبسیاری از 

یا ممکن است به سراغ بازار  .و راهکارهای متفاوتی نیاز دارند استراتژیشوند به کنند، متوجه میمشخص می

  .فایننس منطقه شود تک وبر همین اساس، مالزی به دنبال این است تا هاب فین .تری بروندهدف متفاوت

 ها در مالزیتکتنظیم مقررات فین

طبق  .کنیمد به دو مورد اشاره بای ،میها در مالزی بگویتکاگر بخواهیم درباره نحوه تنظیم مقررات فین

کمیسیون امنیتی مالزی است  ،یکی از نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارد ،های جینا هوی چینگگفته

 کمیسیون»: گویدمیدهای این نهادها رچینگ در شرح کارک .ها رفته استتکبه سراغ فین ۲۰۱۴که از سال 

این کمیسیون  .ها رفته استها و بیمهمرکزی نیز به سراغ پرداخت به سراغ بازار سرمایه و بانک امنیتی
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حاضر مالی جمعی که درحال تأمین -۱ها تعیین کرده است: تکچارچوب برای تنظیم مقررات فین ۳امنیتی 

این  .اندآوری کردهجمعهای مختلفی سرمایه کننده خدمات مجوز آن را دریافت و برای سرویسارائه شش

در این حوزه نیز ، P2Pمالی  تأمین -۲ .ها از کشورهای مختلفی هستند که در مالزی فعالیت دارندشرکت

و اپراتورها  برایکه  یگذاری دیجیتالسرمایه -۳ .ارائه خدمات در مالزی هستندحال شش شرکت در

توانند وارد حوزه ها میاین شرکت ،هااینبرعالوه .کندشدن را فراهم میفعلی امکان دیجیتالی هایسرویس

که برخالف اهمیت این موضوع از آن منظر است  .را پیش ببرند های خودو پروژه زنجیره بلوکی نیز بشوند

 «.وری را با آغوش باز پذیرا باشدخواهد فناکردن زنجیره بلوکی، میمتوقف جایبه رگوالتورانتظار، 

مالی، بانک مرکزی مالزی است که اهمیت بسیار  درزمینهگذار بر کمیسیون امنیتی، دیگر نهاد مقرراتعالوه

بانک مرکزی مالزی گروه  .کندداخت و بیمه نگاه میزیادی دارد و مسائل را فراتر از بازار سرمایه و از منظر پر

 .است رگوالتوراین به معنی وجود دو تیم مجزای نوآوری در هر دو  .اندازی کرده استتک خود را راهفین

مالزی راه  هایرگوالتور رسدمیبه نظر  .برای همه بازیگران داخلی و خارجی باز است هارگوالتورزمین بازی 

پیش از تنظیم  هاآن .اندبیشتری از خود ارائه کرده هایگزارشاند، شفافیت و متفاوتی را در پیش گرفته

کمیسیون امنیتی مالزی، بانک مرکزی این کشور و بنابراین  .کننداز مردم درباره آن نظرخواهی می ،مقررات

  .کنندتک مالزی را راهبری میی و فینمشترک اقتصاد دیجیتال طوربهیکی دیگر از بازیگران آن 

بلوکی و هوش  زنجیرهکمیسیون امنیتی همانند یک شرکت، تکنولوژی درون خود را ایجاد کرده و به دنبال 

به دنبال تنظیم مقررات برای  فقطنهدر مالزی است که  یرگوالتوراین همان نقطه تمایز  .مصنوعی است

  .ژی را فرابگیردخواهد تکنولوبلکه می ،تکنولوژی است

 درواقعتک که رگ -۱باید به دو موضوع اشاره کنم:  یرگوالتور درزمینه»: دهدمیجینا هوی چینگ ادامه 

از فناوری برای برآوردن نیازهای خود استفاده  هارگوالتورچگونه  -۲ .است یرگوالتوربرآوردن الزامات 

 هاآنتنظیم مقررات برای کسانی که خارج از سازمان  -۱دو کاربرد دارند:  اساساا هارگوالتور .کنندمی

استفاده از تکنولوژی در داخل سازمان تا بهتر بتوانند اطالعات را  -۲ .مالی مؤسساتها و یعنی بانک ؛هستند
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نهادهای خارج از سازمان را بهتر رگولیت  طورکلیبهآوری، ریسک تقلب را زودتر کشف و در لحظه جمع

 «.کنند

 تخصصیری گذاسرمایه

نیاز به سرمایه  طورقطعبه»ها معتقد است: تکگذاری در حوزه فینجینا هوی چینگ درباره اهمیت سرمایه

ها فینها و تکتکتخصصی روی فین صورتبهتواند اما مهم این است که چه کسی می ؛همیشه وجود دارد

 .شما کمک کند وکارکسبتواند به توسعه نمی ،گذاری کند؟ اگر تخصصی در این زمینه نداشته باشدسرمایه

ضمن اینکه  .ها داریمتکگذارانی مخصوص فیندر مالزی سرمایه .گذاران باید فناوری را درک کنندسرمایه

 .های نوآوری خواهد بودها و تیمدارای آزمایشگاه ها هستیم کهتکدازی فضایی برای فینانحال راهدر

با  وبپردازند هایی در آن وانند به ارائه کارگاهتنیز می هارگوالتور .واهد گرفتشکل خدر آن های آزاد بحث

ها نیز سال گذشته در تکمخصوص فین هایدهندهشتاب .تک از نزدیک آشنا شوندهای فینآپاستارت

زی به مال کشور دنیا ۳۰تک را از اپلیکیشن فین ۱۰۰سال گذشته توانستیم  .انداندازی شدهمالزی راه

 «.بیاوریم

 بانکداری باز

این  هایرگوالتورهمکاری  رسدبه نظر می ،است مدتکوتاهیک راهکار  هادهندهشتابایجاد  کهدرحالی

های روشگوید که چینگ می گونهآنالبته  .تری باشندمدتاند راهکارهای بهتر و طوالنیتواکوسیستم می

که زمینه بسیار  و رفتن به سمت بانکداری باز است بانکی APIتری هم وجود دارد و آن ایجاد مدتطوالنی

آنچه از تجارب بسیاری از کشورها به دست »به گفته او:  .کندفراهم می هاتکمناسبی برای فعالیت فین

 «.باید به این سمت پیش بروند ،تری هستندمدتبه دنبال راهکار طوالنی هارگوالتورآید این است که اگر می

گاه تنظیم چوجود دارد این است که صنعت هی یرگوالتورتفاوتی که میان زمین بازی صنعت و زمین بازی 

 APIخود همچون  هایاوریفنبانکی باشد که برخی از  مثابهبهتواند بلکه تنها می ؛دهدمقررات را تغییر نمی
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شما در  یرگوالتورما در زمین بازی ا .به شما کمک کند تواندمیتیم فناوری ما  گویدمیکند و میرا باز 

 «.قرار دهید تأثیررا تحت  یرگوالتورتوانید می نوعیبهپس  ؛گیریدقرار می رگوالتورتعامل و همکاری با 
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 :المللیپرداز بینپژوه و نظریهبرت کینگ، آینده

 نیازی به شعبه ندارددیگر بانکداری آینده 

بازاری از  درواقع ،زنیممی هوش مصنوعی حرف و زنجیره بلوکیها، تکگذاری در فینسرمایه دربارهوقتی 

گذاری و این سرمایهاین است که  شودمیکه مطرح  سؤالیحاال  .کنیمصحبت میصدها میلیارد دالر  بربالغ

 .باشد تأثیرگذاربانکداری آینده ما چه میزان قرار است روی سیستم های جدید توجه به فناوری

المللی که موضوع پرداز بینپژوه و نظریهآینده کینگ وهشکده پولی و بانکی، برتبه گزارش روابط عمومی پژ

و  جاهمهبانکداری در  ۴.۰بانک » ،های پرداختونیک و نظاماش در هفتمین همایش بانکداری الکترسخنرانی

 ،سال پیش ۷۰۰اگر به »بود، ابتدا به پیشینه بانکداری در دنیا اشاره کرد و گفت: « بدون حضور در بانک

ترین شکل یک میقدیتوانیم می ،بازگردیمنای ایتالیا ایجاد شد ترین بانک در سیهی که قدیمیجایبهیعنی 

 «.چندانی با آن ندارند تفاوتایران نیز  ببینیم، شکلی که شعب بانکیشعبه بانکی را 

 آغاز تحوالت

بانکداری شروع شد و میالدی بود که تغییرات  ۱۹۵۰از دهه »گوید: گونه که برت کینگ میآن

 درواقع .بانکینگ امریکا شروع شددر  ۱۹۵۳فریم در این تغییرات از مین .شدند آنهای جدید وارد تکنولوژی

 «.شدن چرخه بانکداری بوداین شروع دیجیتالی

ها فناوری کارگیریبه ،در دومین دوره»دهد: برت کینگ ادامه می .دگردیسی بانک نبوداین پایین  حالبااین

با  ۱۹۹۰های خودپرداز شروع شد و تا اواسط دهه و آمدن دستگاه ۱۹۸۰از دهه  این دوره .گسترش پیدا کرد

ه خارج از ساختمان بانک دادن فرآیند بانکداری بدلیل هلاهمیت آن دوره به .دامه پیدا کردآمدن اینترنت ا

 «.نبود ی به مراجعه حضوری به شعب فیزیکیدیگر نیاز ،و اینترنت ATMمدن با آ .بود

به گفته کینگ:  .آنالین بپردازند خریدوفروشبه  توانستندهمه بود که با آمدن اینترنت ره و در همین دو

 «.ها در این میان صورتحساب بانکی را آنالین کردند و این اولین نسخه اینترنت بانک بودبانک»

 یک نگاه متفاوت

دهد: برت کینگ توضیح می .متفاوتی رفتند خدماتسراغ  های بانکیتحوالت، برخی از سرویس این باوجود

کاری که  .و متناسب با شرایط و نیازهای مختلف مخاطبان باشد حملقابلخواستند بانکداری می هاآن»

 «.آیفون کرد؛ اما این پایان نبود استیو جابز با

موبایل  نیم حساب بانکی خود را باتواتا جایی که حاال می .این نگاه متفاوت محدود به جابز و اپل نمانده است

اما  اند؛پول را تغییر داده زهای چینی نحوه استفاده اتکهرچند فین»د: کنمی تأکیدبرت کینگ  .چک کنیم
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هایی همچون کنترل صدا، تغییر اساسی دیگری هم در راه است، آن هم با آمدن هوش مصنوعی و تکنولوژی

 «.انده همگی بانکداری را موقعیتی کردههای واقعیت افزوده، کعینک

بانکداری با شما زندگی خواهد کرد و به شما در هر جا که »گوید: المللی میپرداز بینکه این نظریه گونهآن

نفر از  میلیارد ۱.۲در آفریقا، چین و هند در هفت سال گذشته بیش از  .کمک خواهد کرد ،نیاز داشته باشید

 باریکتی لب این افراد در طول زندگی خود حغا .اندهای بانکداری شدهطریق موبایل وارد سیستم سرویس

 «.بیشتر افراد برای افتتاح حساب به شعب مراجعه نخواهند کرد ۲۰۳۰تا سال  .اندهم شعبه بانک را ندیده

 طراحی مدرن و کارآمد

و پیشرفت تغییرات اعمال وجود دارد:  های بزرگدو نوع رویکرد در مواجهه با نوآوری اساساًبه باور کینگ 

ک طراحی مجدد ی جایبه یعنی ؛است اصول اولیهطراحی همان رویکرد  که یا اعمال تغییرات بزرگتدریجی 

تا قبل از  .کرد فونآیمشابه کاری که استیو جابز با اختراع  .کنیمتولید طراحی و گاری، ماشین نیرومندی 

اما جابز تلفن هوشمندی را به بازار عرضه کرد که  ؛دار بودندکلیدهای موبایل تاشو یا صفحهگوشی ،هاآیفون

  .کردجا برای شما عرضه میها را یکشنجو و اپلیکیوو موتورهای جست پادآیصفحه آن لمسی بود، 

های بانکی کارت .خلق شدای های تازهزنندگیو برهم برده شدبرای حوزه بانکداری نیز به کار این رویکرد 

رقم  ۱۶های فیزیکی یا ازی به کارتر نیدیگ .ها راه پیدا کردندپی به داخل آیفوناندازی اپلپالستیکی با راه

  .نیست هاآنروی 

 یک پله فراتر 

 هااینهمه  ،گویدبرت کینگ می که گونهآناما  ؛زننده بودندبسیار برهم خودخودیبههرچند این تحوالت 

اشاره بابا علی گذاربنیان ،ما جک جمالتی اززمینه به  برت کنیگ در این .نبودندافی ک باباعلیبرای رقابت با 

یک بیشترین فروش را خواهند داشت: سال آینده کدام ۱۰که در  سؤالدر پاسخ به این جک ما »کند: می

جدید  هزار مشتری ۱۰اگر به دنبال جذب  گویدبیند و میرا در صدر بازار می باباعلی؟ یا والمارت باباعلی

تنها به دو  باباعلیاما  ؛های جدید متعددی خواهید داشتشما نیاز به انبار و فروشگاه ،برای والمارت هستید

 « .سرویس و دو کامپیوتر نیاز خواهد داشت

ترین ذخیره بابا موفقاین یعنی علی .دارد ذخیرهمیلیارد دالر  ۱۸۰بیش از  باباعلی»به گفته کنیگ: 

میلیارد دالر  ۱۵۰با پی مورگان سسه مالی جی، مؤباباعلیبعد از  .دارد کداری خردمحصوالت را در تاریخ بان

 «.قرار دارد ذخیره

ترین راه جذب ال سریعاولیه است که به دنباصول طراحی  ، هماناین رویکرد بر اینکه تأکیدبرت کینگ با 

 گذشتهدر »گوید: سیاست بانکداری می تغییریک پلتفرم است، درباره از رسیدن به ذخیره  مشتری و
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اما حاال رویکردها و رفتارهای  شما نیاز به شعبه دارید؛ذخیره وردن آدستمعتقد بودند برای به التورهاورگ

 «.بازگردانند دم را دوباره به شعبها سعی دارند مرتغییر کرده و بانک هاموبایلمشتری با آمدن 

دلیل آن را  .داندو تکنولوژیک نمیطراحی شعب جدید را در  حلراه ،المللیبین پردازنظریهپژوه و این آینده

 از موبایل خود گردش توانندمی راحتیبهچون  ؛گردندبازنمیبه شعب  مردم»دهد: گونه توضیح مینیز این

رفتار مشتری  .مشکل مربوط به طراحی نیست .کنند جاهپول جاب مالی و صورتحساب خود را چک کنند و

 «.باید متناسب با این تغییر رفتار، بانکداری آینده را طراحی کنیم .تغییر کرده است

 درزمینهاو  .شعبه بانکی، اپلیکیشن بانکی موبایل است ترینبزرگ ،کندکه کینگ تحلیل می گونهآن

با اوبر در آمریکا »گوید: کند و میبه تجربه اوبر اشاره می ،کاربردهای جدید تکنولوژی در حوزه پرداخت

از سیستم  ،شیکاگونیویورک و  آن در درصد رانندگان ۳۰ مواجه بود،برای رشد خود  هاییمحدودیت

کارت  اصالً هاآن .شودآن با پول نقد انجام می چیزهمه، سیستمی که بودند های زرد آمدهوکار تاکسیکسب

 Bank ofبا اوبر .بر پرداخت الکترونیکی بودر مبتنیبود که سیستم اوب این در حالی .تنداعتباری نداش

America،Wells Fargo ها دعوت از رانندگان اما پاسخ این بانک ؛رای حل این مشکل وارد مذاکره شدب

همین  .لحظه بودشکل در حل م ،راهکاری که اوبر به دنبال آن بود .به شعبات بانکی برای افتتاح حساب بود

 .واداشت ،دات بودشرکت گرین متعلق بهکه  GoBankتک به نام له اوبر را به شراکت با یک فینمسئ

توانست هر لحظه اعتبار آن را برای باری برای راننده اوبر بود که میحاصل این همکاری ایجاد یک کارت اعت

 «.هر مصرفی خرج کند

 های هوشمندتوصیه

متمایل ها مورد هزینهبه شما در دادنتوصیهوژی به سمت تکنول»پژوه معتقد است: یک آینده عنوانبهکینگ 

 اآلنمشابه کاری که  .و بزرگ داده بر ترکیبی از پلتفرم بانکداری، هوش مصنوعیای مبتنیشده است، توصیه

سال آینده خواهد ۱۰در همان نحوه خرید و تجارت ما نوع تجارت صوتی، این  .دهدانجام میالکسای آمازون 

 «.بود

 ؛داریم هاانسانشدن از ری فردا ما نیاز به خالصبرای بازطراحی سیستم بانکدا»کند: می تأکیدبرت کینگ 

خواهید اگر می .دهندمیرا کاهش  مشتریانمانتوصیه و سرویس به  توانایی ما برای ارائه سود، هاآنچون 

بر طراحی اصول اولیه ، بلکه دیدگاهی مبتنیمحورباید شرکایی انتخاب کنید که نه دیدگاه شعبه ،رشد کنید

شوند و های پرداختی میهای خود وارد فضای سرویسها با نوآوریتکای است که فیناین نقطه .داشته باشد

 «.برندها پیش میاز بانک ترارزانتر و امور را سریع

سابق نخواهند  هایبانکاز  یکهیچبانک دنیا  ترینبزرگ ۲۰۲۵تا سال  ،کندبینی میکه کینگ پیش گونهآن

 گذاریهدف»دهد: او توضیح می .پی در چین خواهد بودعلی یعنی شرکت مادر ،فایننشال انتبلکه  ؛بود
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بنابراین  .است محصوالت در دنیا بدون حتی یک شعبهذخیره  ترینبزرگداشتن میلیارد مشتری،  ۳ هاآن

 «.بر تفکر اصول اولیه طراحی شده استبانک دنیا مبتنی ترینبزرگ

 هایشرکتبلکه با  ،بی سی یا دویچه بانکاسنه با اچ آینده هایبانک»المللی: بین پردازنظریهبه گفته این 

کاربری میلیاردها دالر روی هوش مصنوعی و طراحی رابط هایی که ، شرکتد کردنفناورانه رقابت خواه

 «.کنندگذاری میسرمایه
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 شرکت ارنست اند یانگ در حوزه خدمات مالی در آفریقا، هند و خاورمیانه: مدیرمسئول

 است وکاریکسبیک پروژه  کینگکربنسازی پیاده

از  هاآنبه ارائه محصوالت و خدمات بانکی و عملیات راهبری  درواقع کربنکینگیکپارچه بانکی یا همان سیستم 

سازی آن الزامات متعدد رای پیادهشود. هرچند بمشترک و متمرکز اطالق می دادهطریق دسترسی به یک پایگاه 

اند به تجربیات موفقی در این زمینه دست پیدا کنند و با اما برخی از کشورها توانسته ؛وجود دارد و شاید سختی

 ها، خدمات متنوعی را در لحظه ارائه کنند.این سیستمبرای باز  معماری سازیپیاده

شرکت ارنست اند یانگ در  مدیرمسئولرش ستاد خبری پژوهشکده پولی و بانکی، پل سامرین، شریک و به گزا

ای هسیستم درزمینه توجهیقابلیکی از کسانی است که تجارب  ،حوزه خدمات مالی در آفریقا، هند و خاورمیانه

به شرح این  ،های پرداختامرو در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظیکپارچه بانکی دارد و ازهمین

 تجارب پرداخته است.

 عصر تحوالت پرشتاب

بر کاالسازی بانکداری، گسترش  خدمات مالی حاضر بازاردرحال»او درباره وضعیت فعلی خدمات مالی گفت: 

با آمدن آیفون، ضمن اینکه است. تمرکز کرده  ،بر تقاضای مشتریانی بدون شعبه و ارائه خدمات مبتنیبانکدار

 «ه است.اطالعات به وجود آمد درزمینهتحوالتی انقالبی 

اطالعات خود را  راحتیبههایی مواجه هستند و ها هنوز در این زمینه با دغدغهبانک کهازآنجایی»به باور سامرین: 

باید حول نیز ا وکارهکسب تحوالت را خود مشتریان رقم زدند.این  ارند، بنابراینگذدر اختیار سایرین نمی

ایجاد یک شبکه ارزش،  الزمه این کار،. کنند را مدیریت هاآنو  خدمات خود را طراحی مشتریان،تقاضای 

 «د.نکنتا در آن بتوانند همه امور را در لحظه مدیریت  استدفتر کاری  ایجادسازی خدمات و همچنین شخصی

اجازه  هاآنها به ساختار معماری فعلی بسیاری از بانک»گوید: که سامرین می گونهآن ،چنین الزاماتی باوجود

 «دهد.را نمیکوین و تحوالت همچون زنجیره بلوکی و بیتبرخی تغییرات پشتیبانی از 

خصوص درشرکت ارنست اند یانگ  مدیرمسئولشریک و حال تغییر است. وآوری بانکداری با سرعت زیادی درن

تنظیم مقررات  ها و، پلتفرمکربنکینگتکنولوژی و این تغییرات حول چهار محور »دهد: این تغییرات توضیح می

تواند نقطه می ،رخ داده است. اینکه شما تحوالت تکنولوژیکی همچون زنجیره بلوکی را چگونه مدیریت کنید

دهی وام فرآیند درزمینهبازارهای نوظهوری  تمایزسازی برای شما شود تا مشتریان خود را جذب و حفظ کنید.

های تجمیع پرداخت نیز در کانون سیستمبه یک اکوسیستم هستند،  شدنتبدیلحال ها دربانکاند، ایجاد شده
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نحوه واکنش شما به  های مالی است.حال ورود به سرویسکه در شدهبابا یک اکوسیستم اند. علیتوجه قرار گرفته

 «ز اهمیت باشد.تواند بسیار حائمی هاآنتمام این تحوالت و مدیریت 

 انیآمادگی برای پشتیب

کوین، زنجیره بلوکی، بیت»به گفته سامرین:  دادن است.ز تغییراتی درحال رویتنظیم مقررات نی درزمینه

اما نکته . هستندآماده تنظیم مقررات  ،تمام اکوسیستم بانکداری طورکلیبهو   PSD2تک، بانکداری باز،گرِ

در . یا نه بانکداری باز استاز آماده پشتیبانی  ،هسته و معماری بانک آیاکه در این میان این است  توجهقابل

آیا سیستم فعلی بانکداری توان  ،اندشرایطی که همه به سمت پرداخت موبایلی و راهکارهای موبایلی رفته

های حوزه ابری آپلستان به سراغ استارتمثال در انگ عنوانبهها ها را دارد؟ بسیاری از بانکمدیریت این تراکنش

 «را روی ابر پیاده کنند. کربنکینگاند تا رفته

های موفق یکی از نمونه»دهد: های موفق آن توضیح میخصوص حرکت به سمت معماری باز و نمونهسامرین در

است. پیشنهاد من حرکت بانک و ارائه خدمات بانکی مجازی برای اوبر حرکت به سمت معماری باز، اقدام گرین

 «به سمت معماری باز است.

و تمام اجزای اکوسیستم دیجیتالی  هایقابلیت»کند: می تأکیدشرکت ارنست اند یانگ  مدیرمسئولشریک و 

های مطرح دنیا همچون باید بتوانند با سیستم شما یکپارچه شوند. به همین دلیل است که بسیاری از بانک

امور یک سازمان جانبی برای  هاآنکنند. اکثر هاست روی میراث معماری کار میرگو سالبانک و ولز اند فوسیتی

 «ستراتژی کلی بانک هماهنگ نیستند.چندان با ا کهدرحالی ؛اندال ایجاد کردهدیجیت

 شدندیجیتالی رغمبه ،و خاورمیانه از قبیل آفریقادر بسیاری از مناطق دنیا  پل سامرین با اشاره به اینکه

کاغذ انجام  دستی و از روی صورتبه اعتبارینام کارت همچون روند ثبتهنوز بسیاری از امور  ،هاسرویس

نه  کربنکینگطراحی معماری »معتقد است:  کربنکینگدرباره عامل کلیدی در طراحی معماری  ،شودمی

 هاآنمناسبی را به تا بتوانید سرویس  باید انجام شودکه حول خواست و نیاز مشتریان بل ،متناسب با تکنولوژی

 «را جذب و در آینده حفظ کنید. هاآنپیشنهاد بدهید، 

که  استهای بسیار زیادی اتوماسیون پردازشمدیریت  کربنکینگبر اینکه یکی از کارکردهای اصلی  تأکیداو با 

سازی اجرا و پیاده»گوید: می نگکربنکی سازیپیادهدرباره سرمایه الزم برای  ،وکار شما هستندمرتبط با کسب

 «میلیون دالر. ۷۰تا  ۵۰رقمی معادل  دارد: توجهیقابلگذاری بسیار ایهنیاز به سرم کربنکینگ
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ماینده آن چیزی است که شما شرکت ارنست اند یانگ بر این باور است که کر یا هسته ن مدیرمسئولشریک و 

باید اکوسیستمی داشته باشید که از این هسته پشتیبانی کند. بسیاری از به همین دلیل . دهیدمیانجام 

 تژی آینده آن را شناسایی کنند.ااند تا الزامات و استرها روی فناوری کر تمرکز کردهبانک هایسازمان

 وکارکسب مثابهبهکُر 

در این زمینه نکاتی به  ،داشتهرا  کربنکینگپروژه تغییر استراتژی  ۵ر در تاکنون تجربه حضوپل سامرین که 

با  وکاری است. باید همگامبلکه یک پروژه کسب ،نه یک پروژه تکنولوژیک کربنکینگسازی پیاده»: کندمیاشاره 

باید برای آینده  ،شودکه روی آن می توجهیقابلگذاری به سرمایهوکاری باشد. باتوجهاستراتژی کسب

خواهید تعداد شعب را افزایش دهید یا شخصی داشته باشد، باید بدانید آیا میباید استراتژی متوانمندسازی شود. 

 «وکار در سطح جهانی را دارید یا نه.یا قصد توسعه کسب، آکاهش

کر خود خواهید برنامه مشخصی داشته باشید که آیا می بهتر است»گوید: کردن کر میاو در ادامه درباره کوچک

 خوبیرا بهاستراتژی خود  .یا نه تنزل بدهید و آن را به اکوسیستمی از شرکا بسپاریدرا به سیستم تراکنش خود 

 «مشخص کنید تا بتوانید در راستای آن با سایرین همکاری کنید.

داند اما تحقق آن را غیرممکن نمی ؛ای بزرگ استیک سیستم کر، پروژهسازی پروژه پیادهاو معتقد است  هرچند

. اینجاست که بستگی داردنحوه واکنش ما و مواجه با مشکالت  به هااین نوع پروژهموفقیت »گوید: و می

مشکل  حل ،صحبت کنید هاآنبروز مشکل بتوانید با صورت دراگر  ،کندارتباطات با افراد مختلف اهمیت پیدا می

   «شود.تر میبرای شما راحت
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 :معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات اعالم کرد

استراتژیک به اقتصاد  هایضرر و های نوین بانکداریماندن از تکنولوژیعقب

 ایران
دلیل عدم ورود به این ؛ اما در ایران بهحال دگرگونی استهای جدید درتکنولوژی تأثیربانکداری در دنیا تحت »

ماندن به اقتصاد و سیاست کشور خسارت این عقب .نوین بسیار عقب استاری ها، کشور در بخش بانکدحوزه

نصراهلل جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات  اظهارنظراین بخشی از  «.کندناپذیری وارد میجبران

ندن ایران مابه عقبتاو در این سخنرانی نسب .های پرداخت استو نظام هفتمین همایش بانکداری الکترونیکدر 

ضررهای استراتژیکی  ،نشدن با این تغییراتکرد هماهنگ تأکیداز تغییر و تحوالت دنیا هشدارهای جدید داد و 

  .متحمل کشور خواهد کرد

 اکوسیستم جهانیغفلت از 

پژوهشکده  روابطبه گزارش  .کرده است روروبههای جدی کشور را با چالش ،های روز دنیاماندن از تکنولوژیعقب

خصوص رت ارتباطات و فناوری اطالعات درایننصراهلل جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری وزا ،پولی و بانکی

کنیم وجود یک فکر می .اما از اتفاقات آن غفلت داریم ؛کنیمما در یک اکوسیستم جهانی زندگی می» گوید:می

او با اعالم اینکه « .کافی استهایمان ر منابع و فرصتحاکمیت در ساختار جغرافیای ایران برای اعمال مدیریت ب

های مختلف ها با نقش شرکتگیریحاضر اصرار جهانی بر این موضوع است که نقش دولت در تصمیمدرحال

ایران در حوزه جغرافیایی » ماندن ایران از تصمیمات جهان اشاره کرد و افزود:عقب تأثیراتبه  ،مشترک باشد

ای نباشد، تحوالت و تغییرات در این به همسایگان منطقه حواسمانکند که اگر ندگی میبسیار پرتحرکی ز

 «.به اقتصاد و امنیت کشور ضربه وارد کند راحتیبهتواند کشورها می

به  ،به تغییرات گسترده قلمرو پولی اشاره و با ذکر مثالی ،جهانگرد در ادامه سخنرانی خود در این همایش

جورج سوروس،  2002تا  2000های بین سال» اعالم کرد: ماندن ایران از تحوالت دنیا،عقب تأثیرات

رفتار ، مالزی و کره جنوبی فیلیپینکشور آسیای جنوب شرقی یعنی تایلند،  4در  گذار بزرگ آمریکاییسرمایه

 طوربه ،در عرض دو سالنتیجه این رفتار نیز باعث شد او  .این کشورها اجرا کرد ارزبورسی خاصی در بازار 

« .دکشور سقوط سنگینی داشته باش 4ین میلیارد دالر از این کشورها خارج و باعث شود اقتصاد ا 20متوسط 

نکردن تغییرات جهان در دادن چنین اتفاقی را درکاین کشورها عامل رخ مسئوالن ،براساس اظهارات جهانگرد

نکردن تحوالت و ل تصریح کرد که ایران نیز با درکاین مثا او با بیان .اندداخل کشورهایشان عنوان کرده

 .استراتژی خواهد شد متحمل خسارات فوق ،ریزی دقیقتغییرات جهانی در حوزه پولی و مالی و عدم برنامه

 تهگرفتن قیف سرو
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با تحوالت این بخش را  ،به حوزه بانکی ...کوین وچین، بیتهای جدید مانند بالکحاضر ورود تکنولوژیدرحال

های گذاریکه هر یکی از کشورها با برگزاری جلسات مختلف، تعیین سیاستتاجایی .کرده است روروبه جدی

اما ؛ به اقتصاد کشورشان رونق ببخشند ،ها در نظام بانکی خوددر تالش هستند به کمک این تکنولوژی ،مشخص

های بانکی در استفاده از این تکنولوژی گیرانتصمیمدر ایران مدیران و  ،گویدکه نصراهلل جهانگرد میطورآن

ته در وهای نوین را سردر ایران قیف استفاده از تکنولوژی» گوید:خصوص میاو دراین .جدید بسیار عقب هستند

دادن است، مدیران بانکی کشور هنوز در ی بانکی درحال رختغییرات بزرگی که در دنیا باوجود .ایمدست گرفته

افتادن از فهم عقب» افزاید:او در ادامه می« .( هستندCore bankingبانکی ) یکپارچهه سامانه فکر تهی

سرعت  چراکه ؛توان جبران کردنمی راحتیبهشود که تحوالت جهانی موجب ضررهایی به اقتصاد کشور می

برای نمونه اگر همین حاال به فکر تعیین  .است 60تغییرات تکنولوژی در دهه حاضر فراتر از تغییرات در دهه 

تواند برای اقتصاد کشور به همراه فرصتی که این نوع پول می ،های رمزی در کشور نباشیمسیاست برای پول

ها دالر ارز از منجر به خروج میلیارد ،نداشتن برنامه در این زمینه چراکه .تبدیل به ضرر خواهد شد ،داشته باشد

 «.شودکشور می

پنجم  دیتا، نسلکه در آینده اینترنت اشیاء، بیگ آینده بازار اشاره و اعالم کرد تکنولوژی 4انگرد همچنین به جه

معاون فناوری و  .خواهند کرد روروبهها را با تحوالت شگرفی ین تمامی حوزهچابری و بالک موبایل، شبکه

 درواقعتر از ده سال است که به دنیا آمده و چین کمبالک» گوید:نوآوری وزارت ارتباطات با بیان این موضوع می

شدن آن برای چین و بسترنظام بانکی ورود بالکدر  .وجود داشته استمنطق اصلی آن در شبکه مخابراتی 

یعنی  ؛کردهبه یک دفتر کل گسترده تبدیل  را های بانکیها را حذف و فعالیتگری بانکنقش واسطه ،کوینبیت

 حاال این دفتر کل گسترده چه .افتدارتباط و مبادله پولی در یک میز مشترک جهانی اتفاق می ،با این تکنولوژی

به این تکنولوژی هیچ عتقاد من چون ما نسبتبر معادالت و کنترل مدیریت پولی کشور ما دارد؟ به ا تأثیری

نبودن روزبه به او با اشاره« .دکناین تحوالت تنها ما را از اکوسیستم جهانی دور می ،شناخت و آمادگی نداریم

امروز بانکی کشور  پلتفرمتکی هم از شکل های فینحاضر حتی شرکتدرحال» افزاید:سیستم بانکداری کشور می

سرویس  ارائهاند پا به عرصه گذشته و توانسته ،خاطر خللی که در حوزه بانکی وجود دارد؛ یعنی بهکنندمیتنفس 

تکی دیگر های فینشرکت فعالیت ،هاشدن این خللرصورت برطرفاهد بود که داین به معنی این خو .کنند

 «.معنایی ندارد

کوین( به بیت)عمل استخراج در فناوری مربوط Miningخصوص از علما در برخی استفتاجهانگرد همچنین به 

خصوص اینکه ورود به این حوزه از مراجع در برخی اخیراً» گوید:و داشتن احتیاط در این زمینه اشاره کرده و می

 چراکه ؛این بسیار خطرناک است .اند حرام استکرده که برخی مراجع هم گفته سؤال ،احتیاط دارد یا خیر

شویم خصوص این موضوع اطالع دقیقی نداریم و با انتقال اطالعات نادرست به مراجع هم باعث میخودمان در
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د بانکداری دنیا را به تحوالت جدینبودن نسبتروزبهاو « .ی حرام استجدید بانک هایحوزهاعالم شود که ورود به 

ماندن داستان جلوگیری استفاده از دهد که این عقبماندن اقتصاد کشور دانسته و هشدار میعامل جدی عقب

خاطر ت که استفاده از کارت اعتباری بههاسبه گفته وی سال .های اعتباری در کشور را تکرار خواهد کردکارت

 .های این کارت در اقتصاد کشور بودنوع نگرش خاص در کشور ممنوع شد که نتیجه آن هم عدم استفاده مزیت

ه در های اعتباری رایج در دنیا این بود کهای عدم استفاده از کارتکند که یکی دیگر از ضربهمی تأکید جهانگرد

حالی قرار گرفته و این دردنیا اختیار کاربران  مبنای همین کارت اعتباری درده سال گذشته صدها محصول بر

 .است که نظام بانکی کشور در ده سال اخیر یک ابزار مدرن و جدید در اختیار جامعه نگذاشته است

 برای خروج از بحران چه باید کرد؟

اهلل جهانگرد در نصر .ماندن از تحوالت بانکی دنیا خارج شدوجودآمده به دنبال عقبتوان از بحران بهچگونه می اما

شدن با تحوالت دنیا ه مدیران بانکی کشور برای هماهنگرا به جامع یمجموعه پیشنهادهای ،پایان سخنرانی خود

های تخصصی مانند همایش بانکداری برگزاری همایشرا او اولین پیشنهادش  .کرد ارائهدر حوزه بانکی 

های جانبی آن به و برگزاری کارگاه هاییچنین همایش ،به باور او .های پرداخت اعالم کردالکترونیکی و نظام

 .است مؤثررسانی، آگاهی و آشنایی با مقوالت جدید دنیای بانکداری بسیار اطالع

های نوین به فناوریبانکی کشور باید درک درستی نسبت گیرانتصمیمجهانگرد معتقد است که مدیران و 

توانایی تغییر ساختار بانکی کشور براساس تحوالت  ،ضوابط حقوقیو  تدوین قوانینبانکداری داشته باشند تا با 

 .روز این حوزه دنیا را داشته باشند

نند های بزرگ بانکی کشور مامعاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین بر این باور است که شرکت

توانند شرایط برای ها میتکهای مخصوص فیندهندهاندازی شتاببا راه ،...شرکت ملی انفورماتیک، توسن و

کند که در این زمینه وزارت می تأکیداو همچنین  .موضوعات جدید بانکی مانند پول دیجیتال را فراهم کنند

این هر خواسته و کمکی به  یپاسخگو ،متولی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور عنوانبهارتباطات نیز 

تر با شناخت کند که رگوالتوری بانکی کشور باید هرچه سریعجهانگرد در پایان تصریح می .ها خواهد بودشرکت

از  ،گرفتن فرایندهای الزم در این زمینهاتخاذ کند و با درنظر نهتصمیمات مهمی در این زمی ،دیجیتالهای پول

 .خسارات احتمالی در این بخش جلوگیری کند
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 محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در کارگاه بانکداری دیجیتالی مطرح کرد:

 بانکداری دیجیتالی ضرورتی برای صنعت بانکداری آینده

روزی، بدون نیاز به حضور فیزیکی شبانه صورتبهبرای استفاده مشتریان از خدمات بانکی  یبانکداری الکترونیک

های به جای بانکداری الکترونیکی باید بانک ،اما به عقیده برخی از کارشناسان ؛اندازی شده استها راهدر شعبه

؛ شودتر میدر بانکداری دیجیتال مهم سازیهوشمند زیرا بحث کنیم؛خود را در قالب بانکداری دیجیتال مشاهده 

در دومین روز از هایی دارد که محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت اما این نوع از بانکداری نیاز به فناوری

در کارگاه بانکداری دیجیتال به این موضوعات  های پرداختو نظام الکترونیکهفتمین همایش بانکداری 

 .پرداخت

های نوینی که در صنعت بانکداری اثرگذار فناوری به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، بیگدلی

نکداری هوشمند با ،اینترنت اشیا، رایانش ابری، رایانش شناختی :ازها عبارتند این فناوری .هستند را نام برد

 .بانکداری دیجیتال و شعبه هوشمند بازاریابی دیجیتال،

زیرا  ؛های انسانی را مدنظر قرار دادمدیرعامل بانک ملت معتقد بود که در تمام این موارد باید پرورش نیرو

 توجهقابلتغییر دادند و منجر به افزایش  کاملا های نیروی کار را ها و مهارتهای نوظهور پروفایل قابلیتفناوری

او در  .ها داده استدر این مورد پیشنهادهایی نیز به بانک .نیاز به توانایی علمی، فناوری، مهندسی و ریاضی شدند

 .های جذب و توسعه نیروی انسانی استها نیازمند به تغییر استراتژیدستیابی به فناوری» این مورد گفت:

و  برای پرورش مهارت نیروهای انسانی خود و همکاری با مراکز آموزشی گذاریسرمایهها نیازمند بانک روازاین

 «.ها خواهند بودمهارت تأمینپژوهشی در راستای 

 .را در صنعت بانکداری نام برد هاآنها پرداخت و کاربردهای به تعریف کلی از این فناوری ،ادامه دربیگدلی 

Page 110 of 236Page 110 of 236



میلیارد  ۱۷۹هزار و  IDC ،۳ ینیبپیشبه گفته بیگدلی براساس  .در ابتدا اینترنت اشیا را مورد بررسی قرار داد

میلیارد دالر  ۶۵هزار و  ۷، ۲۰۲۰در سال است که این مقدار  ۲۰۱۶دالر درآمد صنعت اینترنت اشیا در سال 

در آینده » میزان ارزش این فناوری در صنعت بانکداری بیان کرد: در مورد مدیرعامل بانک ملت .خواهد شد

 «.درصد ارزش اقتصادی اینترنت اشیا را به خود اختصاص خواهد داد ۱۱صنعت بانکداری 

 این خدمات عنوان کرد: در موردکه بیگدلی  ارائه کرد اریشمبیتوان خدمات می با اینترنت اشیا به مشتریان

های شهری، خودپرداز سیار ویی در کیوسکویدئبانک روی ساعت هوشمند، امکان چت همراه سازیپیاده»

ارائه  ،آخروضعیت حساب و در  رؤیترمز، امکان  واردکردنبدون  بانککارت، امکان پرداخت با تماس ردیابیقابل

 «.تواند در اختیار ما قرار دهداشیا می اینترنتاز خدماتی است که  ،مدیریت مالی شخص افزارنرم

 در تعریف آن آمده است: .کاربرد فراوان دارد هایی است که در بانکداریاز دیگر فناوری وکارکسبهوشمندی 

، سازییکپارچه، آوریجمعهایی است که ، زیرساخت و روشکاربردیهای عبارت شخصی است که شامل برنامه»

و داده را به اطلعات قابل اقدام برای  کندمیدر هر زمان و مکان را تسهیل  وکارکسبتحلیل و ارائه اطلعات 

 «.کندمیو بهبود عملکرد تبدیل  گیریتصمیمپشتیبانی از 

را کنترل کنند و این  دارند و باید بتوانند این بخش سروکارها با بخش اعتباری بانک به اعتقاد بیگدلی، 

 .کندمیبه این بخش کمک بسیاری  سازیدهوشمن

مدیریت ریسک اعتباری، فروش محصول به  :عبارتند از ،از نگاه بیگدلی وکارکسبدیگر کاربردهای هوشمندی 

فرآیندها، جلوگیری از جعل و تقلب،  سازیبهینهمشتریان، مدیریت ارزش چرخه مشتری،  بندیبخشمشتریان، 

 .پیشرفته مالی هایتحلیلیت ریسک تطبیقی، مدیر

 مؤسساتو  هابانکبسیاری از  اکنونهم .بازاریابی دیجیتال نیز در ایجاد بانکداری دیجیتال کاربرد بسیار دارد

زیرا به گفته بیگدلی باعث ؛ های سنتی را کنار گذاشته و به این بازاریابی دیجیتالی روی آوردندمالی بازاریابی
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نرخ تبدیل کاربر عادی افزایش شوند، از برند آگاه می خوبیبهشود، مشتریان افزایش جذب مخاطب هدفمند می

 .شوددر کیفیت داده بهبود حاصل می یابد ومی

های نوین در صنعت بانکداری نام فناوری عنوانبههای هوشمند در ابتدای ارائه خود از شعبه مدیرعامل بانک ملت

سسه کپچمینای شعب همچنان کانال اصلی فروش محصوالت با از دیدگاه مؤ» در این مورد گفت: او .برده بود

 «.ابزارهای دیجیتال متحول شوند اما باید از طریق ترکیب عناصر و ؛ارزش افزوده باال باقی خواهد ماند

ترغیب مشتریان به » :کرد این ابعاد عنوان در مورد .ا نام بردر بخش ابعاد اصلی شعبه هوشمند ۴در  بیگدلی

تقویت فروش و ارائه مشاوره ، خدمات سازیشخصیهای دیجیتال، شناسایی نیاز مشتری و استفاده از کانال

های با ارزش افزوده پایین، ، اتوماسیون فعالیتت در شعبهاری و حرک، بهبود چیدمان شعبه و جریان کتخصصی

 «.در شعبات هوشمند است ب مشتریاستفاده بیشتر از رنگ و طراحی برای برندینگ و جذ

های تحلیل داده، خدمات در صنعت بانکداری است که به گفته بیگدلی در حوزه رایانش ابری هم فناوری نوینی

اری از بانکداری و تبادل تج هایسیستم، مشارکت و ایجاد امکان دسترسی تمامی کارکنان شعب به وکارکسب

 تأمینذخیره قابل توسعه برای تضمین  تأمینتوسعه ظرفیت زیرساختی بانک و  و طریق زیرساخت غنی و ایمن

 .کاربرد دارد زمانهمنیازهای پردازش داده 

قصد  این تکنولوژی .دارد تأثیر دیجیتالیهای نوینی است که در ایجاد بانکداری رایانش شناختی از دیگر فناوری

 .سازی کندرفتار و تفکرات انسان را در یک مدل کامپیوتری شبیه ،از علوم شناختی و علوم رایانهدارد بااستفاده

ها های شناختی بر سازمانیثر فناورا ۲۰۲۰بیان کرد که تا سال  ۲۰۱۵شرکت دیلونت در سال  ،به گفته بیگدلی

ها باید بدانند ها در تمامی بخشرهبران سازمان» مورد بیان کرد: در ایناو  .خواهد داشت ایملحظهقابلرشد 

د یا خیر و چگونه و کجا باید این کار را انجام نکن گذاریسرمایههای شناختی فناوری کارگیریبهکه آیا در 

 «.دهند
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بانکداری » او در این مورد گفت: .بانکداری دیجیتالی در صنعت بانکداری اشاره کرد ضرورت به بیگدلیدر پایان 

این نوع  .های جهانی قرار گرفته استبانک دستور کاردیجیتالی لزوم آینده صنعت بانکداری خواهد بود و در 

 «.ها نیز لحاظ شودو رویه هااستراتژیبلکه باید در  ؛هاستفناوری در سرویس کارگیریبهبانکداری فراتر از 
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 :عابد آفتابی، مدیرعامل شرکت ایران ارقام مطرح کرد

 ها باید سودده باشندشعب بانک

یکی از موضوعات مورد مناقشه مسئوالن  ،لزوم وجود شعب بانکی در عصر حاضر و با توسعه بانکداری الکترونیکی

  .خالف این نظر را دارندپایان یافته است و برخی نیز یاری اعتقاد دارند که عمر شعب بس .صنعت بانکداری است

این موضوع مهمی نیست که بگوییم عمر شعب خاتمه  ،اما به اعتقاد عابد آفتابی مدیرعامل شرکت ایران ارقام

آنچه این زمان اهمیت  .شاید در آینده ترندهای جدیدی ایجاد شود که به شعبه نیاز باشد .یافته است یا خیر

 .تغییر و تحول در ارائه خدمات است ،دارد

هفتمین همایش بانکداری  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عابد آفتابی در دومین روز از

به وضعیت « های عملیاتیآن بر هزینه تأثیرتحول شعب و »کارگاهی با نام  در ،های پرداختو نظام الکترونیک

 .جهان پرداختهای بانکی در ایران و شعبه

ها و جایگاه مشتریان را در تحوالت شعب و بانکداری ها در بانکمتر پول نقد، جایگاه شعبهپارا ٣آفتابی در ابتدا 

 .مورد بررسی قرار داد

اگر  ؛مند هستندهای نوین عالقهبه گفته مدیرعامل شرکت ایران ارقام، عادات مردم درحال تغییر است و به روش

 .این تحوالت در نوع پرداخت نیز رخ داده است .کنندل میآن را به یک مطالبه تبدی ،مند شوندعالقه به سرویسی

کنند و این واقعیت است که چت درخواست پول میدر چین حتی متکدیان با وی»آفتابی در این مورد گفت: 

 «.ذائقه مردم تغییر کرده است

درصد  ٢٧در آمریکا و کشورهای اروپایی » :گفتارائه داد و های نقدی او آماری درمورد تحوالت پرداخت

 «.درصد است ۵۵نقدی است و در آسیا این عدد  صورتبهها پرداخت

Page 114 of 236Page 114 of 236



البته  .دهندمحور جواب میهای کارتحلبه جای پول نقد، راه»حل جایگزین پول نقد، گفت: آفتابی درمورد راه

 «.دهدطوالنی رخ می زمانمدتبلکه در  ؛به این صورت نیست که حذف پول نقد بالفاصله صورت گیرد

 .ها بوددومین پارامتری که آفتابی بررسی کرد، شعب بانک

براساس  .درحال کاهش هستند قبلیحاضر در دنیا تعداد شعب با روش و شکل درحال» او در این مورد گفت:

ما  .این موضوع هم باید بررسی شود .درحال کاهش است توجهیقابلها در آمریکا و اروپا به تعداد شعبه آمارها،

 «.شده است هاآنکاهش  یکی از دالیل ،هاتحول در شعبه نکردنایجاد معتقد هستیم

 Cost  آفتابی  .دارد تأثیردر تحول شعب  شرکت ایران ارقام مدیرعاملیکی از موضوعاتی است که در نظر

تغییر و تحوالت  به نظر من در کشور .است Cost موضوع اصلی در شعب موضوع» مورد این مسئله بیان کرد:در

 .شعب باید تغییر کنند ،ایهو هزین وکاریکسببه لحاظ  اما ؛هم رخ داده است سازیو مدرن شدبسیاری ایجاد 

تواند به که سوپرمارکت بدون سوددهی نمیطورهمان ؛دنبنگاه اقتصادی باید سودده نیز باش یک مثابهبهها شعبه

 «.دنمه دهد ادانتوانادامه دهد، شعب هم باید سودده باشند وگرنه نمیفعالیت خود 

در تقلب  به اعتقاد آفتابی، .دارند تأثیرها در تحول شعب کردن، جلوگیری از تقلب و کالهبرداریبر مدرنیزهعالوه

تجربه خوبی از سرویس را برای مشتری  سادگیبهبا چندین میلیارد هزینه  توانیممی .کشور ما بسیار جدی است

 .ی جلوگیری به عمل آوریمهای چندصد میلیارداز زیان همچنین ایجاد کنیم و

دهیم و خدماتی ارائه می چون ؛تجربه مشتریان است که در نظر آفتابی ما با این بخش بیگانه هستیم ،بحث سوم

ها را براساس درخواست مشتری در کشورهای دیگر سرویس کهدرصورتی .مشتری باید در همان قالب عمل کند

 .در بازار بانکی جهان تغییر کرده است های سنتیو روش دهندمیارائه 
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متوجه  های بزرگشرکت» های بزرگ در ارائه خدمات گفت:مورد عملکرد شرکتمدیرعامل شرکت ایران ارقام در

 .باشدتا مورد پسند مشتریان  دهندمیهایی ارائه سرویس .ندسازبا آن میها را متناسب ماشین تغییرات شدند و

 «.باید حضور داشته باشدهای مختلف در الیهما  ها و فرآیندهایگیریتجربه مشتری در تمام تصمیم

بلکه تغییر سرویس و خدمات از اهمیت بیشتری  ؛به اعتقاد آفتابی در شعب نباید تغییر چیدمان مدنظر ما باشد

  .اما ارائه خدمت باید در اصل قرار بگیرد ؛ستتغییر ماشین و تغییر برنامه نتیجه کار ا .برخوردار است

، بانک و نقطه سرویس خود را طوری هم این است که شعبهم» تغییرات بیان کرد: بیشتر اینآفتابی در توضیح 

 نخودماما  ،شدن بودمخالف دیجیتالی ور باشد تا اگر جریانی در جهان به راه افتاد کهمحمشتریارائه دهیم که 

 «.نیازمند به این تغییرات هستیم حاضردرحال .را با این موضوع تطبیق دهیم

بحث  ،به اعتقاد آفتابی .بانکداری باز برود سویبهصنعت بانکداری دهد مگر اینکه تغییر و تحوالت رخ نمی

ها نیازمند آن آپها و استارتتکاما با سرعت و پیشرفت فین ؛جایگاهی در کشور ما پیدا نکردههنوز بانکداری باز 

 .و این واقعیت است موبایل هم که چه بخواهیم چه نخواهیم حضور دارد .هستیم
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 فرهاد فائز معاون شرکت خدمات انفورماتیک مطرح کرد:

 های رایگان ارائه ندهندها سرویسبانک

صورت رایگان در اختیار های بانکی را بهها در ابتدا برای رقابت در بازار، خدماتی مانند پیامک تراکنشبانک

این موضوع به معضلی  ،خدمات از ولی با گسترش مشتریان بانکی و افزایش استفاده ؛دادندمشتریان خود قرار می

اما این موضوع با  ؛بسیاری معتقدند زمان آن فرا رسیده تا از مشتریان بابت خدمات پولی دریافت شود .بدل شد

 .درو هستنههای زیادی نیز روبها با چالشدر همین حین بانک .استقبال مشتریان همراه نیست

فرهاد فائز معاون شرکت خدمات  ،های پرداختو نظام الکترونیکهفتمین همایش بانکداری  در دومین روز از

نحوه  های ایران وهای بانکبه چالش ،ها در جهانانکب وکارهایکسبدرکارگاهی با عنوان مدل  ،انفورماتیک

 .های خارجی پرداختدرآمدزایی بانک

های های عمومی و چالشبه چالش در ابتدافائز در این کارگاه  ،پژوهشکده پولی و بانکیبه گزارش روابط عمومی 

ها مشکالت و من چند روز در خبرگزاری» او در این مورد گفت: .در نظام بانکداری ایران پرداخت شدهدیدهکمتر 

ش نرخ دستوری و ها در بخمن به این صورت است که بانک بندیجمعمسائل بانکداری را بررسی کردم و 

هایی با چالش ،داریبنگاهری و کمبود نقدینگی و تسهیالت تکلیفی، مطالبات سنگین از دولت، تنگنای اعتبا

 «.رو هستندهروب

به گفته معاون شرکت  .پرداخته شده هاآنهایی دارند که کمتر به ها چالشفائز نام برد، بانک بر آنچهاما عالوه

های رایگان، ورود رقابت ناسالم در جذب منابع، تعداد باالی شعب، اصرار بر ارائه سرویس ،خدمات انفورماتیک

 .ها استچالش گونهایناز  ،یزه مادی کافی برای مدیران ارشدو نبود انگ غیرتخصصیهای بانک به مقوله

، بل ارزیابی و سنجش نباشدقا زیرا هرآنچه که ؛ها باید مدام خود را ارزیابی کننداما بانک ،هااین چالش باوجود

به نام کارت اعتباری متوازن  حلیراه ،های ایرانآن در بانک تبعبههای خارجی و در بانک .قابل مدیریت نیست
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این » بیان کرد: حلراهفائز در توضیح بیشتر این  .گیرندها مورد ارزیابی قرار میوجود دارد که توسط آن بانک

 .برندنیز از این سیستم بهره می در ایران چند بانک اکنونهمتر است و یهای خارجی قدیمروش در بانک

های مختلف دارد کارت اعتباری متوازن نیز ورژن .دهدها را مورد سنجش قرار میهای متفاوت فعالیت بانکمقوله

سازمان را براساس مالی، مشتری،  ،هایی که داردیکی از آخرین ورژن .حال رشد و توسعه استدرو مدام 

 شاخص تعیین و ابتدا دوره و انتها برای هرکدام از محورها .کندفرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ارزیابی می

یا چند بانک  سنجدمیپیشرفت بانک را  پسرفت یا ،آمدهدستبهبراساس اطالعات  کند ورا ارزیابی می هاآندوره 

 «.دکنرا باهم مقایسه می

 های ایرانیالزمه بانک مشاعغیردرآمدهای 

جهان درآمدهای  یهادر دنیای امروز و در بانک .شودمی تأمین مشاعغیرها به دو دسته مشاع و درآمد بانک

های ایرانی هم باید به سمت این نوع از فائز نیز معتقد است بانک .گیرندقرار می مورداستفادهمشاع بسیار غیر

 مشاعغیردرآمدهای » خصوص گفت:او دراین .آماری نیز ارائه داد مورد همچنین در این .درآمدها بروند

بر درآمد  زودیبهها باید بانک .آیدهای اعتباری به دست میدرآمدهایی هستند که از طریق کارمزدها و کارت

هستند و در ایران  مشاعغیردرآمدهای  ،درصد از درآمدها ۴۵های پیشرو حدود در بانک .مشاع متمرکز شوندغیر

 «.رسددرصد می ۲۵تا  ۱۰این مقدار به 

ها بانک ازاندازهبیشتمرکز » اتکا به درآمدهای مشاع اثراتی در پی خواهد داشت، بیان کرد: فائز با اشاره به اینکه

ن با پرریسک، ارائه تسهیالت کال هایگذاریسرمایهها و به فعالیت هاآنباعث ورود  ،بر درآمدهای مشاع

 ۱۱درصد معوقات  در ایران .های اخیر شده استافزایش حجم معوقات در سال درنهایتاعتبارسنجی نامعتبر و 

 «.درصد است ۳تا  ۲در کشورهای دیگر  کهدرحالی ؛درصد شده است
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اشتباهی  کارمزدنکردن کارمزد دریافت کنند و دریافت از مشتریان ،باید در قبال ارائه خدمت هابانک در نظر او

های موفق اخذ بانک ملی یکی از نمونهها، نیز در میان بانک خصوصدراین .شدبود که از ابتدا نباید انجام می

 .های کشور بودنمونه ناموفق اخذ ناموفق در بانک ،کارمزد از پذیرندگان فروشگاهی نکردندریافت .کارمزد است

در  افزاریسختو  افزارینرمارائه داد و وضعیت تجهیزات  WORLD Bankسایت آماری از  فرهاد فائز در ادامه

در جهان به ازای هر  ۲۰۱۶تا پایان سال  براساس این سایت» او در این مورد گفت: .ایران را مورد بررسی قرار داد

زارش شده است که این تعداد گ ۳۹۰این عدد در ایران هزار و  .یک خودپرداز وجود دارد ،دو هزار و صد نفر

ن توسط زاری لوکس و پرهزینه است و خرید آاب VTM شدهارائههای به نظر من در سرویس .باال است یاربس

ها عالقه عجیبی دارند تا کر خریداری کنند و این اتالف در تجهیزات دیگر همه بانک .ها غیرضروری استبانک

 «.ت خوبی نیستها وجود دارد که عادمهاجرت و تغییر مدام کر نیز در بانک .منابع است

 :، عنوان کردشده و تنها به بانکداری بپردازند غیرتخصصیها نباید وارد کارهای فائز همچنین با بیان اینکه بانک

ولی همچنان بیشتر کارهای  ؛در فضای فعلی این تصور وجود دارد که موبایل و اینترنت خیلی مورد توجه است»

 «.بوده و باید این روند نیز تغییر کند خوانکارتهای بانکی مردم از طریق دستگاه

های خارجی استفاده کنند و بانک وکاریکسبهای های ایرانی از خروجی مدلاو در پایان پیشنهاد کرد تا بانک

های رایگان نیز ارائه ندهند و سرویس هابانک و کاری کنند تا فاصله زیادی با استانداردهای جهانی نداشته باشیم

 .ها کارمزد دریافت کنندسرویس ارائه به خاطر
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 های پرداخت مطرح کرد:در نظام نظرصاحبفاطمی،  اهللولی

 دیتا سرمایه است

بسیاری از کارشناسان داده را ثروت و  .کنندها در دنیای فناوری اطالعات امروزه نقش مهمی را ایفا میداده

یکی از  .ها دارنددادند و مسئوالن در کشورها نیز سعی در مدیریت و کنترل این دادهسرمایه یک کشور می

کاربران متعددی که  باوجوددر این فناوری  .از فناوری زنجیره بلوکی است گیریبهره ،های مدیریت دادهراه

تداخل داشته باشند، شبکه  باهمها کنند و ممکن است که آن دادها ثبت و اصالح میهایی رداده زمانهمطور به

این  ،های پرداختدر نظام نظرصاحب ،فاطمی اهللولیبه گفته  .است قادر به حفظ یکپارچگی محتوای پایگاه داده

  .اقتصاد دیجیتالی است بسترسازفناوری 

در کارگاهی با عنوان  ،های پرداختو نظام الکترونیکهفتمین همایش بانکداری  در دومین روز ازفاطمی 

 .پرداخت و اهمیت داده به فناوری زنجیره بلوکی در اقتصاد دیجیتال ،های پرداختان در نظامنظرصاحب

های فناوریدر این کارگاه با اشاره به اینکه فاطمی  اهللولیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 

های دیگر جایگزین دهد و فناوریاثربخشی خود را از دست می رفتهرفتههای صنعتی موجود و پیشرفت

با حجم  اکنونهم .شودهای دیگر میجایگزین فناوری سرعتبههای جدید امروزه فناوری» شوند، بیان کرد:می

 «.توانند مدیریت کنندهای متمرکز نمیها را ارائه کرد و سیستمتوان برخی سرویسها نمیزیاد داده

های اصلی دانش و دیتا پایه انقالب چهارم است و در این انقالب گذارپایهاقتصاد دیجیتالی  ،به گفته فاطمی

خود  افتادگیعقب وارد بانکداری دیجیتال شویم، موقعبهاگر بتوانیم درست و » مورد بیان کرد: در ایناو  .هستند

ها تغییر مفهوم مدیریت داده ،موضوع ترینمهمدر اقتصاد دیجیتالی  .را در انقالب دوم و سوم جبران خواهیم کرد

 «.است

اما در  .دیتا یک سرمایه و مفهوم جدی است» در توضیح بیشتر نقش دیتا در جهان امروز بیان کرد:فاطمی 

آن ایجاد نشده است و از این لحاظ در دنیا عقب هستیم و باید  آوریجمعکشور ما تولید دیتا و بسترسازی برای 

 «.مدیریت شوند

برای نگهداری حجم زیاد از اطالعات و ارتباطات الزم است ساختار » ادامه داد: های پرداختدر نظام نظرصاحب

 «.های اطالعاتی تغییر کندذهنی ما در طراحی و ایجاد سیستم

و مدیریت فیزیکی  کردن، دیجیتالیاهکار مدیریت این حجم از اطالعاتر معتقد است در دنیای جدیداو 

  .استها ها و داراییهویتفیزیکی، نیمه
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مورد  در اینفاطمی  .رویکرد جدیدی ایجاد شده است ،ها در اقتصاد دیجیتالیمورد مدیریت دادهدر اکنونهم

مستقل  طوربهیعنی هرکس  ؛ه هر عضو استواگذاری مدیریت ب صورتبهرویکرد جدید در مدیریت داده » گفت:

 «.دارددهد و هر عضو شبکه همه اطالعات شبکه را نزد خود نگه میبه خودش اجازه حرکت اطالعات خود را می

فاطمی فناوری زنجیره بلوک را  .بهره برد هاآنبهینه بتوان از  صورتبهها باید مدیریت شوند تا اما این داده

این فناوری در محیط بدون اعتماد باعث ایجاد  ،به اعتقاد فاطمی .داندراهکاری برای مدیریت داده می عنوانبه

 افراد ،دلیل عدم تعریف دقیق حریم شخصیی که اعتماد نباشد، بهدر محیط» او در ادامه گفت: .شوداعتماد می

در این محیط انبوه  .بیزار هستند شدنطورکلی از کنترلبهو عات از دولت هستند کردن اطالسعی در مخفی

 «.شودهای مدیریت ریسک میباعث افزایش هزینه اتکاقابلاطالعات و آمار 

در این  چون تولیدکننده دیتاها ؛ها تغییرناپذیر شوندشود دیتادر نظر فاطمی فناوری زنجیره بلوکی باعث می

 .ند به آن دسترسی داشته باشدتواحاکمیت نیز نمیندارند و به دیتاها  دیگر دسترسی زنجیره

  .، صنایع کشاورزی و غیره کاربرد داردفناوری در ثبت امالک، کاهش قاچاقبه گفته فاطمی این 

اری در این بخش اقدام گذهوشمندسازی و مقرراتفاطمی پیشنهاد کرد تا مسئوالن در بحث  اهللولی ،در پایان

صورت همراهی دولت و بخش خصوصی در خلق یک رویکرد صحیح و ، دراو هایبینیپیشکنند و براساس 

به ارزش  ۱۴۰۰توانیم تا سال می ،گرفتن فناوری زنجیره بلوککارجانبه به مقوله اقتصاد دیجیتالی و بههمه

 .های زیادی دست یابیمافزوده
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 کرد: اعالم تکنو توسن شرکت مدیرعامل

 دهدمی تغییر را بانکی فرایندهای دیجیتال یبانکدار

 .دهد افزایش ایران هایبانک در را وریبهره تواندمی دیجیتال بانکداری

 و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین دوم روز در ،دیجیتال بانکداری عنوان با خود سخنرانی در مظاهری محمد

 صورتبه توانیممی را کارهایی چه که کنیم توجه باید دیجیتال بانکداری سازیپیاده در» گفت: پرداخت هاینظام

 «دهیم. انجام دیجیتالی

 بهترین .باالست بسیار ایران هایبانک وریبهره میزان که دهدمی نشان آمار» گفت: تکنو توسن رکتش مدیرعامل

 امریکایی و اروپایی هایبانک .باالست بسیار دنیا هایبانک بادرمقایسه نیز آن آمار که است ملت بانک ایران در بانک

  «دهند. افزایش قبولیقابل میزان به را خود وریبهره اندتوانسته دیجیتالی بانکداری سازیپیاده با

 سال در شدند. مالی بحران دچار که رفتند دیجیتال بانکداری اغسر وقتی دنیا هایبانک اصل در» کرد: اضافه او

 تا کردند دیجیتال بانکداری ایجاد در سعی هماهنگ صورتبه ،شدند روروبه سود حاشیه بحران با وقتی ۲۰۰۸

 «دهند. افزایش را خود سود حاشیه بتوانند

 را دیجیتال بانکداری است توانسته شتهگذ هایسال طی ترکیه» گفت: ترکیه و ایران شعب تعداد مقایسه با او

 دیجیتال بانکداری توانسته تقریباً گذشته سال چند طی ،است شده اعالم که آماری و برآوردها طبق .دهد گسترش

 که است حالی در این ؛است شعبه هزار ۱۲ کشور این در بانکی شعب تعداد روازهمین .دهد توسعه درصد ۴۵ را

  «است. شعبه زاره ۲۲ ایران در شعب تعداد

 میلیارد هزار ۲ اقتصاد انگلستان دارد. مستقیم تاثیر هابانک وریبهره میزان روی شعب باالی تعداد» :داد ادامه او

 «داریم. نیاز اساسی تغییر یک ما که دهدمی نشان این شعبه ۷۰۰ و هزار ۹ با .دارد دالری

 ایران در سنی هرم است. ایران در بانکدرای روش در تغییر هایالمان از یکی هامشتری رفتار تغییر» داد: ادامه او

 مشخص ،دادیم انجام تکنو توسن در که تحقیقی طبق هستند. اقتصاد به ورود درحال دیجیتالی نسل .است جوان

  «یابد.می کاهش درصد ۴۴ بانکی شعب به مردم مراجعه میزان آینده سال ۵ طی که کرد

 براساس را خود بانک آینده در مردم که شودمی مشخص کنیم اشاره عیتیجم هرم به اگر» گفت: مظاهری

 «کرد. خواهند انتخاب ،دهندمی ارائه که دیجیتالی بانکداری هایسرویس
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 زمینه این در توانندمی هاتکفین و ندبک هابانک به سزاییبه کمک خصوصدراین تواندمی باز بانکداری» گفت: او

  «کنند. هابانک به سزاییبه کمک

 با هنوز دارند. قرار سرویسسلف وضعیت در ایران هایبانک» گفت: ایران در دیجیتال بانکداری وضعیت به اشاره با او

 داشته دیجیتالی استراتژی و ویژن یک باید است. زیاد بسیار فاصله وکاریکسب هایمدل در تغییر و نهایی مرحله

  کنیم. ایجاد ذهنی ختارسا تغییر باید منظور این برای باشیم.

 با ارتباط چگونه د،کردی دیجیتالی را هاسرویس تمام وقتی شما که است این دیجیتال بانکداری هایدغدغه از یکی

 در ویدئو از استفاده کرد اشاره توانمی روازهمین برود. بین از نباید مشتری با ارتباط د.کنی حفظ را مشتری

 «شود.می اهمیت حائز بسیار دیجیتال بانکداری

 «.کرد فراهم را بیزینسی فرصت توانمی فرصتی و کار هر از دیجیتال دنیای در» داد: ادامه او

 روند این» :گفت است، شکل درحال سرعتبه بانکداری صنعت در سازیتحول جهانی روند اینکه بیان با او

 هافناوری سایر با انطباق به مجبور هاآن و کشدمی چالش به خود کار و سبک مدل برای را هابانک ،سازتحول

 «.هستند

 وضعیت از منطقه در نسبتاً و داریم دیجیتال شعب هزار ودوبیست خود کشور در اکنونهم» :داد ادامه مظاهری

 «.کنیم روزبه دیجیتال هایفناوری بهنسبت را خود روز هر و برویم مشتری سراغ به ما باید اما ؛برخورداریم خوبی

 :افزود ،باشد داشته درآمد کسب ما برای دیجیتال بانکداری باید چرا اینکه بیان با تکنو توسن شرکت مدیرعامل

 دیجیتال بانکداری فضای که آنجایی از و است ایران هایبانک هایشعب شبکه هزینه میلیارد بیست تا هزار شانزده»

 «.دهیم هارائ مشتریان به بانک از خارج را هاییسرویس باید ،است گسترده

 تعریف شعب برای جدیدی موریتمأ باید» گفت: کند، مهاجرت هابانک شعبه از باید رک اینکه به اشاره با  مظاهری

 «.کنیم

 را خود هایبخش از یککدام ببیند باید دیجیتال بانک .کندمی تغییر فرایندها دیجیتالی بانکداری در» گفت: او

 «کرد. حذف کامل صورت به را دارتحویل یا لرک بخش توانمی که کرد بینیپیش توانمی روازهمین ؛کند حذف
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 :ارغوانی یاس شرکت مدیریت مشاوره بخش مدیر

 دهدمی تغییر را مشتری تجربه دیجیتال بانکداری

 .گیرد قرار هابانک کار دستور در باید دیجیتال بانکداری سازیپیاده برای مؤلفه ۱۲

 و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین در مطلب این بیان با ،ارغوانی یاس شرکت مدیریت مشاوره بخش مدیر

 معرفی شما برای را دیجیتالی بانکداری کلی مفهوم یک ابتدا مؤلفه ۱۲ این شناختن برای» گفت: پرداخت هاینظام

 «.کنممی

 جدید هایفناوری بحث .هستیم مواجه ایعمده بسیار تغییرات با وکارکسب فضای در ما» گفت: مهرعسگری مسعود

 «.است داده تغییر را وکارکسب فضای امنیتی، هایکسری و داده کالن و اشیاء اینترنت مانند

 گفت: ،روندمی دیجیتال ابزارهای از استفاده سمت به و است کرده تغییر ما مشتریان رفتار اینکه به اشاره با او

 به ،سنی هایگروه همه در مردم تمام تقریباً .است شده افراد خصوصی زندگی وارد دیجیتالی ابزارهای از استفاده»

 عرصه وارد جدید بازیگران اکنونهم .است گرفته شکل عرصه این در شدید رقابت و دارند تمایل موبایل از استفاده

 چند در ،نکنیم حوزه این برای اساسی فکر اگر و تاس کرده جدیدی رقابتی فضای وارد را ما هااین همه و اندشده

 «.شودمی هابانک حذف به منجر درنهایت و شد خواهیم مواجه بزرگی چالش با آینده سال

 بانکداری در کاربری تجربه به ویژه توجه ،دیجیتال بانکداری تعاریف تمامی در که روست همین از» :گفت او

 «.است برخوردار ایویژه اهمیت از ،دیجیتال

 دیجیتال بانکداری ،تعریف این طبق» :گفت ،جهانی جامعه سطح در مطرح عاریفت از یکی به اشاره با مهرعسگری 

 در .است محوریمشاوره به محوریتراکنش از شعب ماهیت تغییر جیتالدی بانکداری ؛نیست شعبه حذف با برابر

 به باید و شودمی برخوردار اهمیت از شعب ماهیت تغییر ؛نیست کار دستور در فیزیکی شعب کامل حذف اصل

 «.کنند حرکت محوریمشاوره سمت

 سازیغنی یعنی دیجیتال بانکداری ،تعریف این طبق» گفت: و کرد اشاره دیجیتال بانکداری از PWC تعریف به او

 افزوده ارزش و شوند غنی باید دیجیتال مفاهیم با ،شودمی ارائه سنتی صورتبه که هاییسرویس یعنی .هاسرویس

 «.کنند ایجاد مشتریان برای
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 ابزارها و فرایندها و هافعالیت تمام کردندیجیتالی معنای به دیجیتال کداریبان ،دیگر تعریف در» کرد: اضافه او

 «.ببینیم لدیجیتا بانکداری هایپایه بر را سنتی بانکداری سیستم در هااتفاق تمام یعنی است؛

 معنای هب دیجیتال بانکداری» کرد: اعالم ،دیجیتال بانکداری برای شدهارائه تعاریف تمامی از بندیجمع با او

 تفکر .کنیم شروع تفکر از باید پس .است مشتری تجربه بهبود هدف با فرایندها و هافعالیت تمام کردندیجیتالی

 «.دهیم شکل را دیجیتال

 دیجیتالی ابزارهای از کمتر و است شده دیجیتالی تفکرشان ما مدیران کمتر» گفت: بانکی مدیران از انتقاد با او

 به و کند تغییر تفکر باید .کنیممی استفاده کاغذ از هنوز ،کنیممی هماهنگ جلسه تلفن با بیشتر .دنکنمی استفاده

 «.برود دیجیتالی ابزارهای سمت

 ؛است اهمیت حائز بسیار مشتری نیاز و تجربه» گفت: ،دیجیتالی بانکداری در اهمیت حائز اهیممف به اشاره با او

 ،دیگر سوی از .است برخوردار شایانی اهمیت از ،آن بستر بر هاییسرویس سمت به رفتن و موبایل بحث همچنین

 به توجه بدون تواندنمی نکیبا شبکه و است شدنپررنگ درحال روز هر اجتماعی هایرسانه و اجتماعی هایشبکه

 «.کند حرکت آن

 و هاتکفین مانند نوپا هایوکارکسب مفهوم ،دیجیتال بانکداری در اهمیتبا هایواژه دیگر از» گفت: مهرعسگری

 «.است برخوردار ایویژه اهمیت از راستا این در باز نوآوری و باز بانکداری ،سویی از .هاستاپاستارت

 ایویژه اهمیت از هادادهکالن و کندمی تغییر کامل صورتبه داده مفهوم که گرفت نظر در باید» داد: ادامه او

 «.کرد تحلیل را مشتریان داده بدون دیگر تواننمی .شوندمی برخوردار

 در امنیت برقراری و کنند حرکت یکپارچه بستر بر باید خود خدمات ارائه برای هابانک» کرد: اضافه او

 بانکداری در مختلف هایکانال طریق از نیز سرویس ارائه موضوع .است برخوردار ایویژه اهمیت از یشانهاسرویس

 «.است اهمیت حائز دیجیتال

 با» گفت: ،است کرده تغییر کامل صورتبه دیجیتال بانکداری در کربنکینگ مفهوم اینکه به اشاره با او

 «.برویم دیجیتال بانکداری سراغ توانیمنمی فعلی هایکربنکینگ

 فناوری بهمربوط هایریسک حوزه این در .کنیم تعریف مجدد را امنیتی هایریسک باید» گفت: مهرعسگری

 «.کرد کاری هیچ تواننمی ارتباطات و اطالعات فناوری بدون روزها این دیگر .دهیم قرار مدنظر باید را اطالعات
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 شد: مطرح دیجیتال بانکداری نشست در

 نداریم دیجیتال بانکداری اجرای جز ایچاره

 به ،شد مطرح پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین حاشیه در که دیجیتال بانکداری میزگرد در

 محمد میزگرد این در .پرداخت زمینه این در هابانک مشکالت و ایران در دیجیتال بانکداری سازیپیاده چگونگی

 محمد و انفورماتیک خدمات شرکت شبکه معاون محرمیان مهران تکنو، توسن شرکت مدیرعامل مظاهری

 اطالعات فناوری و مدیریت مشاور مهرعسگری محمد و مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون مشاور نژادگرکانی

 فناوری امور مدیر تبریزی ترک مرتضی برعهده جلسه مدیریت بودند. حاضر جلسه این در ارغوانی یاس شرکت

 خوانید:می زیر در را نشست این کامل متن بود. ملت بانک اطالعات

 

 وسازساخت به ۷۰ دهه از .هستیم عروسی و عزا مرغ هابانک ما بسازیم، دیجیتال بانک خواهیممی ما

 آن برای .کنیم درست دیجیتال بانک گویندمی حاال و کردیم کار بسیار .پرداختیم مختلف هایسیستم

 مدیریت و شناسایی را دیتاهایمان .کنیم ایجاد را باز بانکداری .کنیم اندازیراه متفاوت هایماژول باید

 بانک گویدمی مظاهری آقای دارد. هزینه بانک برای هااین تمام .کنیم اجرا را اجتماعی بانکداری و کنیم

 درآمدمان و دهدمی کاهش را هاهزینه دیجیتال بانکداری واقعاً آیا دهد،می کاهش را هاهزینه دیجیتال

 است. شده بدتر وضعمان کردیم هرکاری که ما شود؟می بهتر

 اگر .داریم بانکی شعبه هزار ۲۲ ما گویم،می عدد چندتا :تکنو توسن شرکت مدیرعامل ،مظاهری محمد

 ترینگران شعبه است. زیاد بسیار ما شعب تعداد که است مشخص ،کنیم مقایسه هم منطقه کشورهای با را خودمان

 ۱۶ بین ،ایران در شعب شبکه برای برآوردشده هزینه است. شده درست پیش سال ۳۰۰ از که است بانکداری کانال

 ،شده درست که هاییسرویس باوجود نیز گذشته سال ۱۸ یا سال ۱۰ در و است تومان میلیارد هزار ۲۰ تا هزار

 و شودمی وریبهره باالرفتن موجب دیجیتال بانکداری است. نکرده پیدا کاهش ما شعب شبکه جدی طوربه

 باوجود اما شوند. شعبه کاهش به حاضر ما کدارهایبان که است شرایطی در این اما ؛شودمی هاهزینه در جوییصرفه
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 تفکر شکل این .است الزم دیجیتال تفکر من نظر به .است نیافته کاهش شعب تعداد هنوز ،است شده که هاییتالش

 اند.کرده اشاره موضوع این به کمتر هامشغله دلیلبه هابانک اکثر در و دارد سازیفرهنگ به نیاز و شود عوض باید

 

 را شعبه هزار ۲ ملت بانک مثال طوربه ؛دهند کاهش را خود شعب تعداد که کنندمی تالش هابانک مهه

 مردم ،فرهنگ اصلِ در داریم. شلوغ شعبه ۵۰۰ و هزار اآلن اما است. کرده شعبه ۵۰۰ و هزار به تبدیل

 حضور نظرش حاکمیت هم شاید باشیم. داشته شعبه سرویس که هستیم ناگزیر پس ؛اندنکرده پیدا رشد

 را زمینه این در حاکمیت دیدگاه خواهممی نژادگرکانی آقای از روازهمین است. مناطق برخی در شعبه

 کنند. بیان شفاف نیز را حاکمیت مدنظر درآمدی هایمدل و کند مشخص

 بانکداری برای باید که نیست این موضوع من نظر به :مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون مشاور ،نژادگرکانی

 به ورود من نظر به ببرد. باال را هزینه شاید خیر؟ یا دهدمی کاهش را ما هزینه یا نکنیم! یا بکنیم هزینه دیجیتال

 این است. اهمیت حائز بسیار ،است وقوع درحال بانکداری در که اتفاقی درک .است ناپذیراجتناب دیجیتال بانکداری

 پیش سال چند رود.می بین از و شودمی حذف ،نشود متوجه را تغییر این بانکی اگر و است ناپذیراجتناب تغییر

 سهم تمامی و خورد شکست ،کردمی تأکید آن روی که عاملیسیستم و فون اسمارت نکردندرک با نوکیا امپراتوری

 حوزه در که اتفاقاتی بهباتوجه بانکداری سیستم در بود. سیستم عطف نقطه آنجا داد. دست از را بازار از خود

 شبکه در که دانیممی ما همه اآلن همین کند. گیریتصمیم باید که است رسیده عطف نقطه آن به افتدمی بانکداری

 مردم برای نیاز ،شد هاهخانواد وارد اجتماعی شبکه وقتی کنیم. منتقل پول داریم دوست ،کنیممی کار که اجتماعی

 پولش ،کندمی پرسیاحوال کهطورهمان ،کندمی کار که اجتماعی شبکه در که است جامعه نیاز اآلن .شودمی ایجاد

  کند.می پرداخت هم را

 رگوالتور و بانکدار سطح در ما تفکر که هستم مطمئن است. ضرورت یک دیجیتال بانکداری سازیپیاده من ازنظر

 تغییر در بحثی کند.می مشغول مرا ذهن هم سؤالی یک کنیم. پیدا باید آن برای مدل بیزینس یک و کند یرتغی باید

 زور که جایی .اندآمده هاتکفین فضا همین در اما ؛شود اصالح مسیر این باید شک بدون .نیست کارمزد مدل

 را کارمزدشان و کنندمی کسب درآمد آن از که دهندمی هاییسرویس ،بگیرند کارمزد نرسید بازار ترهایبزرگ

 هابانک رسدمی نظر به اما ؛بدهد کارمزد نباید این برای ،است بانک در من پول چون کندمی فکر صنف گیرند.می
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 تجربه با کنممی فکر من .بگیرند پول ،دیگر هاییسرویس برای افزوده ارزش هایسرویس کردناضافه با توانندمی

 انجام را کاری باید بنگاهداری، الیه در چه و retail الیه در چه هاآدم روزمره نیازهای بر منطبق شدهسازیشخصی

 .بدهند نیز را سرویس آن پول باشند حاضر و شوند سرویس به مندعالقه و متقاعد افراد تا دهیم

 

 ببریم؟ کجا را انسانی نیروی ،کنیم کم را شعب اگر انسانی. نیروی عنوان با داریم ایهزینه

 امروزه ما .نروند شعبه به دیگر مسائل، سرییک بابت هاآن شاید بدهید، افراد به دیگر گزینه یک شما اگر مظاهری:

 توزیع دارد نقد پول تومان میلیارد هزار ۱۰۰ زنیم،می تقریب سال در کهزمانی و داریم خودپرداز دستگاه هزارتا ۵۰

 این .است گرفته هدف را آن بلوک زنجیره فناوری که است سنتی بانکداری سنگر آخرین دیگر نقد پول و کندمی

 دیگری گزینه تاکنون ما آیا فتد؟امی اتفاق این شعب طریق از که است این از غیر گردد؟برمی خزانه به چگونه پول

 و ندهیم کاهش کنیم، Transform را شعب این که گوییممی ما نیایند؟ شعبه به دیگر مردم که ایمکرده ایجاد

 شودمی رفتیم، هاآن سمت به و کردیم فکر موضوعات این تمام به اگر بنابراین کند؛ مهاجرت بانک شعب از باید لرک

 .کرد فکر نیز انسانی منابع درباره و نشست

 

 باید روند این تغییر برای ،ندارند بانکی هایسرویس به کارمزد دادن به مندیعالقه مردم رسدمی نظر به

 داخل فرایندهای ،کندمی تغییر دیجیتال بانک در که موضوعاتی از یکی گیرد. صورت سازیفرهنگ

 شدنداکیومنت فرآیند حوزه در دهیم. انجام هابانک در زیادی کار باید دیتا حوزه در ما است. سازمانی

 دارد. شبهه هابانک در فرایندها همه

 سازمان و فرایندها کربنکینگ مثل هاییبحث :انفورماتیک خدمات شرکت شبکه معاون ،محرمیان مهران

 دوست اآلن که چیزی .است آمده بنکینگ دیجیتال که است این اصلی بحث است. رفته حاشیه به امسال سنتی

 ،آمد هم ایران در .افتاد اتفاق اوبریزیشن نقلوحمل حوزه در است. دیجیتال بانکداری تخریب ،کنیم بینیپیش داریم

 بانکی تخریب که است این سؤال شدند. ورشکست هاآژانس که شدند بیدار دفعهیک همه بعد و افتاد اتفاق تخریب

 دانیممی کنیممی صحبت تهران زلزله مثل چیزی درمورد ما است. تهران زلزله موضوع افتاد. خواهد اتفاق زمانی چه

 صحبت آن درمورد همه ،افتدمی اتفاق ایلرزه یک گاهی چند از هر یم.کن آماده را خودمان باید ،آیدمی که
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 کنیم. نوسازی باید را خانه این ،داریم فرسوده بافت در ایخانه ما اگر کنیم.می فراموشش مدتی از بعد اما ؛کنیممی

 بانک از و شوندمی رد بانک روی از بولدوزر با فردا .خیر یا دارد خرج بازسازی این که هستیم این درگیر هنوز ما

 تا ۲ بین عدد این ایران در .شودمی فناوری حوزه صرف هابانک درآمد درصد ۹ تا ۶ بین دنیا در ماند.نمی چیزی

 این توانندمی هابانک آیا که اینجاست صحبت هستیم. عقب جهانی میانگین از اآلن همین .است درصد ۳ حداکثر

 توانندنمی اگر ببرند. جلو دیجیتال هایبحث با و کنند سازگار روز فرایند با را ودخ توانندمی ،کنند ایجاد را تغییر

 باید هابانک دهند. انجام هاآن برای را کار این هاتکفین بگذارند و کنند اجرا را باز بانکداری کنند باز را درهایشان

 ایجاد دیجیتال فضای و برود جلو جدید فضای این در دنده اجازه و کنند محدود را سنتی کارمند ،کنند باز را فضا

 است کرده عادت هاسال که کارمندی از .هستند دردآور تغییرات این .خواهدمی زیادی تغییرات فرایند بحث شود.

 شدندیجیتالی سمت به تا دارد نیاز جراحی یک بانکی حوزه .کنند تغییر باید همه مدیر. تا کند کار مدل یک

 کند. حرکت

 

 موضوعاتی چه به ،بدهید مشاوره دیجیتال بانکداری اجرای برای بخواهید اگر ایمشاوره شرکت عنوانبه

 کنید؟می اشاره

 حوزه دو در ما اصلی دغدغه :ارغوانی یاس شرکت اطالعات فناوری و مدیریت مشاور ،مهرعسگری محمد

 ایپروژه و ایده هیچ نکند، تغییر تفکر این اگر و کند تغییر مدیران تفکر باید که است مدیران تفکر یکی :است

 که هستم معتقد من کل در .نیست باال پذیرشمان فرهنگ ما .است فرهنگ حوزه نیز دومی و نشد نخواهد اجرایی

 استفاده سمت به نیز مسن مشتریان حاضردرحال .کند کمک را ما تواندمی خیلی شدهسازیسفارشی هایچارچوب

 بانکی شبکه و است مهم بسیار مشتری هایداده هوشمند تحلیل بنابراین اند؛کرده حرکت دیجیتال هایشبکه از

 فکر اگر که است این دارد وجود که مهمی نکته .کند ریزیبرنامه آن براساس و بداند را مشتریان نیازهای باید اکنون

 و شد خواهیم مواجه بزرگی چالش با آینده در نکنیم، فکر هاحوزه همه شدندیجیتالی به و باشیم نداشته جدیدی

 بانکداری صنعت و دنرو پیش مردم رضایتمندی افزایش درجهت باید هابانک درنتیجه ؛شد خواهیم حذف درنتیجه

 .کند حرکت استاندارد هایسرویس سازیقوی سمت به باید نیز
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 :شد اعالم باز بانکداری و هاتکفین کارگاه در

 هاتکفین کنار در آمیزمسالمت همزیستی با هابانک درآمد افزایش

 پرداختی نظام اخیر سال چند در تا شده باعث بانکداری حوزه به تکیفین وکارهایکسب ورود که کرد قبول باید

 کشور بانکی حوزه تا شده باعث هم شرایط همین شاید .شود همراه گوناگونی تحوالت با کشور بانکی خدمات و

 کارشناسان طورکهآن اما .کنند خارج هاآن دست از را بازار خواهندمی که کند نگاه رقیبانی عنوانبه هاتکفین به

 ایجنت تواندمی هاتکفین و هابانک بین همکاری و آمیزمسالمت هایفعالیت ،کنندمی اعالم بانکی حوزه متخصص

 .کند ایجاد کشور اقتصاد در اثربخشی

 هایکارگاه ،پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین در بانکی، و پولی عمومی روابط گزارش به

 بانکداری صنعت برای تکنولوژی که هاییچالش نوین، بانکداری از هاییبخش به هرکدام که شد برگزار متنوعی

 .پرداختند ،دارد همراه به کشور

 کارشناسان توسط هاکارگاه اکثر در که بود لیمسائ ازجمله ،سنتی بانکداری کار هحوز بر آن ثیراتتأ و هاتکفین

 .شد اشاره آن به

 و هاتکفین موضوع به همایش این در خود کارگاه در طباطبایی، عالمه دانشگاه دانشیار زاده،حنیفی پیام

 .داشت توجه باز بانکداری

 که بازیگرانی ثیرتأ تحت هاتکفین» گوید:می ،بانکداری حوزه در هاتکفین شگرف ثیرتأ به اشاره با زادهیحنیف

 که نوینی خدمات واسطهبه و اندگذاشته عرصه به پا ،سنتی هایبانک یعنی ،آوردند وجود به برایشان را فضا این

 «.اندگرفته پیشی نیز هابانک از جهات خیلی از ،گذارندمی مشتریان اختیار در

 یا که است این هاتکفین سوی از ترراحت خدمات هارائ اصلی دالیل از دیگر یکی» افزاید:می ادامه در وی

 باور این بر او «.هستند یترساده بسیار قوانین یا و ندارد وجود قانون هاآن برای دولت سمت از خصوصدراین

 با و اجتماعی هایشبکه در ما که دیتایی از زیادی حجم .است فرینآفرصت خود نوبه به تکنولوژی که است
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 بسیاری توانمی آن پردازش با که کند ایجاد عظیم دادهکالن یک تواندمی ،کنیممی ردوبدل مختلف افراد مکالمه

 مدارانهمشتری هایسرویس نیز بینیپیش این براساس نهایت در .کرد بینیپیش را مشتری پنهان رفتارهای از

 .کرد هارائ هاآن به بخشی و ملی فردی، اجتماعی رویدادهای به توجه با را خاصی

 قوانین گذاشتن از هادولت یا که است خاطر این به دنیا در هاتکفین رشد دلیل است معتقد دانشگاه دانشیار این

 تحت اینکه بدون هاآن و اندگرفته نظر رد هاتکفین فعالیت برای ایساده قوانین یا و اندافتاده عقب حوزه این در

 .اندداده گسترش را خود فعالیت ،بگیرند قرار کشورشان مرکزی بانک یا هابانک کار تاثیر

 اعالم ،کنندنمی استفاده آن از که هستند بزرگی بسیاری مزیت دارای هابانک اینکه به اشاره با زادهحنیفی

 حجم .است کاربران دیتای یا اطالعات ،دارد قرار هابانک اختیار در هک هاییمزیت بهترین از یکی» کند:می

 این به جدید یهاشرکت واردشدن برای تازه فرصتی تواندمی که است زیاد قدرآن بخش این در کالن هایداده

 «.بدهند بانکی مشتریان به ایویژه افزوده ارزش خدمات طریق این از تا باشد بخش

 دست به را بخشیلذت تجربیات ،تکنولوژی ثیرتأ تحت مشتریان اینکه بر کیدتأ با ادامه در دانشگاه استادیار این

 آنالین هاییابتاکسی مانند هاییسرویسی» گوید:می ،بردمی باالتر خدمات دریافت از را شانتوقع که آورندمی

 تجربه تکرار درزمینه هابانک سفانهمتأ اما ؛اندبرده باال بسیار کشور نقلوحمل سیستم از را کاربران توقع

 اما ؛اندشده وارد هاتکفین زمینه این در البته .اندافتاده عقب بسیار تکنولوژی طریق از کاربران به بخشلذت

 «.هستند همراه هم مشکالتی با سفانهمتأ

 هاییسرویس بلکه ؛نیستند هاآن یهوو هاتکینف که بدانند باید هابانک که کرد کیدتأ کارگاه این در زادهحنیفی

 .باشند هاآن کاری حوزه گسترش یگشاراه توانندمی که هستند

 عمل احتیاط با ،نوین فناوری برمبنای جدید هایحوزه به واردشدن برای هنوز هابانک که کندمی کیدتأ او

 خواهد هاآن مالی منافع افزایش معنی به جدید هایحوزه به ورود بدانند باید که است حالی در این و کنندمی

 .بود
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 که داندمی هاییبخش واگذاری را هاتکفین و هابانک همکاری برنده هایبرگ از یکی دانشگاه دانشیار این 

 بر او درواقع .است شده سپرده فراموشی به ،خدماتشان بودنگسترده و بانکی مدیران کافی فرصت نبود دلیلبه

 از افزوده ارزش خدمات هارائ تا شودمی باعث هاتکفین به هابانک کار از هاییبخش واگذاری که است باور این

 .شود انجام کمتری هزینه و سرعت با کارها و کند پیدا افزایش هابانک سمت

 هایتکنولوژی کمک به که بانکداری جدید بازیگران با توانندمی هابانک که داد پیشنهاد پایان در زادهحنیفی

 را خود درآمد میزان ،آمیزمسالمت همزیستی یک با و باشند داشته همکاری ،اندزده سرویس هارائ به دست نوین

 .دهند افزایش نیز
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 :جمهوریریاست نهاد الکترونیک هایسامانه کل مدیر

 است هافرایند و قانون اصالح نیازمند بانکی حوزه

 بارها پرداخت هاینظام و الکترونیکی بانکداری همایش هفتمین تخصصی هایپنل و هاکارگاه اکثر در که آنچه

 هایتکنولوژی واسطه به تحوالت و تغییر وجود با هاحوزه همه در کشور پرداخت سیستم نقش شد اشاره آن به

 این که است نیاز نوین بانکداری در پرداخت سیستم اهمیت به توجه با کارشناسان از بسیاری باور به .بود روز

 .شود هماهنگ تکنولوژی تغییرات اخرین با نوین هایفناوری به توجه با بخش

 آن به پرداخت هانظام و الکترونیکی بانکداری مایشه هفتمین تخصصی هایکارگاه در که موضوعاتی جمله از

 کشور مالی و بانکی سیستم در نوین هایفناوری از گیریبهره برای فرایندها اصالح و قانون تغییر لزوم شد، اشاره

 .بود

 ریاست نهاد الکترونیک هایسامانه کل مدیر گلریز، علیرضا بانکی، و پولی پژوهشکده عمومی روابط گزارش به

 مالی صنایع در نوآوری موضوع به مشخص صورت به نیز همایش این در شده برگزار کارگاه در جمهوری،

 .پرداخت

 با» گوید:می کرده ایجاد ...و وام هئارا گذاری،سرمایه پرداخت، هانظام در نوین فناوری که تغییراتی به اشاره با او

 نتوانسته مالی هایجنبه بخشی در هنوز اما ؛داشته بانکی نظام اصلی هایبحث در نوآوری که تغییراتی وجود

 نتوانسته نوآوری هنوز ایبیمه حوزه در مثال برای .کند پیدا ورود هاحوزه آن به حتی و حل را مشکالت از خیلی

 در است نیاز بنابراین .کند حل را شودمی اخالقی هایبخش به مربوط بیشتر که حوزه این مشکالت از بسیاری

 «.گیرد صورت بیشتری هایپژوهش و مطالعات هاحوزه خیبر

 آینده و است مهم بسیار اجتماعی هایشبکه بحث گذاریسرمایه مدیریت بخش در که است باور این بر گلریز

 جدیدی هایشبکه که کندمی تاکید او .بود خواهند اجتماعی هایشکبه نوآوری حوزه در گذاریسرمایه بحث
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 هم دور افراد شوندمی باعث هاشبکه این .شوندمی هاسرمایه جذب باعث هایشبکه این که شد خواهد اندازیراه

 .کنند مدیریت را خودشان هایسرمایه کار این با و بپردازند نظر تبادل و بحث به و شوند جمع

 باید» افزود: است ادند رخ حال در بانکداری حوزه در زیادی سرعت به تغییرات نوآوری دنبال به اینکه اعالم با او

 زودی به مصنوعی هوش .کند پیدا افزایش نوین هایسرویس ارائه در هابانک سرعت هافرایند و ساختار تغییر با

 هوش این بلکه بود نخواهید طرف هابانک در آدم یک با شما دیگر .گرفت برخواهد در را دنیا و کشور مالی فضای

 رشد دنبال به و ۲۰۲۵ سال تا که شودمی بینیپیش حاضر حال در .دهدمی را شما پاسخ که است مصنوعی

 تغییرات انجام با سریعتر هرچه باید نیز ما خاطر همین به بروند کنار هابانک کارمندان درصد ۳۰ مصنوعی هوش

 «.کنیم همانگ جهانی تحوالت با را خود زیربنایی

 در هابانک» کرد: اعالم ،کنندمی تجربه را آن ۲۰۱۸ سال رد هابانک که هایینوآوری به اشاره با ادامه در گلریز

 شکل به سال این در نیز مالی هایپرداخت برای موبایل از استفاده بحث .شد خواهند ترآنالین ۲۰۱۸ سال

 «.کرد خواهد پیدا افزایش ایفزاینده

 بانکی، خدمات دریافت برای و... کورتا سیری، مانند هوشمند هایمنشی از استفاده رشد او اظهارات براساس

 روندهایی دیگر جمله از و... بانکی خدمات حوزه به مجازی واقعیت ورود بانکی، متنوع هایاپلیکیشن گسترش

 اشاره هاتکفین فعالیت رشد به همچنین او .افتاد خواهد اتفاق مالی و بانکی حوزه در ۲۰۱۸ سال در که است

 مشتریان اطالعات به آزاد دسترسی .است تکیفین هایشرکت دنیای آینده یایدن که است باور این بر و کندمی

 از حتی که جایی تا .است دادن رخ حال در دنیا در گلریز اظهارات براساس که استروندهایی دیگر از نیز هابانک

 بازرگانان تا بگذارند اشتراک به را خود مشتریان اطالعات تا اندشده ملزم هابانک انگلستان در ۲۰۱۸ سال ژانویه

 .بگذارند کاربران اختیار در نوین افزوده ارزش هایسرویس اطالعات این کمک با کارها و کسب تمام واقع در و

 شکست به محکوم حتما نروند مسیر این سمت به کشور هایبانک اگر» گوید:می موضوعات این اعالم با گلریز

 دنبال به تغییرات این .هستیم ساده روش به تغییرات افزایش یازمندن نیز مسر این به رفتن برای .بود خواهند

 «.است کشور اقتصاد و جامعه نفع به که داشت خواهند همراه به را ایافزوده ارزش هایسرویس خود
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 مجموعه باید کشور بانکی و مالی سیستم به نوآوری ورود برای که کرد تاکید کارگاه این پایان در همچنین او

 فعاالن شد باعث مواقع از بسیاری در قدیمی و پاگیر و دست قوانین که چرا شود روز به نیز حوزه این قوانین

 .شوند مواجه خود نوین خدمات ارائه در زیادی هایچالش با بانکی

 این در حاضر مدیران و کارشناسان دیگر همچون نیز جمهوری،ریاست نهاد الکترونیک هایسامانه کل مدیر

 کرد تصریح و دانست ضروری و الزم کشور برای را چینبالک فناوری از بردن بهره برای گذاریسیاست همایش

 تنها و برد نخواهیم بهره تکنولوژی این هایفرصت و مزایایی از نشویم وارد حوزه این به سریعتر هرچه اگر که

 .شودمی کشور اقتصاد نصیب آن ضررهای
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 پرداخت: راه شبکه مدیرعامل

 نیست موبایل گوشی طریق از پرداخت معنی به فقط تکفین

 که بدانیم باید اما ؛است همراه تلفن گوشی طریق از پرداخت هایراه معنی به تنها تکفین کنندمی فکر برخی»

 به توجه با که هستند مالی وکارهاییکسب هاتکفین بلکه .نیست گوشی طریق از پرداخت با مساوی تکفین

 ارائه خود کاربران به مفیدی افزوده ارزش هایسرویس توانندمی کرده فراهم برایشان بانکداری حوزه که ایزمینه

 در که است کارگاه در پرداخت راه شبکه مدیرعامل قربانی، رضا اظهارات از هاییبخش هاگفته این «.دهند

 .شد برگزار پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین

 حوزه معرفی به یاتیئجز ارائه با کارگاه این در قربانی رضا بانکی، و پولی پژوهشکده عمومی روابط گزارش به

 آن با ایران در هاتکفین اکوسیستم که ابهاماتی به اشاره با ابتدا در او .پرداخت ایران و دنیا در هاتکفین کاری

 ابهاماتی با همراه تنهایی به خودش ایران هایتکفین اکوسیستم از کردن صحبت» د:گویمی هستند روروبه

 مورد در وقتی .کرد صحبت هاساعت شودمی کردم اشاره آن به که کلمه سه هر مورد در من اعتقاد به .است

 هایشچال از یکی .بنددمی نقش هایمانذهن در آن جغرافیای فضای از تصویر یک کنیممی صحبت ایران

 مورد کشور جغرافیایی محدوده در که کند تولید صولیمح تواندمی تنها که است این هم ایران هایتکفین

 «.بگیرد قرار استفاده

 کمک با که رسدمی شرکت ۷۰ حدود به کشور در فعال هاتکفین مجموع حاضر حال در وی اظهارات براساس

 یک از فراتر تکفین که کرد تاکید کارگاه این در قربانی .اندکرده متحول را کشور مالی سیستم نوین هایفناوری

 جامعه یک به محدود را خودمان کنیممی صحبت آپاستارت از وقتی که است باور این بر او .است آپاستارت

 اتفاقات و اندشده خارج کاغذ روی از هستند هاییشرکت هاتکفین که دانست باید اما ؛کنیممی شرکتی ۷۰

 گوید:می دارد وجود تکفین از که ایساده تعریف به اشاره با قربانی .اندزده رقم کشور در را توجهی قابل مالی

 این .بیمه و بورس بانک، یعنی هم مالی خدمات .مالی خدمات ارائه در فناوری نوآورانه کاربرد یعنی تکفین»
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 که متنوعی هایسرویس ارائه دلیل به هابانک که خدماتی .داد ارائه توانمی خدمات صدها حوز سه این در یعنی

 «.ندارند را آن ارائه و کردن فکر فرصت مواقع بیشتر در کنندمی ارائه

 حال در» افزاید:می ،شوندمی تقسیم متنوع و مختلف رشته ۹ به دنیا در هاتکفین فعالیت اینکه اعالم با قربانی

 مالی تامین و گذاریسرمایه روزمره، بانکداری پرداخت، مانند مختلفی های حوزه در هاتکفین دنیا در و حاضر

 به عموما که هایمحدودیت دلیل به ایران در اما کنندمی فعالیت و... مالی حسابداری بیمه، بورس، جمعی، دست

 کار اختپرد حوزه در کشور هایتکفین عمده آمده وجود به انحصاراتی البته و قانونی هایپیچیدگی خاطر

 «.کنندمی

 کنندمی فکر هاخیلی شودمی تکفین از صحبت وقتی که است بزرگ و متورم حوزه این آنقدر وی باور به

 که است هاییشرکت همین ایران تکفین تمام کنندمی فکر واقع در و موبایل طریق از پرداخت یعنی تکفین

 در تکفین عنوان برای ایرانی نام انتخاب به همچنین قربانی .کنندمی فعالیت پرداخت بخش در هاآن بیشتر

 حوزه هایآپاستارت از بعضی روی مرکزی بانک که است اسمی یارپرداخت» افزاید:می و کندمی اشاره ایران

 که کاری به توجه با نیز زمینه همین در .دهد انجام مقررات تنظیم آنها روی بتواند اینکه برای است گذاشته مالی

 باعث هابندیتقسیم این .است گذاشته و... سازپرداخت را برخی اسم دهندمی انجام یتکفین هایشرکت برخی

 ایرانی هایتکفین کنند فکر همه و بگیرد قرار توجه مورد حوزه این در فعال شرکت چند نام تنها که شده

 «.هستند هاسرویس همین

 اعالم و اشاره گرفته صورت هاتکفین خصوص در کاربر ۱۰۰۰ از و او تیم طریق از که نظرسنجی به ادامه در او

 به دیگر سوی از .موبایل طریق از پرداخت یعنی تکفین کنندمی فکر مردم درصد ۸۰ نظرسنجی این در» کرد:

 دیگری هایحوزه چه در هاتکفین که دانندنمی مردم از بسیاری هنوز که شد مشخص نظرسنجی این کمک

 به بتواند که ایبرنامه به نسبت مردم درصد ۸۰ هنوز که کرد مشخص نظرسنجی این .کنند الیتفع توانندمی

 از بسیاری واقع در .هستند اعتمادبی ،بدهد شانمالی یندهآ از اندازیچشم شانبانکی هایداده به توجه با هاآن

Page 137 of 236Page 137 of 236



 

 ایواسطه هایبرنامه نه کنند ستفادها هابانک مشخص هایبرنامه از مالی حسابداری برای دهندمی ترجیح مردم

 «.هستند هم هابانک تاید مورد حتی که

 اعتماد صداوسیما طریق از رسانیاطالع به زمینه این در مردم از بخشی هنوز که کرد دیتأک کارگاه این در قربانی

 هایشرکت سرویس معرفی به خود رفتارهای برخی تغییر با صداوسیما است بهتر خاطر همین به و دارند

 .کند کمک ایرانی تکفین
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 :افزار نبض شرکت مدیرعامل

 شود اصالح باید کشور بانکی پولی هایسیاست

 جمله از «اقتصادی کالن هایشاخص در آن اثرات و بانکی پرداخت هایکانال و ابزارها نامتوازن توسعه»

 بانکداری همایش هفتمین در کشور بانکی گیرانتصمیم و مدیران حضور با ویژه کارگاهی در که بود موضوعاتی

 .شد برگزار پرداخت هاینظام و الکترونیکی

 کارگاه این در افزار، نبض شرکت مدیرعامل جمالی، محمدرضا بانکی، و پولی پژوهشکده عمومی روابط گزارش به

 پیش روندی جدید هایسرویس به توجه و نوین هایفناوری از استفاده در کشور در متاسفانه اینکه اعالم با

 هایکانال و ابزارها نابرابری تاثیرات خصوص در نشده کشور اقتصادی شرایط بهبود به منجر که شده گرفته

 .گفت سخن کشور در بانکی پرداخت

 از هاسال اینکه وجود با متاسفانه» گوید:می جهان با آن مقایسه و ایران در پرداختی روندهای به اشاره با او

 نکرده پیدا جایی ایران مالی نظام در هاکارت این از استفاده همچنان اام گذردمی دنیا در اعتباری کارت استفاده

 دنیا در تکنولوژی که تحوالتی تمام با .است داشته توجهی قابل رشد نقدی هایکارت از استفاده آن عوض در و

 نظر در ودخ مالی فرایندهای در فناوری از استفاده برای مشخصی هایبرنامه کشورها اکثر اما داشته همراه به

 «.بزند ضربه شانمختلف صنایع به حد از بیش صورت به فناوری از استفاده که نبوده گونهاین و اندگرفته

 دالری یک اسکناس میلیون ۱۶ کنممی صحبت شما با من که حاال همین» افزاید:می مثالی ذکر با ادامه در او

 است جلو ما از تکنولوژی پیشرفت نظر از که کشوری چرا کنید فکر خودتان با شاید .شودمی چاپ آمریکا در

 استفاده در مناسب سیاست و برنامه کشورها این که است این پاسخ .کند استفاده کردن کارت به کارت از نباید

 صورتی به شودمی عمل وارد خاص هایروش با نیز کوینبیت از استفاده در کشور این حتی .دارند تکنولوژی از

 این به توجهی قابل سود شده باعث و گذاشته تاثیر دالر قیمت افزایش روی دیجیتالی ارز این از ادهاستف حاال که

 «.بگیرد تعلق کشور
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 برای الزم نقدینگی جریان ایجاد نظام این فلسفه که کندمی تاکید پرداخت بانکداری نظام به اشاره با او

 .شودمی کشور اقتصاد به ضربه به منجر چرا برود والئس زیر ایبهانه هیچ به نباید فلسفه این و هاستهبنگا

 بانکی و پولی هایسیاست» افزاید:می و کندمی اشاره کشور در بانکی و پولی نظام مشکالت به ادامه در جمالی

 در .ندارد اختیار در زمینه این در اهرمی هیچ هم حوزه این رگوالتور و ندارند قرار مناسبی جایگاه در کشور در

 بینیممی ایران در اما شود ایجاد خود پولی نظام در تعادل یک مسترکارت و نقد پول با شودمی سعی دنیا امتم

 سعی دستور با کنیممی برخورد مشکل به که جاهایی در و شده گذاریپایه پولی نظام در غلط هایسیاست که

 «.کنیم حل را مشکل کنیممی

 زمینه در موفق کشورهای نمونه سنگاپور و جنوبی آفریقای لمان،آ مریکا،آ متحده ایاالت جمالی اظهارات براساس

 کنار را سنتی ابزارهای که بوده این کشورها این موفقیت دلیل وی باور به .هستند پرداخت هاینظام و بانکداری

 .اندرفته خود بانکداری سیستم در نوین هایفناوری از اصولی استفاده سمت به ابزارها همین کنار در و نگذاشته

 و است نداده انجام خوبی مطالعات بانکی جدید ابزارهای روی کشور رگوالتور متاسفانه که کندمی تصریح جمالی

 .نکنند پیدا را بخش این در خودشان جایگاه حوزه این جدید وکارهایکسب تا شده باعث شرایط همین

 داشته انتظار توانیمنمی نشود تصحیح کشور بانکی لیپو هایسیاست که زمانی تا کندمی خاطرنشان پایان در او

 .شود کشور اقتصاد وضعیت بهبود باعث نوین هایفناوری تحوالت و تغییر که باشیم

Page 140 of 236Page 140 of 236



 وکار و ارتباط با صنعت بانکداریانداز صنعت پرداخت، مدل کسبچشم

 صنعت پرداخت با بحران روبرو است

بر این « وکار و ارتباط با صنعت بانکداریانداز صنعت پرداخت، مدل کسبچشم»کنندگان در نشست شرکت

بحران روبرو است و تا چند سال نکته تاکید کردند که با توجه به مدل کنونی کارمزدها، صنعت پرداخت کشور با 

 .رودآینده به کلی از بین می

محمدرضا ، قائم مقام بانک ملت زاییرضا لگعلیبه گزار روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست، 

، مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان عبدالعظیم قنبریان، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک نژادروشن

معاون شرکت پرداخت  امیرحسین داوودیانو  فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیشصادق 

 این پنل با مدیریت مینا ساعتچی، دبیر سرویس خبری ایبنا برگزار شد. .حضور داشتند الکترونیک سداد

 

 ،عت پرداختانگیز سیستم بانکی در صنگذاری شگفتعلت سرمایه: رضا لگزایی قائم مقام بانک ملتعلی

میلیون و  ۶ولی حدود  ؛گذاری در صنعت پرداخت کردندها با این نیت شروع به سرمایهبانک .کاهش هزینه بود

 .کنیمخوان فیزیکی حداقل فعال شده و از اینکه چه تعداد بدون استفاده است، عبور میهزار دستگاه کارت ۵۰۰

 ۶.۵و نگهداری این  تأمینبه همین دلیل هزینه  .ستها متعلق به سیستم بانکی اگذاریسهم عمده سرمایه

 .شودها تحمیل میخوان نیز به بانککارت میلیون

گذار گذاران صنعت پرداخت تنظیم شده؛ یعنی این صنعت که موسس و بنیانعلیه سرمایه، نظام تعرفه کارمزد

م شده است و این نظام بازدارنده صنعت پرداخت بود با این نظام کارمزدی نه تنها تشویق نشده بلکه متضرر ه

 .هاستبانک

های بورسی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به شدت صنعت پرداخت را تهدید بانک ،نظام فعلی کارمزد

های صنعت پرداخت در دنیا باید ذینفعان این صنعت متناسب با منفعتی که از آن مثل تمام اکوسیستم .کندمی
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برد را برای تمام ذینفعان و  -باید نظامی جایگزین نظام فعلی شود که حکم برد .ردازندبرند، هزینه آن را بپمی

 .گذاران این صنعت داشته باشدسرمایه

 

ترین چالش صنعت مهم، کارمزدهاموضوع  :مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان، عبدالعظیم قنبریان

یم که شرایط فعلی تغییر کند و شاهد پیشرفت در این توانیم امیدوار باشاصالحات میبا انجام است و پرداخت 

ترین چالش در حوزه پرداخت مهم. ها شودصنعت پرداخت نباید وارد چالش بین مشتریان و بانک صنعت باشیم.

 کارمزد است که بین ذینفعان یک تضاد را شکل داده است.

شود و این دایره بسته باعث شده تا می PSP ها هزینههزینه بانک و منافع بانک PSP در حال حاضر منافع

ترمز جدی جلوی یه گام بزرگ رو به ها باعث شده که یک یکزا باشیم و همه این اتفاقشاهد یک رقابت آسیب

ها تر شده و اگر این اتفاقبزرگ ۹۵درصد نسبت به سال  ۳۵حدود  ۹۶ها در سال کیک پرداخت جلو ایجاد شود.

 اما این ترمز باعث عدم توسعه صنعت پرداخت شده است. ؛شدتر میبزرگ ،شکل نگرفته بود

ای نیفتاده ها پیشنهاداتی داشتند که از طریق شاپرک به بانک مرکزی ارائه شد اما تا امروز اتفاقی تازه PSPهمه

ها اگر اصولی حل نکنیم آسیب .تنها راه نجات آسیب و مشکالت فعلی اصالح اصولی نظام کارمزدها است است.

 شود.منتقل می هاکند و به سایر بخشرش پیدا میگست

 

بیزنس هر سیستم برای فعالیت نیاز به یک  کیش:صادق فرامرزی، مدریرعامل شرکت کارت اعتباری ایران

اگر یک مدل مشخص تر قرار دارد. دارد. ما معموال دنبال بیزنس پلن هستیم اما بیزنس مدل، در مرحله قبلمدل 

د و نه تنها به منافع صنعت که شاید به نکنهرکدام از بازیگران براساس مدل خود عمل میوجود نداشته باشد، 

 د.نکنمنافع کشور هم توجه نمی
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 ۶ها حتی برای رود. شرکتریزی استراتژیک از بین میدرست نداریم، امکان برنامه یکارمزدوقتی ما یک نظام 

االن کارمزد هم ؛ دادندکارمزد نمیتا پیش از این، ذیرندگان ریزی کنند. پتوانند برنامهماه آینده خود هم نمی

 گیرند.، کارمزد میببندندخواهند قرارداد ها هم وقتی میخواهند و به تازگی بانکمی

شدت همنفی خواهد شد که ب احتماالًیا  صفر PSP هایای نزدیک دریافتبا ادامه این وضعیت، در آینده

ما مواردی  ساز شده است.ها نیز مشکل PSPگیری دامپینگ در بخششکل ،افزون بر این خطرآفرین است.

 کنیم.ما بر سر بیشتر ضرر کردن، دعوا می داریم که بیشتر از دریافت، پرداخت شده است.

آفرین های فعلی عمیق و بحراناصالح شود تا آسیب و چالش این نظام فعلی ترعیسرچه هر بر این اساس باید

غیر فعال  POS هایدرصد دستگاه ۷۵در حال حاضر  ت شکل جریان پول فعلی تغییر کند.نشود و بهتر اس

 هستند و این محصول روند معیوب فعلی است.

سازی آن آماده باشیم. اعالم رشد تغییرات تکنولوژی باعث شده تا فضای فعلی تغییر کند و باید برای آماده

 قرار دهد. ریتأثرا تحت تواند فرایندهای جدید گیری عجوالنه میتصمیم

 

 ۴صنعت پرداخت،  :امیرحسین داوودیان معاون شرکت پرداخت الکترونیک سدادامیرحسین داودیان 

کنند و چطور دانم به چه فکر میها که نمیPSPقیمت هستند؛ که به دنبال منابع ارزان هاذینفع دارد. بانک

کنند از دهند، فکر میذیرندگان که وقتی پول چیزی را نمیدهند؛ پبیشتر از درآمدشان کارمزد می هاآنبرخی از 

های موجود روی پیشخوان نیست. و POSهای به اندازه ارزش ها، ارزش داراییآسمان آمده. در برخی از مغازه

 ها را مجبور کرده به صنعت پرداخت، یارانه بدهند.در نهایت بانک مرکزی که اکنون بانک

ده شدند. االن ها زیانند و با وارونه شدن اقتصاد، بانکدداها به صنعت کشور یارانه میبانک ۸۰و  ۷۰در دهه 

درآمد ما قرضی است یعنی کسی که  ،در حال حاضر در صنعت پرداخت دهند.دارند به صنعت پرداخت یارانه می

 دهد.هم که چیزی نمیدهد اگر نه گیرد اگر تمایل داشت پول ما را میاز ما خدمت می
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برای اینکه از این صنعت درآمد به دست بیاوریم باید ابتدا  .دهددرآمدزایی در این صنعت با تهدید جواب نمی

خواهد ولی طور حتم برای خود سود میها بهی یکی از ذینفععنوانبهنفعان را شناسایی کنیم، بانک ذی

ها دنبال درآمد است ولی شرکت دیگری بیشتر از از این شرکت های پرداخت نیز افکار مختلفی دارند یکیشرکت

 کند.آورد، کارمزد پرداخت میدرآمدی که به دست می

 ؛دهندشارژ، خرید، درخواست موجودی و انتقال وجه را انجام می اصلی چهار سرویس هادرصد پذیرنده ۸۰االن 

کنند که بیشتر از درآمدشان به اخت درآمدزایی میهای پردولی با این وجود معلوم نیست چگونه برخی از شرکت

 دهند.ها کارمزد میتراکنش

 .دندهمی ارائه هاآنهای پرداخت چه سرویسی به دانند که شرکتکنندگان نمیبرخی از مواقع استفاده متأسفانه

بروند این موضوع  هاآناعالم کردند هر بانکی سود بیشتر دهد نباید مردم سراغ  جمهوررئیسکه آقای  طورهمان

 کند.پرداخت نیز صدق می هایشرکتبرای 

 

مدل مناسبی برای  ،مدل موجود کارمزد: معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک، نژادروشنمحمدرضا 

ولی حاال دیگر به این مدل نیاز کرد دهندگی در نظام بانکی آغاز به کار تداوم نیست چرا که این مدل برای شتاب

 نداریم.

شود تا زودی به بانک مرکزی اعالم میهها آماده شده که بها برای حل چالش صنعت پرداختیبی از مدلترک

ها یکی از اهدافی است ها از شبکه پرداختشاهد تغییراتی در این زمینه باشیم. همچنین خارج کردن تراکنش

 که به دنبال آن هستیم.

دولت و  در وضعیت بدی هستیم. اما قطعاًآل بسنجیم، دهاگر بخواهیم وضعیت صنعت پرداخت را با شرایط ای

وضع مالیات یا مثل ی یهاسیاست ،وکارهای مختلفحاکمیت برای اعمال قوانین خود و حمایت از کسب

تواند ابزاری بوده که در اختیار بانک مرکزی است و می چنینهمگیرد. کارمزد بخشودگی مالیات را به کار می
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های در POSسال پیش تا االن تعداد  ۳از حدود  د کردن نظام پرداخت استفاده کند.برای حمایت و محدو

 های محروم بوده است.میلیون رسیده که بخش بزرگی از آن در استان ۶.۵ بهمیلیون  ۳.۵کشور از 

های کتگذار شرسرمایه عنوانبهقیمت به خاطر کارمزد نیست چرا که بانک ها برای جذب منابع ارزانهزینه بانک

که  ها باید مشخص کنندبانک .هایش باالستکه در نتیجه آن هزینههستند ... و تجهیزات تأمینپرداخت ناچار به 

 خواهند در این حوزه هزینه بپردازند.چقدر می

 قیمتارزاندهند که چقدر هزینه بابت کسب درآمدهای بوال پاسخ ئبه این س توانندها نمیغالب بانک

 است؟ صرفهبهمقرون

 

هزار میلیارد ریال اعم از کارمزد و اجاره پول خرج کرده که در  ۵۰سیستم بانکی  ۹۵در سال  :رضا لگزاییعلی

ها های پرداخت وابسته به بانکآنچه از طریق شرکت ؛ اماهزار میلیارد ریال خواهد شد ۸۰تا  ۷۰سال جاری بین 

 ها ندارد.بازده و برگشتی برای بانک ها هیچدرصد این هزینه ۶۰ درصد است و ۴۰گردد بر می

 ۲۰۰هزار تومان و باالی  ۲۰۰تا  ۵۰هزار تومان، بین  ۵۰ها به سه دسته تا در تحلیلی که انجام شده، تراکنش

هزار تومان هستند. در این بررسی مشخص  ۵۰های کشور کمتر از درصد تراکنش ۷۰اند. هزار تومان تقسیم شده

خالص داشته.  نمیلیارد ریال زیا ۹۴۹۷هزار تومان در سال گذشته  ۵۰های زیر اکنششده که شبکه بانکی از تر

میلیارد ریال زیان خالص داشته و تنها از  ۱۳۴۷هزار تومان در سال گذشته  ۲۰۰تا  ۵۰های از تراکنش

هزار  ۷دود ها حهزار میلیارد ریال سود داشته است. جمع جبری این ۴تا  ۳هزار تومان  ۲۰۰های باالی تراکنش

 دهد.میلیارد ریال زیان خالص نشان می

تر به زیان صنعت پرداخت است چون سیستم بانکی تا وکار به زیان سیستم بانکی است اما مهماین مدل کسب

 کند.شود و سرمایه جدیدی وارد آن نمیکم از این صنعت خارج میکند و کممدتی این زیان را تحمل می

صورت هیچ توزیع شود. این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد در غیر این نفعانیذها بین حداقل زیان این تراکنش

تواند کمک کند بانک مرکزی هم در این اصالح کارمزدی می بینیم.انداز روشنی برای صنعت پرداخت نمیچشم
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ر قالب صندوقی تواند دجویی بسیار زیادی از محل اسکناس و مسکوک در اختیار گرفته که میچرا که صرفه

 های کارمزد مورد استفاده قرار دهد.برای تقسیم هزینه

 

الیایی که گرفتارش شده، اصالح اصولی سیستم فعلی راه نجات این صنعت از دست ب :قنبریانعبدالعظیم 

ا تنها کافی است که مطالعه کنیم و بهترین روش در دنیا ر .ادی داشته باشیمیهم الزم نیست نبوغ ز اصالً .است

اگر بانک مرکزی بخواهد با یک متن خبری یا بیانیه از مواضع خودش کوتاه بیاید، هیچ  .انتخاب و بومی کنیم

 .شوداین شمع )صنعت پرداخت( تمام می رفتهرفتهافتاد و اتفاقی نمی

التور برای وبینید که رگجای دنیا نمیها مبلغی را دریافت کند اما هیچدرست است که رگوالتور باید از تراکنش

 .خودش سود تعریف کند و این موضوع هم نیاز به اصالح دارد
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 ها و اسناد بانکی را مدیریت کنیمچگونه کوهی از داده

 فصل یکپارچگی

کند قدر افزایش پیدا میگاهی آن ،شودهای مختلف ذخیره میهای اداری و سازمانحجم اسنادی که در سیستم

انباری از صورت ه این حجم از اطلعات دیگر نه بههرچند ذخیر .رودها از بین میامکان مدیریت آن که عملا 

ال عنصر کلیدی الزم برای حگیرد، بااینهای اطلعاتی یا دیتاسنترهای عظیم صورت میلکه در سیستمب ،کاغذ

 .هاستماندن اطلعات، قابلیت مدیریت صحیح آنارزشمند

 عاملمدیرمراد ریلد  ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک

های مدیریت اسناد و مدیریت گردش در کار سیستم»در کارگاهی با عنوان ، آلمان SER هایشرکت گروه

 ،شودها، خودروها و خودپردازها برقرار میارتباطی که بین موبایل»: گویدمیدرباره اهمیت اطلعات « هابانک

ترل کند، گویی دنیا را مدیریت هرکس این دیتا را مدیریت و کن .کنندهمگی اطلعاتی حیاتی تولید می

 «.کندمی

به آمار جالب  ،او درباره حجم عظیم اطلعاتی که تا به امروز تولید شده است و در آینده نیز تولید خواهد شد

ر رسد، این دزدابایت می ۴۵میزان تولید ساالنه دیتا به  ۲۰۲۰تا سال »به گفته ریلد:  .کندتوجهی اشاره می

 «.شدزدابایت می ۲حجم آن تنها  ،شده از ابتدای حیات بشر ذخیره شده بوداطلعات تولیدحالی است که اگر 

ها های مدیریت محتوا، درباره مزیت این سرویسآلمان با ارائه توضیحاتی درباره سرویس SERمدیر عامل گروه 

 «.شویدر میو مولدت ترها چابکبه کمک آن .وکار شما هستندها پلی برای کسباین سرویس»گفت: 

گونه ، اینهای مدیریت محتواها درباره مزیت پلتفرمریلد در ادامه با شرح معایب فرآیندهای کاغذی در بانک

 ۵۵ها تا درصد، کاهش هزینه ۵۷ایجاد دسترسی بیشتر به اطلعات تا  ،هااز این پلتفرمبااستفاده»توضیح داد: 

جویی در نیروی کار درصد صرفه ۳۹د بازگشت سرمایه و صدر ۴۰۰درصد،  ۵۲درصد و اجرای رگوالتوری تا 

 «.خواهید داشت

های مختلف به تعریف مدل ،پرتغال و مشاور کامرز بانک آلمان SERرو مدیر عامل گروه در ادامه جیل لوری

ECM  :در مدل اول »از گذشته تاکنون پرداخت و گفتECM سازی آوری و ذخیرهی جمعهمه فرآیندها

 «.شدن و هزینه باال داشتشد و معایبی همچون کندی، خطر گمصورت دستی و روی کاغذ انجام میاطلعات به

شعبه  ن روش تمام اطلعات شما با سیستمدر ای»کید کرد: مدل دوم نیز تأ ECMهای رو درباره ویژگیلوری

 « .ی شماستتبودن زیرساخت و اکوسیستم آییکپارچهباید تبادل و یکپارچه شود، الزمه این کار 
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 .در ایجاد ارزش از درون این اطلعات است ،پرتغال SERعامل گروه نیز به گفته مدیر ECM3ترین ویژگیمهم

های مانند بسیاری از بانک ،در این مدل به جای اینکه خودمان اسناد و اطلعات را ایجاد کنیم»گوید: رو میلوری

واقع روشی به نام دریافت هوشمند در .اسکن کند و برای ما بفرستد اچیزی ر خواهیم تا مثلا اروپایی، از کاربر می

 «.مطرح است

زمینه رعایت استاندارد سخنران این کارگاه در دیگر ،الزمانی مدیرعامل شرکت سامانه هوشمند آبانرضا صاحب

و سیستم مدیریت را  ECMنسل اول » :گویدپردازد و میهای ایرانی میبه انتقاد از برخی بانک ،مدیریت اسناد

هایی که به کمک برخی از بانک .سال باید اطلعات را نگهداری کنند ۱۲کم ها دستآن .اندرعایت نکرده

هایی مواجه ها با سختیودن نرخ تزریق اطلعات، در مدیریت آندلیل باالب، بهاندار را کردهافزارهایی این کنرم

 «.داشته باشید ن رانیز باید زیرساخت مناسب آ ECMبنابراین حتی برای نسخه اول  هستند؛

دهد: گونه توضیح میاین المللی در مدیریت محتوا رارین مزیت رعایت استانداردهای بینتالزمانی بزرگصاحب

 ،المللی قرار دهیمبر استانداردهای بینآرشیو بانک در سیستمی امن مبتنی حجم زیادی از اسناد را به جای اگر»

 «.ها را به اشتراک بگذاریمتوانیم آنمیو  ها داشته باشیمی به آندسترسی بهترتوانیم می در آینده

ی سازمانی جدا از یکدیگر تعریف گهای یکپارچها و مدیریت اسناد و پروژهBPMاو در ادامه با اشاره به اینکه 

ن و کامپیوتر در آن واحد استفاده این است که از توان پردازشی انسا BPMکاربرد اصلی »، ادامه داد: شوندمی

متصل زیاد داشتند و نیاز به های متفرقه و غیر؛ چون اپلیکیشنها به سراغ آن رفتندها و امریکاییاروپایی .شود

بعد از  .سیستم انجام داد ۵۰کاری که آکسا با  .جا کنندهها جابسیستمی داشتند تا دیتا را بین آن

 «.کردندساختارمند را باید یکپارچه میدیتای ساختارمند و غیر BPMشدن ابزارهای تریکپارچه

 ۲نسل  ECMهمه محتوای شما روی »دهد: گونه شرح میرا این الزمانی منظور از دیتای غیرساختارمندصاحب

ا مدل اگر مورد بایم ی .یفت، پرونده پرسنلی یا نامه اتوماسیون اداریاز پیام گرفته تا ایمیل، پیام سویقرار دارد، 

بلکه یک ابزار افقی  ،عنوان یک ماژول ورتیکالبهرا نه  ECMراهکار  ،معماری دیلویت برای بانکداری نگاه کنید

پرسنلی، کارگزینی، اداره پشتیبانی، مناقصات و  .ها قرار دارددر نظر گرفته است که زیرساخت خیلی از سیستم

 «.خواهندرگانی همه اجزای مدیریت اسناد میقراردادها و باز

اگر در فضای بانکی با این حجم از اسناد فعالیت »: کید بر اینکهمل شرکت سامانه هوشمند آبان با تأمدیرعا

درباره ضرروت سیستم مدیریت  ،«باید یک مدل معماری صحیح برای مدیریت آن داشته باشید قطعاا ،کنیدمی

مثل این است که هر دهی برای خود  ،اشدنداشته باگر چنین سیستمی وجود »یکپارچه محتوا توضیح داد: 
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آید مشکل جایی پیش می .یعنی در هر بخش یک مدیریت اسناد مجزا وجود داشته باشد ؛کدخدایی داشته باشد

 «.ها را یکپارچه کنیده بخواهید آنک
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 عنوان شد: IFRSمعرفی در کارگاه 

 المللی در عرصه بانکداریزبان مشترک بینایجاد 

در  المللو همچنین داشتن زبان مشترک بین مدترشد بلند وری در بازارهای مالی،فیت، بهرهایجاد شفا

( IFRS) المللیمالی بین گریپیوستن به بنیاد استانداردهای گزارشترین کارکردهای از مهم های بانکی،نظام

 .های بانکی خواهد بودمثل کابوس برای نظام ،نه، بسیار کارآمد و اگردرستی اجرا شوداست که اگر به

را به چالش  های اطالعاتی و متخصصین فناوری اطالعاتسیستمچگونه : IFRS» در کارگاهی با عنوان

که ضمن معرفی این استاندارد  ،های مالی شرکت پویاسامانهگر ارشد ، تحلیلفرسعیدی سائدهسیده، «کشندمی

این استاندارد تحت نظارت به این نکته اشاره کرد که  ،کشور دنیا پذیرفته شده ۱۲۵توسط المللی به صورتی بین

برای اجرا  توسط بانک مرکزی ایران نیز ۱۳۹۴در سال کند و المللی عمل میت استانداردهای حسابرسی بینهیئ

های پرداخت که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامفر سعیدی .های کشور ابالغ شده استبانکبه 

اگر »نظام بانکی کشور گفت: استانداردسازی در فرایند اهمیت سخنان خود از ابتدای در حضور یافته بود، 

عاملی برای درک متقابل مردم عنوان را بهتوان آن می ،در نظر بگیریمعنوان فرایندی عمومی سازی را بهاستاندارد

ی و ئنی برای ارزشیابناظر مطمکننده تولید و تجارت و همچنین کننده ارتباطات، تسهیلها، تسهیلو سازمان

باعث شفافیت در نظام مالی و  ،این فرایند عمومی وقتی به نظام بانکی کشور برسد .ها در نظر گرفتگیریتصمیم

 «.های جهانی خواهد شدبا بانک ی داخلیهاالمللی برای ارتباط بانکهای بینهمچنین حذف برخی از محدودیت

فارغ از »: بندی کردگونه تقسیمبا اشاره به اهمیت اجرای این استاندارد، مزایای آن را اینسخنران این کارگاه 

های ها و صورتباید به تأثیر آن در خوانایی گزارش ،بخشی به نظام مالی کشورشفافیتدر  IFRSاهمیت اجرای 

شویی های مالی، امکان اثبات مبارزه با پولالمللی و همچنین حذف سودهای موهوم از گزارشمالی در سطح بین
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ایجاد درک متقابل به  کارکردهایی که نهایتاً منجر .اشاره کرد و همچنین اثبات عدم حمایت مالی از تروریسم

 «.خواهد شدآفرینان اقتصاد جهانی میان نقش

باعث  ،که پیوستن و اجرای این استاندارد در نظام بانکی کشورآمد میگونه برفر اینیعیدهای ساز صحبت

واقع ایجاد زبان اجرای این استاندارد در»المللی قابل مقایسه شوند: بین هایهای داخلی با بانکشود که بانکمی

برای جذب  های الزمکننده زیرساختقع ایجادوازبانی مشترک که در .در سطح جهانی استمشترک حسابداری 

؛ اما چند در کشور ما اجرای این استاندارد الزامی شده استاما نکته اینجاست که هر .رجی استهای خاسرمایه

که این پروسه به صورتی کامالً کشور نیست؛ چرا هاجرت کامل نظام بانکین الزامی به معنای مایجاد چنی

 «.تدریجی و مرحله به مرحله اتفاق خواهد افتاد

های حتی کشوری چون آمریکا نیز از پیوستن به این استاندارد جهانی تا مدت»: او به این نکته اشاره کرد که

برای حضور و زده است، اما حتی این کشور نیز پس از مدتی به این نکته پی برد که مدیدی سرباز می

دارد اساس این استانهای مالی خود را برگریکه گزارشای ندارد چاره ،المللیآفرینی اقتصادی در سطح بیننقش

کشورهای کوچک و متوسط نیز این استاندارد را پذیرفتند و براساس تدریج پس از این بود که به .به انجام برساند

 «.الملل ارائه دادندهای مالی خود را در سطح بینآن گزارش

هایی هزینهشور ورود به این نظام استاندارد بدون شک برای نظام بانکی کفر به این نکته اشاره کرد که دیعیس

های دلیل وجود تحریممتأسفانه به»داقل رساند: ها را به حتوان آنمی ،های درستریگیدارد که با تصمیم

اما حاال  به سمت این استاندارد حرکت کنیم؛ المللی، ما ارتباطی با نظام بانکی جهانی نداشتیم که بخواهیمبین

آفرینی الملل نقشحوزة بینان برایمان فراهم شده که بتوانیم در این امک ،هادر شرایط رفع بسیاری از این تحریم

بودن وجود دارد، به معنای دیگر متغیر این استانداردها تغییردر ذات که اما باید به این نکته توجه داشت  .کنیم

از حضور در این جهان  بارهو به یک طور کاملتواند بهری نمیهیچ کشواین استانداردها به این معناست که 
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دوباره دستخوش تغییر  ، ممکن استهاای از آنمجموعهمحض پذیرش استانداردشده سخن بگوید؛ چراکه به

 «.شوند

بدون شک ورود به این »ام بانکی کشور گفت: ذیرش و اجرای این استاندارد در نظهای احتمالی پدربارة هزینهاو 

توان به هزینه نیروی انسانی ها میبرخوردار خواهد بود که از میان آنای شدهبینیپیشهای عرصه از هزینه

ییر استاندارد و همچنین هزینه دهی، هزینه مدیریت پروژه تغهای گزارشصص، هزینه تولید سیستممتخ

 «.اشاره کرد مدتهای کوتاه و بلندحلکارگیری راهبه

، آن را به سه مرحله ارزیابیگفت، می IFRSحرکت به سوی استاندارد  «نقشه راه»درباره که کارگاه سخنران این 

شناخت محیط و ها نیازمند آناز یک له اجرا تقسیم کرد که ورود به هراندازی و همچنین مرحتولید، نصب و راه

گر در که اچرا ؛است ترین مرحله، مرحله ارزیابیتوان گفت مهممی»های مورد نظر است: قیق زیرساختاجرای د

درستی شناسایی شوند، برای هر بار تغییر استاندارد دیگر کابوسی به نظام بانکی ها بهسیستم قابلیتاین مرحله، 

 «.کشور متحمل نخواهد شد

در این مرحله باید حواسمان به »، گفت: هایی که باید در مرحله ارزیابی به انجام برسداو درباره مجموعه فعالیت

 .باشدکار، افراد و تغییر فرایندها وا، حسابداری، مالیات، مدیریت کسبها و فرایندهسیستمتغییرات احتمالی در 

اما فاز  .ها حضور داشته باشندهای ارزیابی بانکدر کمیتهتی آی ن مرحله خیلی مهم است که کارشناساندر ای

های جدید برای رفع د سیستمشود و تولیها مرتبط میدوم این عملیات به حصول اطمینان از شناخت نیازمندی

 «.آن نیازها

اساس بردر این فاز انتقال عملیات از حسابداری »دربارة فاز سوم این عملیات توضیح داد:  این سخنران

و این  افتدای است که انتقال عملیاتی از حسابداری اتفاق میواقع مرحلهافتد، درنداردهای جدید اتفاق میاستا

 «.مقتضی را طلب خواهد کرد خود ابزار و ادوات و همچنین زمان
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سازی ، دربارة بهینهکردعنوان مثال اشاره میای ایرانی به، به تجربهای از توضیحات خوداو که برای هر مرحله

ده باشند، های ایرانی برای این اقدام تجهیز نشاگر بانک»رت به این جهان استاندارد گفت: های مهاجهزینه

فقط باید توجه داشته  .متغیر استاندارد بسیار زیاد خواهد بودست که هزینه مهاجرت به این جهان مشخص ا

گیری مناسب در مراحل ط محیطی صورت خواهد گرفت و تصمیمباشیم که تغییر در استانداردها به واسطه شرای

 «.قل خواهند رساندهزینه احتمالی تغییرات دیگر را به حدا ،گوناگون این مهاجرت

در فاز اول مهاجرت گفت که اگر جدی گرفته شود،  خصوصها بهپذیری سیستمفر از لزوم انعطافسعیدی

 .های کمتری اتفاق خواهند افتادبا هزینهبدون شک تغییرات بعدی 
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های مدیریت تقلب مطرح های اجتماعی مالی و سامانهدر کارگاه تحلیل پیشرفته شبکه

 شد:

 وجوی ساختارهای مشکوکدر جست

در کارگاهی که با عنوان  ،های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیکگروه سامانه رئیس ،نصیری الدینجالل

در روز دوم از هفتمین همایش « های مدیریت تقلبهای اجتماعی مالی و سامانهتحلیل پیشرفته شبکه»

 های مالیتحلیل شبکهتقلب، به اهمیت  مسئلهبا اشاره به برگزار شد، های پرداخت، بانکداری الکترونیکی و نظام

استفاده بسیار  حالتابهمالی وجود دارد که  هایای از شبکهدر هر بانکی، مجموعه»گفت:  پرداخت. نصیری

به دست آورد... تحلیل  استخراج کرد و توان از این ساختارمی را نشده است. باید دید چه دانشی هاآنمفیدی از 

فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه  ،های آناساس الگوریتمتوان برهای مالی مبحثی است که میشبکه

از گراف استفاده  ،هاجدول در تحلیل جایبهتوان به نظر نصیری می «.توان از آن استفاده کردتقلب می درزمینه

شبکه مالی شود، از مالی مختلف می هایشبکهکرد و دانش را از ساختار گرافی به دست آورد. این امر شامل 

های تحلیل شبکه ای مثل شتاب، شاپرک، پایا و غیره.بانکیهای بینهای کارت گرفته تا شبکهمتمرکز، سیستم

 درزمینههای آن فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه اساس الگوریتمتوان برمالی مبحثی است که می

 توان از آن استفاده کرد.تقلب می

 های مالیشبکه کاربرد

کند. در می بندیدستهای، برنزی و غیره را به وفادار، نقره هاآن مثالًو  بندی کردهمشتریان را خوشه RFMپروژه 

پول  ای که مقدار ماندهمشتری مثالًشود. شود که در آن، به روابط اهمیت داده نمیمی ها این مدل پیادهبانک

آورد. ای از افراد را بیرون میو اگر از بانک بیرون برود، دسته وانتقاالت بسیاری داردبسیار پایینی دارد، اما نقل

ماشین برای یافتن مشتریان و یادگیری  data miningهایی غیر از این امر به این معنا است که روش

-ساز در شبکهتوان افراد جریانهای گرافی این است که میوجود دارد. یکی از کاربردهای این الگوریتم تأثیرگذار

 های مالی را پیدا کرد.

 ازنظربند مطرح است. هم قویاًیا اجزای  strongly connected componentاز سوی دیگر مبحث 

 رأساز هر  دسترسیقابل رأسششود که هر نامیده می همبند قویاً ، گرافیدارجهتهای تئوری ریاضی گراف

همبندند.  قویاً هایی است که خودشان دلخواه زیرگراف دارگراف جهت همبند در یک قویاًدیگرش باشد. اجزای 

واریزهای مستمر  مثالًبررسی کرد،  زمان خطی همبند را در قویاًبودن یک گراف یا اجزای همبند قویاً توان می

 و غیره. خودپردازدر ارتباط هستیم، مثل خیریه، دستگاه  هاآنا هایی که همیشه بماهانه به یک حساب یا مکان
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های چیست؟ روشهای تحلیل شبکه مالی به دست آورد. فایده این کار توان با الگوریتمبند را میاین گروه هم

که فرد قاچاقچی است و ایم قضایی به این نتیجه رسیده ازنظرتقلب، الگوریتم ندارد، یادگیری ماشین ندارد، فقط 

توان تشخیص داد که می strongly connected component ازاست. بااستفادهانجام داده  شوییپول

این امکان تشخیص را فقط دید گرافی، فرد موردنظر با چه کسانی در ارتباط است و این افراد را هم بررسی کرد. 

 راحتی شناسایی کرد.را به هاآن تأثیرگذاریتوان وضعیت مبنای چیدمان افراد در گرا، میبر آورد.فراهم می

خواهیم پیامی را وقتی می مثالًرادی است که اعتبار باالیی دارند، یا از کاربردهای دیگر شبکه مالی، تشخیص اف

توان از تحلیل استفاده کرد. همچنین ، دانشجویان و غیره( میپزشکاندندان مثالً به یک دسته خاصی بفرستیم )

کنند، ریز میها را خرد و این افراد پول معموالً است که  ترتیباینبه، شوییپولیکی از سناریوهای موجود در 

 های مشتریان استفاده کرد.توان از تحلیل گروه، میانددخیلبرای تشخیص اینکه چه افرادی در این سناریو 

های مالی، استخراج ریسک سیستمی است. ریسک سیستمی به معنای یکی دیگر از کاربردهای تحلیل شبکه

ثباتی و آشوب در بازارهای مالی و سرایت بیاحتمال ایجاد بحران مالی و سقوط ناگهانی در کل یک سیستم 

شود ریسک به پرداخت کند و باعث می تواندمیلیاردی که فرد نمی 900وام  مثالًزنجیروار است ) صورتبهمالی 

 کند(.همه سرایت 

 های جلوگیری از تقلبروش

چهار نوع روش برای جلوگیری شوند، جدیدتر می روزروزبههای تقلب با اشاره به اینکه روش نصیری الدینجالل 

 های مالی را برشمرد:از تقلب در شبکه

فاصله دو  در تواندنمی که در کیش است،فردی  اساس قواعد،بر (:rulesبر قواعد )زیرسیستم مبتنی (1 

در شبکه پایا نباید باالی پنجاه  مثالً یا  .تراکنش داشته باشدنیز در تهران  از تراکنش خود در کیش، دقیقه بعد

ی این مزایا از دهد.شدن این قوانین، سیستم هشدار میلیون تومان تراکنش انجام شود. درصورت شکستهمی

 ضعیف است.های جدید، به تقلباست، چون نیاز به محاسبات ندارد؛ ولی نسبت سرعت باال و عالی روش،

شود رفتار نرمال هر شخص را به دست آورد و اگر تغییراتی سعی می :بر پروفایلهای مبتنیزیرسیستم (2 

بر پروفایل، باید به های مبتنیتواند مشکوک به تقلب باشد. در روشوجود داشت، می های نرمال فرددر تراکنش

شش ماه میانگین در  صورتبهدانیم تعداد تراکنش روزانه فرد می مثالً ازای هر شخص، رفتار نرمال ایجاد کرد. 

هایی مثل و حداکثر آن ده میلیون تومان بوده است. همچنین از میزان استفاده فرد از کانال هگذشته چقدر بود

موقعیت جغرافیایی و  ازنظرهای این فرد، نیز اطالع داریم. فرض کنیم یکی از تراکنش ، پوز و غیرهATMچک، 
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معلوم نیست، اما وظیفه  است؟)تقلب(  fraud واقعاًجایی پول با رفتار شخص سازگاری ندارد. آیا این همیزان جاب

 کردن است.ما هشداردادن و چک

رفتار خود فرد و مبنای در فیشینگ(. همچنین بر مثالًهای تقلب جدید کارآمدتر است )به روشاین روش، نسبت

تار استخراج کنیم. عیب روش : چون باید رفاین روش، متوسط استسطح پیچیدگی  شوند.، الگوها پیاده میاو

های فردی که طی چند سال دانشجو بوده و میزان تراکنش مثالًبر پروفایل این است که وقتی رفتار فرد )مبتنی

تا  کند؛ امازمان درک می مروربهشود(، در طول زمان تغییر کرده است، سیستم این تغییر رفتار را بعد شاغل می

 دهد.که به این ادراک برسد، مدام هشدار میزمانی

کردن تر خواهد بود. چکتر باشد، هشدارهای سیستم هم دقیقباید دقت داشت که هرقدر اطالعات ما دقیق

اساس بر درنهایتشوند و و غیره تجمیع می مورداستفادههای های زمانی، جغرافیایی و مقدار تراکنش، کانالبحث

 شود.گیری میتراکنش، تصمیممیزان ریسک 

، شود. هدف این روشمتغیر به سیستم داده می عنوانبهکل موارد  :بر یادگیری ماشینزیرسیستم مبتنی (3

 گیرد.اساس ذات دیتاها شکل میها برها است. در این روش، دادهاستخراج دانش و یادگیری الگوها در داده

 شوند.کالسه و چندکالسه تقسیم میبه دو دسته تک معموالًهای یادگیری ماشین روش

هایی که متقلبانه هستند، شبیه گاه در برخی موارد تراکنش: های مالی یا اجتماعی( روش تحلیل شبکه4 

به نظر نصیری، در  جغرافیایی شبیه است. ازنظرمیزان تراکنش یا مکان آن  مثالًهای خود فردند، تراکنش

توان به سه مدل اول اتکا کرد، ولی با مدل ، نمیشوییپولسرقت اطالعات اینترنت بانک و  هایی مثلسناریو

 در این مدل، باید به دنبال ساختارها بود. توان به نتیجه رسید.گراف می

 ایپایگاه داده گراف در مقابل رابطه

باید ساختارهای ما متفاوت باشد. »ای، گفت: های شبکهبیس در تحلیلبر استفاده از گراف دیتا تأکیدبا نصیری 

خواهیم این ساختارها های مالی به دنبال ساختار هستیم تا ببینیم کدام ساختار مشکوک است و میما در شبکه

ای، باید از داده گراف روش رابطه جایبههای ساختاری برای تحلیل درواقعبه دست آوریم.  بیسدیتا را در گراف

که افراد از طریق کارت اعتباری، اعتبار  ترتیباینبهاست:  Ring Fraudلب در دنیا بیشترین تق استفاده کرد.

 مثالً  توان با تحلیل گراف به دست آورد.ها را میشوند. این حلقهگیرند و ناپدید میکنند، وام میکاذب درست می

اساس امتیاز شما تفاق بیفتد؛ یعنی برتواند در آن امی تواند از مواردی باشد که تقلبدر ایران باشگاه مشتریان می

گیرد. حال ممکن است فردی با دستگاه پوز خود، خریدهای کاذب انجام دهد که امتیازش به شما جایزه تعلق می

 «.باال برود
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از  Neo4jد. زنهای موجود مثال مییکی از انواع گراف دیتابیس عنوانبهرا  Neo4j نصیری گراف دیتابیس

سازی، توان برای ذخیرهمی Neo4j . ازکندها استفاده میداده انجام عملیات روی پایگاهزبان سایفر برای 

و حفظ  یسازرهیذخهای بسیار پیچیده و کاربردی استفاده کرد. این گراف دیتابیس با گیریمدیریت و گزارش

 ،هااز همین ارتباط استفاده و با کندها را حفظ میداده بودن یغن، های شماهای موجود بین دادهانواع ارتباط

های در حوزه Neo4j یکاربردهاترین کند. مهممندی را برای شما تولید میها و اطالعات بسیار ارزشگزارش

BI ،تشخیص تقلب ،CRM .و غیره است 
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 عنوان شد: PSD2در کارگاه 

 های آنالین خدمات حسابیزیرساختدر لزوم بازنگری 

PSD2  خواهد که به کمک بازیگران جدید شبکه بانکی آمده و می شودگفته میمجموعه قوانینی به

در این عرصه بخش بزرگی  هاآنکارآمدی  .از بین ببرد هاآنهای پرداخت را برای های فعلی سرویسمحدودیت

 .دهدشود را کاهش میز فشاری که بر شبکه بانکی وارد میا

ی که با موضوع کارگاهدر  سعید طباطبایی ،های پرداختدر هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام

PSD2تحوالت »گفت:  ،نداهکه در حوزه بانکی وارد شد یبازیگران جدیدحضور با اشاره به  ،ها برگزار شده بود

ها وارد حوزه پولی و بانکی کشور شدند که آپها و استارتتکته که بازیگران جدیدی مانند فینبه این سمت رف

 در پی کشف ،کردن این فشاربرطرف آورند و آنچه مسلم است این است که باید برایبه شبکه بانکی فشار می

 «.بودراهکار 

بخش دیگری که »ه این نکته اشاره کرد که: های ملی پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه بمدیر سامانه

در توان به این بازیگران جدید اضافه کرد، شاپرک است که نقطه مشترک در میان تمام این بازیگران جدید می

 «.دنآیمی حساببهبانک  نفعذیو تمامی کسانی است که نظام پرداخت ایران 

رای ارائه سرویس پرداخت به این بازیگران با محدودیت حاضر شبکه بانکی کشور بباور است که درحال او بر این

طباطبایی در ادامه گفت:  .قرار دهد هاآن در اختیار های مناسبیتواند سرویس پرداختاست و نمی مواجه

های پرداخت در اختیار این بازیگران هدف اصلی در طراحی این مجموعه قوانین این است که سرویس هرچند»

توانید امنیت را فدای طبیعتاً شما نمی .باید در بستر امن اتفاق بیفتد این ماجرا در قدم اولاما  ،جدید قرار بگیرد

 چراکه ؛ساده باشد خیلیباید که قوانین برای بازیگران جدید نکته بعدی این است  .هیچ عامل دیگری کنید

ها نیز قابل کاربری آپی استارت، برابریممیها به کار  PSD یبراهمان قوانینی که  توان انتظار داشتنمی

 «.در محیطی امن باشد اجراقابلاین قوانین باید برای بازیگران جدید ساده و  .باشند
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در ایران محقق  اکنونهمدر اروپا اجرایی شده بود،  ۲۰۰۷که در سال  PSDبا اعالم این نکته که ورژن اول او 

پاسخگوی بازیگران  وجههیچبهانه این مجموعه قوانین حقیقت این است که متأسف»، در ادامه گفت: شده است

هم حاضر وضعیت پرداخت ما که درحالو مسئله اینجاست  ندنیست ،ها اشاره شدجدید نظام بانکی که بدان

 «.را ندارد PSD2 آمادگی گذار به

خدمات  رویکز برتمر بیشتر PSD1 این است که درهم  مسئلهدلیل این »: دالیل این امر توضیح داد دربارهاو 

 اما در ؛گیرندها در این حوزه قرار میکه اتفاقاً در کشور ما هم بیشتر تجارت های بانکی بودکارت مربوط به

PSD2 طباطبایی به نبود « .حسابی است سرویس پرداخت از جنس مربوط به هایروی بخشتمرکز بر

اساسی در این حوزه  شکافدر کشور ما یک »های الزم در کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: زیرساخت

گویند که یک سرویس می IP همان چیزی است که در اتحادیه اروپا به آن درواقعبخش حسابی  .وجود دارد

 «.شودمیثانیه انجام  ۱۰عملیات پرداخت زیر که در حساب در فضای آنالین است  بر یمبتن

نیاز دارد که در حوزه  های این پارادایم جدید،برداری از مزیتبرای بهره ایراندر  کید کرد که شبکه بانکیتأ او

نکته مهم »: دهدها ارائه تکاین سرویس را به فین بتواند دست پیدا کند وآنالین شبه زیرساخت  نوعیبهحسابی 

تر ها سادهسرویسانتقال وجه در این  .های کارتی هستندتر از سرویسها بسیار سادهدر این است که این سرویس

شود و در نقشه راه بانک مرکزی هم انتقال وجه حسابی آنالین وجود دارد و اگر این اتفاق در کشور انجام می

 «.مند شویماستفاده کنیم و از فواید آن بهره PSD2 توانیم ازبیفتد و این فاصله پر شود، ما می

نیز پارادایم جدیدی که در این عرصه اسلوونی  STدر این کارگاه ماتیاژ استروورسنیک مدیر پروژه شرکت 

های اخیر در بسیاری از معرفی کرد که در ماه اعتمادقابلراهکاری  عنوانبهطراحی و ارائه شده است را 

گذاری برای در گذشته اشکال مختلف قانون»رویکرد قالب شناخته شده است:  عنوانبهکشورهای اروپایی 

مسائل جدید هایی خالقانه برای حلتوانست راهبه این معنا که نمی .ن هماهنگ نبودبانکداری با منطق فعلی آ
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تر انجام شد که روند پاسخگویی به مشتری خیلی کندتر از حاال که آسانهمین باعث می .پیش پا بگذارد

 «.به انجام برسد ،پذیردمی

نی گفت و به این نکته اشاره کرد که اگر سیالیت ها در بازارهای امروز جهاPSD2ماتیاژ در این کارگاه از کارکرد 

با مشتریان خود به  گونهاینتوانستند بابا نمیچون آمازون یا علی هاییپلتفرم ،های جدید نبودگذاریاین قانون

 .شکلی ساده در ارتباط قرار بگیرند و بازار خود را ایجاد کنند

 ،بود که با طراحی مقرراتی که با این عنوان شناخته شد حدود ده سال پیش»گفت:  PSD1ماتیاژ درباره تجربه 

قوانین پرداخت مخصوص به خود را داشتند، تصمیم  هرکدامکشور اروپایی که تا قبل از آن  ۱۶-۱۵حدود 

کاری که عملیات بانکداری را در این مجموعه  .گرفتند که تحت یک مجموعه قوانین مشابه پرداخت حرکت کنند

شدن ترارزان درواقعاو به این نکته اشاره کرد که  «.رساندتر به انجام میشتر و البته ارزانکشورها با سرعت بی

 .نه هدف اولیه هاستآنپیامد اجرای  ،انجام عملیات بانکی تحت این قوانین

 و موردنظراساس کشور البته باید این مجموعه قوانین بر»ایش به این نکته اشاره کرد که: هاو در ادامه صحبت

توانیم زنیم باید توجه داشته باشیم که نمیوقتی از ایران حرف می روستازاین .اکوسیستم آنجا طراحی شود

وقتی ما از  چراکه ، در یک کشور نیز به اجرا دربیاید؛شودکشورهای اروپایی اجرا می درمجموعقوانینی که 

از یک  ،زنیمما وقتی از ایران حرف میا ؛روی صحبتمان با چندین کشور است ،کنیماتحادیه اروپا صحبت می

 «.گوییمبا قوانین مخصوص به خود سخن می خصوصبهکشور 

دقیقاً باید مشخص کنیم که  ،رسیمها میPSD2وقتی به مرحله استفاده از »ماتیاژ در توضیح این نکته گفت: 

جموعه قوانین جدید برای ما این این م چراکه .کجاست ،ستاجراقابلای که این قوانین در آن منظورمان از حیطه

 «.با نگاهی محلی به وضع قوانین بپردازیم فقطنهای گسترده و آورد که در حیطهامکان را فراهم می
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 لندن: فایننشال اوساکو مدیر گونو رولند

 است شده گذاریسرمایه هاتکرگ در دالر میلیارد ۸۰

 سرییک با متفاوت هایشرکت میان در که شودمی گفته هاییفعالیت از ایمجموعه به ساده زبان به پذیریتطابق

 .شودمی دنبال مشخص هایدستورالعمل و تعهدات

 هفتمین در  )Tech Reg(«تکرگ» عنوان با که نشستی در لندن فایننشال اوساکو مدیرههیئت عضو گونو رولند

 رگوالتوری عضو شما اگر» ت:پرداخ مطلب این اعالم به ،شد برگزار پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش

 به را خود تعهدات بتوانید تا دارید احتیاج اوریفن به هرحالبه ،آییدمی حساببه تکفین اعضای از یا و هستید

 «.درآورید اجرا به هماهنگ شکلی

 بانکی بخش در مقررات و قواعد این که است مقررات و قواعد از سرییک پیگیری هاتکرگ از هدف» گفت: او

 «.است زیاد بسیار

 :که کرد اشاره نکته این به ،کردمی صحبت پرداخت هاینظام پذیریتطابق هایسیستم درباره که گونو رولند

 حرکت هاییدستورالعمل چه با ما که گرددبازمی نکته این به همگی داخلی بازار در پرداخت هاینظام عملکرد»

 قرار خود الشعاعتحت نیز را پرداخت هایروش حتی که ما وکارکسب شیوه در تنهانه هادستورالعمل این .کنیم

 نباید اما ،اندکرده پیدا دست زیادی هاینوآوری به فناوری حوزه در هاتکفین رچنده که اینجاست مسئله .اندداده

 «.کنیم پیروی هماهنگی هایدستورالعمل از باید نیز هاتکفین عملکرد در موفقیت برای که کنیم فراموش

 همچنین و شوییپول با مقابله برای یکسان هاییدستورالعمل به دستیابی لزوم به هایشصحبت ادامه در گونو

 ترینمهم از داده آوریجمع فضا این در» :گفت و کرد اشاره سایبری فضای در مالیات از فرار ،تروریستی اقدامات

 که ایمکرده طراحی آفالین فضای در را هاداده از حمایت قوانین سرییک ما .شود انجام باید که است کارهایی

 «.کرد برداریبهره هاآن از وانبت باید هم یسایبر فضای بادرارتباط

 المللیبین هایسازمان که است گسترده بسیار ایحوزه امروز جهان در پذیریتطابق حوزه که نکته این بیان با او

 ،کنندمی دنبال هاتکرگ که کارهایی ترینمهم از یکی حوزه این در» :داد ادامه ،کرده درگیر خود با را بسیاری

 بتوانند هاآن که شودمی باعث تغییرات این به توجه .است گذارانهقانون تغییرات به توجه و اطالعات داشتننگه روزبه

 «.کنند توجه مختلف مراحل در گذارقانون تعهدات به و کرده مشخص را پذیریتطابق مخاطرات
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 هایاوریفن ویر که هستند هاییشرکت هاتکرگ» :گفت تکرگ هایشرکت تعریف در نشست این سخنران

 که اینجاست نکته .دهند کاهش را امر این به مربوط هایهزینه که دارند سعی و کنندمی کار پذیریتطابق با مرتبط

 و هاشرکت ،کردمی تجربه را اقتصادی بزرگ رکود جهان که ۲۰۰۸ سال در مخصوصاً و گذشته هایسال در

 این از کنندمی تالش تکرگ هایشرکت که کردند پذیریتطابق این صرف ایالعادهفوق هزینه مختلف، هایسازمان

 «.روندمی شمار به نیز مشکالت و مسائل این اصالح هزینه دربرگیرنده هاشرکت این البته .بکاهند هاهزینه

 ها،داده از حمایت و اطالعات آوریجمع موضوعات اروپا در و دارد اهمیت خیلی هاداده آوریجمع» کرد: اعالم گونو

 «.باشند داشته فعالی نقش توانندمی تکرگ هایشرکت هابخش این تمامی در .است برخوردار ایویژه اهمیت از

 هزینه تدریجبه» گفت: ،کنند بازی رگوالتوری از حمایت در توانندمی هاتکرگ که نقشی به اشاره با گونو

 قوانین پذیریتطابق برای روز هایفناوری این از رگوالتورها روازهمین ؛رودمی االب مختلف قوانین با پذیریتطابق

 «.کنند استفاده توانندمی کشورها سایر با خود

 هاتکرگ در که گذاریسرمایه میزان» گفت: ،است گرفته صورت هاتکرگ بهنسبت که هاییبررسی به اشاره با او

 عرصه این در اگر که کنم پیشنهاد توانممی من پس ؛است بوده دالر میلیارد ۸۰ تقریباً ،شده انجام گذشته سال طی

 «.است آن برای فرصت بهترین ،ایدنشده آن وارد اگر و بمانید بازار همین در ،کنیدمی کار

 «.کنندمی فعالیت انگلستان در تکرگ ۱۵۰ تقریباً ،است شده انجام گذشته سال که برآوردی در» گفت: گونو

 برای هاتکرگ فعالیت منظر این از» گفت: ،کنند آوریجمع را هاداده توانندمی هاتکرگ اینکه به اشاره با او

 «.کندمی حمایت آنان از و است اهمیت حائز بسیار رگوالتوری

 هابانک روازهمین ؛شد خواهد مشکل هابانک برای پذیریتطابق و ریسک مدیریت هایهزینه تدریجبه» داد: ادامه او

 «.برند بهره ،هستند روز فناوری به مجهز که هاییشرکت از توانندمی

 پذیریتطابق استانداردهای» گفت: و کرد اشاره هاتکرگ از انگلیس پولی رگوالتور حمایت به سخن، پایان در او

 روز فناوری به مجهز یهاشرکت روازهمین ؛است ترسخت هاآن با هماهنگی رو همین از ؛شودمی ترپیچیده هرروز

 «.کنند حرکت مسیر این در باید

Page 162 of 236Page 162 of 236



 

 شد: مطرح تکرگ پنل در

 است رگوالتور نظارتی توان تقویت تکرگ هدف

 از استفاده رو همین از ؛است هاآن شناخت ،نوین هایفناوری و هاتکفین بر نظارت هاینیازمندی از یکی

 هاییشرکت تا نرسیده آن زمان آیا است. برخوردار توجهیقابل اهمیت از ،آن ریسک شناسایی و جدید هایفناوری

)Reg  تکرگ عنوان با که نشستی در گیرند. عهدهبر را نظارتی وظیفه از بخشی تا بیایند رگوالتوری کمک به

)Tech برنامه و طرح معاون نامداری نیما ،مرکزی بانک پرداخت هاینظام اداره مدیر بیگیمحمد داوود حضور با 

 با شاپرک نظارت و توسعه معاون نژادروشن محمدرضا بانکی، حوزه فعال گرهکشت محمد فردا، ارتباط شرکت

 موضوع همین به ،شد برگزار بانکی و پولی پژوهشکده الکترونیکی بانکداری گروه مدیر امیرشکاری نیما مدیریت

  است. پرداخته

 

 تعریف چه بانک منظر از شما کنم. شروع مختلف منظرهای از تکرگ معرفی با را پنل این در خود سؤال

 ؟دارید تکرگ از تعابیری و

 حوزه در فناوری از استفاده ،ساده تعریف یک در (Tech Reg) تکرگ :بانکی حوزه فعال ،گرهکشت محمد

 حوزه از بانک خدمات انحصار اینکه از قبل تا رگوالتور نظارتی. هایفناوری گفت توانمی تعبیری به یا است نظارت

 اما ؛کند اعمال بانکی حوزه در کاملی نظارت توانستمی برود، تکفین نام هب بازیگرانی سمت به و شود خارج بانک

 هاشرکت این بر نظارت بودند. مسلح وژیتکنول به دندان تا که شد مواجه هاییشرکت با رگوالتور هاتکفین حوزه در

 را مالی خدمات انحصار هاتکفین کهطورهمان رسدمی نظر به روازهمین نبود. پذیرامکان سنتی و ساده ابزارهای با

 بانک شد. خواهد خارج  مرکزی بانک  مثالً متمرکز نهاد یک انحصار حوزه از هم رگوالتوری قطعاً ،گرفتند هابانک از

 هابانک خود دست به را رگوالتوری بتواند باید ،دهد پوشش را هاتکفین نوآورانه موضوعات بتواند اینکه برای مرکزی

 رو همین از ؛کنند نظارت صرف را خود انرژی توانست نخواهند نیز هابانک تغییرات، سرعت به توجه با اما بسپارد.

 هایفعالیت از برخی و کنند بینیپیش را بازار هایریسک بتوانند هاآن تا رفت خواهند نظارت برای ییشرکا سراغ

 دهند. انجام را نظارت
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 دارد؟ وجود تکرگ و تکفین بین فرقی چه

 اینکه یکی :دارند اساسی فرق دو تکفین و تکرگ :فردا ارتباط شرکت برنامه و طرح معاون ،نامداری نیما

 یعنی رگوالتور. و مالی مؤسسات بین هاتکرگ اما ؛گیرندمی قرار بازار با مالی مؤسسات و هابانک بین هاتکفین

 تأمین هابانک با مناسباتشان محل از درآمدشان هاتکرگ روازهمین گیرند.می قرار متفاوت جای دو در اساساً

 از ایزنجیره یک در دنیا کهزمانی .است ۲۰۰۸ سال مالی بحران بازتاب تکرگ گیریشکل اساساً شود.می

 پولی بازار و سرمایه بازار در رگوالتوری ضعف آن دلیل و بود شده گرفتار مالی نهادهای در هاسقوط و هاشکست

 توریرگوال تقویت برای اساساً تکرگ داشتند، انفعالی نظارت یک زمان آن تا ناظر نهادهای بود. شده شناسایی

 تکرگ هدف نکنند. تقویت را نوآوری اصالً  شاید هاتکرگ نیست. رگوالتوری تضعیف برای تکرگ گرفت. شکل

 صورت بازار نیاز با متناسب و منعطف و فعال صورتبه نظارت تا جدید شرایط با است رگوالتور نظارتی توان تقویت

 هاآن عمدتاً و دارد وجود دنیا در بزرگ نسبتاً  تکرگ ۱۱۰ تا ۶۰ بین دهدمی نشان منتشرشده هایگزارش گیرد.

 هستند. متمرکز سنگاپور در نیز سیاآ در و کنندمی فعالیت آمریکا و اروپا شهرهای از برخی و لندن و اروپا در

 درصد ۷۰ است، میلیارد ۳ تا ۲ حدود در ،گذردمی فعالیتشان از که کوتاهی دوره طی آن توسط شدهجذب سرمایه

 هایتکرگ درصد ۷۵ هستیم. مواجه جدید خیلی بیزینس یک با اصل در است. سال ۵ زیر عمرشان هاتکرگ

 ازجمله کنند.می کار نیز مالی نهادهای انواع و سرمایه بازار بازیگران و هابیمه با و کنندنمی کار هابانک با فقط فعال

 طوربه اآلن است. ناظر نهادهای درخواستی هایگزارش تولید در هابانک به هاآن کمک ،تکرگ کاری مصادیق

 ،طرف این به ۲۰۰۸ از دهد.می رگوالتور به گزارش صفحه ۱۲۵ روزانه شمالی آمریکای در بزرگ بانک یک متوسط

 پرداخت التوریرگو به خود تخلفات برای جریمه دالر میلیارد ۳۰۰ درمجموع آمریکایی و اروپایی بزرگ هایبانک

 هابانک به کمک برای هاتکرگ است. جریمه میزان این کاهش برای ،گیردمی شکل تکیرگ اگر اصل در اند.کرده

 تحلیل هایشیوه و ابزارها روی تمرکزشان هم شدتبه و اندگرفته شکل رگوالتوری انتظارات با خودشان تطبیق برای

 است. داده
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 این در شاپرک نقش داریم. خودمان بازار در اصلی یهاتکفین عنوانهب را پرداختی هایتکفین ما

 ؟کند سپاریبرون حد چه تا و شود نظارتی موضوعات دوار خودش باید میزان چه و است چگونه حوزه

 محور قابلیت ،باشد توسعه محور نیاز اینکه جایبه اآلن :شاپرک نظارت و توسعه معاون ،نژادروشن محمدرضا

 در را محور این تکنولوژی ،باشد موجود نیاز تغییرات سکان اینکه جایبه شده باعث فناوری توسعه است. توسعه

 شانوظیفه یک هااین بگویم باید ،بزنم مثال را شتاب یا شاپرک سوئیچ بخواهم اگر است. گرفته دست

operation رگوالتوری برای نظارت امکان کردنفراهم هم آن و کنندمی هاسوئیچ این هم دیگری کار یک .است 

 شاید شاپرک یا شتاب بودنسوئیچ یعنی ؛کنیم جایگزین توانیممی نوآوری توسعه بهباتوجه را اول بخش است.

 بخش اما کنم. استفاده شاپرک یا شتاب از تراکنش یک انجام برای من که نباشد الزم یعنی ؛شود تغییر دستخوش

 و شوند هویت احراز شاپرک سوئیچ در باید پذیرندگان همه اینکه ماند.می پابرجا همیشه تینظار و کنترلی

 تکرگ یک در که تفاوت این با ،است تکرگ به نزدیک خیلی شاپرک افتد.نمی اتفاق هااین ،شود ثبت اطالعاتشان

 یک بخواهیم اگر دیگرعبارتبه .کنند جدا وکاریکسب و عملیاتی بخش از را کنترلی و نظارتی بخش کنندمی تالش

 خواهد را عملیاتی هایبحث در همداخل حداقل و دارد را وکارکسب در مداخله حداقل ،بدهیم شاپرک از جدید ورژن

 نظارت. بحث در را مداخله بیشترین و داشت

 

 چیست؟ خصوصدراین مرکزی بانک ضعمو حاال کند. حمایت تکرگ از باید مرکزی بانک قاعدتاً

 کامالً  رابطه که رگوالتوری و هاتکرگ رابطه :مرکزی بانک پرداخت هاینظام اداره مدیر ،محمدبیگی داوود

 این خواستگاه کهازآنجایی اما ؛نیست مرکزی بانک آن معنی ،شودمی رگوالتور از صحبت وقتی است. برد-برد

 تمرکز اآلن قاعدتاً ،دارد وجود فعالیت برای الزم فضای آن صنعت این در اآلن و شد شروع هابانک نیاز از هاشرکت

 بحث دارد. واضح دلیل یک ،است گرفته شکل صنعت این اینکه دلیل بانکی حوزه در است. بانکی موضوعات روی

 خواهیممی قتیو ما است. مقررات با انطباق از بیشتر بسیار اشهزینه مقررات با انطباق عدم است. مقررات با انطباق

 دلیلبه ایران هایبانک آیا کنیم. وارد چگونه که است این اصلی چالش ،کنیم کشور وارد را ایپدیده و مفهوم یک

 دارد ضرورتی آیا ،ندهند انطباق عدم برای ایهزینه هابانک اگر د.نکنمی پرداخت ایجریمه قوانین، با انطباق عدم

 هزینه ما هایبانک من نظر به بانکی حوزه در د.نکن منطبق را انخودش دنتوانب تا دنبده تکرگ به ایهزینه که
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 کارگزاری روابط برقراری برای خارجی بانک یک سراغ ما بانک وقتی مثالً نیست. مستقیم هزینه اما ؛دهندمی

 پول انطباق عدم خاطربه رگوالتور به هابانک ممکن باالست. بسیار انطباق برای کارگزاری روابط هزینه ،رودمی

 و ایبیمه و مالی و پولی صنعت در کشور رگوالتورهای اصلی چالش .دهدمی را هزینه این درنهایت کشور اما ؛دننده

 بانک بانکی حوزه در نیست. مشخص استانداردها با انطباق عدم هزینه که است این خودرو صنایع در حتی بانکی

 با کرد معرفی پرداخت صنعت در را جدیدی موجودیت یا پدیده و کرد منتشر اینامهسیاست گذشته ماه ۴ مرکزی

 بردنباال خصوصدراین مرکزی بانک اصلی چالش اما هستند. هاتکرگ همان یارانضابطه اصل در یار.ضابطه نام

 باید و تچیس هاهزینه این که شود مشخص باید  اصل در هاست.هزینه این مختصات تعیین و انطباق عدم هزینه

 هایشرکت باشیم داشته انتظار بتوانیم شاید باشیم، داشته متدی و مدل همچین یک اگر ما شود؟ محاسبه چگونه

 مرکزی بانک درنهایت و دهند ارائه هابانک به حلراه و کنند ارزیابی و محاسبه را هاهزینه این و کنند فایده هزینه

 .کندمی حرکت خودش صحیح مسیر در بازار که شودمی مطمئن نیز

 

 بینید؟می کشور در را تکرگ پذیرش قابلیت کجاها بانک یک عنوانبه

 ریسک براساس را مانبانکی هایفعالیت ما که است شده تأکید ۳ بازل در :بانکی حوزه فعال ،گرهکشت محمد

 روی هاییحالت در و یک بازل روی هنوز ما کنیم. محاسبه را ریسک خود کاری فرایندهای تمام در دهیم. انجام

 فعالیت و گیریشکل شود، مطرح رگوالتور سوی از الزام این و کنیم حرکت ۳ بازل روی اگر کنیم.می حرکت ۲ بازل

 دیتا شناسایی یعنی است؛ KYD سمت به KYC از حرکت تکرگ هایرویکرد از یکی یافت. خواهد معنا هاتکرگ

 مشکل این شود.می اعالم هابانک سمت به رگوالتور سمت از یعنی باال، سمت از نیاز این کند.می پیدا اهمیت

 .داریم که است دیگری

 

 گیریشکل  اید.کرده مشاهده هاآن در تکیرگ آیا هستید. ارتباط در تکفین زیادی تعداد با شما

 است؟ صورت چه به هاتکرگ

 رگوالتوری بخش به .گرددبرنمی هاتکفین به هم علتش ندارد. موضوعیت تکرگ ایران در فعالً  نامداری:

 و بازرسی دیگر یکی است. گذاریضابطه هاآن از یکی افتد.می اتفاق فانکشن ۳ براساس رگوالتوری .گرددبرمی

Page 166 of 236Page 166 of 236



 

 نفعیذی یا یابی مصداق یا حکم یک بهنسبت کسی اگر یعنی است؛ داوری وظیفه دیگری و است ادیت و ممیزی

 تعبیر فناوری بخش در بانکی و پولی حوزه در ایران در ما شود.می داوری و رسیدگی ایپروسه چه با داشت، اعتراض

 ایم.نرسیده بروکراتیک بلوغ به هنوز حقوقی لحاظبه نیست. مرکزی بانک ضعف این نداریم. رگوالتوری از کاملی

 داریم، گذاریضابطه ما است. شده گذاشته اختیارش در که است قانونی ظرف از بهتر بسیار مرکزی بانک فعلی وضع

 اصالً سیستماتیک صورتبه داوری داریم. هم را بازرسی از سطحی شاپرک شرکت واسطهبه پرداخت نظام حوزه در و

 گیردمی شکل جایی تکرگ داشت. خواهید ناظر ندارید، رگوالتور شما نباشد، هم کنار در رکن سه این اگر نداریم.

 است. ایزوله نظام یک ایران بانکی نظام اما دهد؛ تطبیق را خودش متفاوت بانکی نظام چند در بخواهد بانکی یک که

 است آن نتیجه دهی.می تطبیق را خود درنهایت بانکی و پولی خاص نظام یک با ساله ۷۰ هستی بانکی شما وقتی

 بانکداری واحدهای و باشند داشته واحدی ریسک خود برای خود درون دهندمی ترجیح کماکان هابانک که

 که باشد این کارش رگوالتور وقتی کنند. تولید را خواهدمی رگوالتور که هاییداده تا کنند تالش نیز الکترونیکی

 یکی دست زیرساخت که گیردمی شکل وقتی تکرگ ندارد. معنا تکرگ دیگر شد،با داشته اختیار در را زیرساخت

 کند. ایجاد تطبیق و هماهنگی بخش دو این بین تا گیردمی قرار میان این در تکرگ است. دیگری دست دیتا و

 ظرفیت هک است شده گذاشته دوشش بر باری چراکه است؛ ناراضی مرکزی بانک همه از بیشتر فعلی وضع از البته

 .ندارد وجود آن برای مسئولیت انجام برای موردنیاز منابع و حقوقی

 

 را اقداماتی چه زمینه این در باید شاپرک و دارد وجود هایینیازمندی چه هاتکرگ کردنبالفعل برای

 دهد؟ انجام

 حاکمیتی بدنه از خارج تکرگ که بپذیریم باید ،باشد داشته تکرگ خواهیممی که کنیم فرض اگر نژاد:روشن

 به هاست.بانک به مربوط سهامش عمده چراکه باشد. تکرگ یک خودش شاپرک شاید رویکرد این با ،شود تشکیل

 هایشفعالیت انجام برای که باشد داشته وجود تکیفین یعنی کند. رشد زمانهم باید تکفین و تکرگ رسدمی نظر

 با تطابق بحث ،آن موازاتبه نیز تکیرگ و کندمی فعالیت خودش بلکه ؛کند فعالیت بانک یک ذیل شدنبا نیاز دیگر

 کند.می پیگیری را قوانین
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 جدید بازیگر سرییک از و شود خارج مرکزی بانک انحصار از فضا دهد اجازه خواهدمی مرکزی بانک

 بگیرد؟ کمک

 و مقررات پیچیدگی بحث کنید. نظارت قبلی سنتی هایمدل با تواننمی قاعدتاً امروز فضای در بیگی:محمد

 نحوه خصوص در را خود نگرش باید رگوالتور قاعدتاً روازهمین ؛است مطرح جدید بازیگران ورود و هاوکارکسب

 گذشته شکل به متمرکز نظارت فعلی شرایط در .کنیممی صحبت جدید خیلی پدیده مورد در کند. عوض نظارت

 هاییبخش واگذاری و مراتبیسلسه نظارت موضوع یارضابطه حوزه در مرکزی بانک در رسدمی نظر به نیست. شدنی

 اما ؛کند واگذار را خود نظارتی وظایف از بخشی تواندمی بانک یعنی -مسئولیت نه نظارت فقط البته -نظارت از

 بانک به گوییپاسخ مسئولیت نیست قرار شود. تفکیک هم از باید هااین مقدار یک است. بانک با مسئولیت کماکان

 مهم برایش که چیزی تنها ناظر مقام است. گوییپاسخ مسئول بانک کماکان باشد. داشته تکرگ شرکت را مرکزی

 .ندارد مشکلی تکنولوژی ورود با ناظر مقام روازهمین است. بازار کردن عمل خوب ،است
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 شد مطرح اشیاء اینترنت پنل در

 است مشخص هایفرایند و قوانین نیازمند کشور در اشیاء اینترنت توسعه

 بانکی گیرانتصمیم و مدیران تا است خوبی فرصت پرداخت هاینظام و الکترونیکی بانکداری همایش برگزاری

 هاییبخش از یکی .بپردازند نظر تبادل و بحث به حوزه این تغییرات آخرین خصوص در و جمع هم گرد کشور

 به جدید هایتکنولوژی ورود بحث تا کندمی ایجاد فرصتی الکترونیک بانکداری ساالنه همایش در ساله هر که

 .شودمی برگزار همایش این در که است مختلفی هایپنل گیرد، قرار توجه مورد بانکداری

 بانکداری همایش هفتمین در گذشته هایسال همچون بانکی، و پولی پژوهشکده عمومی روابط گزارش به

 برگزار بانکداری بر نوین هایفناوری تاثیر رویکرد با گوناگونی تخصصی هایپنل پرداخت هاینظام و الکترونیکی

 بر آن تاثیر و اشیاء اینترنت» پنل شد مواجه نیز بازدیدکنندگان توجه قابل استقبال با که هاپنل این از یکی .شد

 ،سرائیان رسول پنل این در .بود «اشیاء اینترنت سیستم اکو گسترش بر بانکداری نظام تاثیر و بانکداری نظام

 معاون شالباف، محمدهادی دولت، نماینده عنوان به اطالعات فناوری سازمان رییس و ارتباطات وزیر معاون

 شهرداری انفورماتیک خدمات سازمان مدیرعامل فرجود، محمد بانک، نماینده عنوان به فردا بهسازان هلدینگ

 عضو جلیلی، رسول و فناوری هایشرکت نماینده عنوان به همراه آریا شرکت مدیرعامل ثنایی، اسماعیل تهران،

 نظرات ارائه به ،مجازی فضای عالی شورای حقیقی عضو شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر دانشکده علمی هییت

 مدیر نژاد،روحانی عهده بر پنل این مدیریت .پرداختند بانکداری حوزه بر اشیاء اینترنت تاثیر خصوص در خود

 :خوانیدمی پنل در شده مطرح سواالت به توجه با را افراد این نظرات ادامه در .بود ایران اشیاء اینترنت فروم

 

 در کشور بانکداری بخش در اشیاء اینترنت گسترش برای هاییایده و هابرنامه چه فناور هایشرکت

 دارند؟ اختیار
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 حوزه این در قبولی قابل نسبتا وضعیت در حاضر حال در همراه: آریا شرکت مدیرعامل ثنایی، اسماعیل

 آن تاثیر و اشیاء اینترنت ورود خصوص در گوناگونی تحقیقاتی و مطالعاتی کارهای گذشته سال چند در .هستیم

 هایگذاریسیاست و برنامه اشیاء اینترنت خصوص در جاری سال در هاشرکت از بسیاری .شد انجام اقتصاد بر

 هوشمندسازی در زیادی تحوالت سبب که دارد دنیا در مشخصی فصل سر اشیاء اینترنت .اندداشته مشخصی

 بومی را آن و نکنیم ریزیبرنامه آن برای ما اگر .است شده و... بانکی شهری، انرژی، هایبخش در کشور یک

 .دیتا هامیلیون انتقال و یکدیگر به دستگاه هامیلیون اتصال یعنی اشیاء اینترنت .خورد خواهیم بر مشکل با نکنیم

 و... مشتری عالیق شناخت مشتری، وفاداری شناسایی برای دیجیتال بانکداری حوزه در توانمی اطالعات این از

 اطالعات آوریجمع با و خارج خود کالسیک حالت از تا کندمی کمک هابانک به اشیاء تاینترن .کرد استفاده

 دستگاه هر آینده در .بگذارند مشتریانشان اختیار در را نوینی و جدید هایسرویس ،آن پردازش و کاربران

 افراد هوشمند هاییخچال کمک به مثال برای .شود تبدیل پرداخت دستگاه یک به تواندمی هوشمندی

 هاپرداخت آینده در یعنی .شودمی پرداخت یخچال توسط هاهزینه نیز لحظه همان و ثبت را خود هایسفارش

 دنیای در تغییرات سرعت .دهند انجام را پرداخت عملیات توانندمی نیز شیءها و نیست هاانسان به محدود

 خصوص در بحث حال در امروز اما بود ابری نشرایا از صحبت جاهمین در پیش سال تا .باالست بسیار تکنولوژی

 تغییرات این با توجه با کنند سعی باید فناور هایشرکت .هستیم مختلف هایحوزه بر آن تاثیر و اشیاء اینترنت

 .دهند قرار نهایی کاربران و هاشرکت ها،سازمان اختیار در کاربردی و روز به هایسرویس

 

 باشد داشته همراه به بانکداری نظام برای تواندمی شهرداری بخش در اشیاء اینترنت که هاییفرصت

 است؟ موضوعاتی چه برگیرنده در

 اشیاء اینترنت در پرداخت نظام تهران: شهرداری انفورماتیک خدمات سازمان مدیرعامل فرجود، محمد

 توانندمی اینترنت مکک به هوشمند هایدستگاه تمام تکنولوژی این در که چرا .دارد ایکننده تعیین نقش
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 انجام را پرداخت کار که نیست انسان این تنها دیگر شد اشاره که همانطور .دهند انجام را خود هایپرداخت

 .دهندمی انجام را پرداختی کارهای نیز اشیاء انسان کنار در بلکه دهدمی

 تهران شهرداری در ساختمان ۴۰۰ هزار ۲ تاکنون شهرداری فاوا سازمان .ماست برعهده تهران شهر در ICT کل

 افزارینرم سامانه ۱۷۰ از بیش فقط شبکه این در .ایمکرده متصل یکدیگر به را شبکه نود هزار ۱۷۰ به نزدیک و

 شهرداری کارکنان اختیار در تنها هاآن از برخی و دارند دسترسی شهروندان هاسامانه این از برخی به .است فعال

 را کاربران به مناسب دیجیتال خدمات ارائه توانایی که ایمکرده ایجاد ایگسترده ایکهشب ما یعنی .دارد قرار

 .باشد داشته

 هاییفرصت به توجه با که داریم هم قبول اما بگذاریم شهروندان اختیار در را نوینی خدمات که ایمکرده تالش

 جدید مدیریت در .کنیم ارائه را ناسبیم شهروندی خدمات ایمنتوانسته آورده وجود به نوین هایفناوری که

 متحول را نوین شهروندی خدمات ارائه فناوری کمک با تا داریم تصمیم شهرداری اطالعات فناوری سازمان

 .کنیم

 طرح حاضر حال روز هایبحث از یکی .کندمی شایانی هایکمک کشور بانکی و شهری سیستم به اشیاء اینترنت

 نظام این در چگونه که هستیم نظامی دنبال به حاضر حال در .است طرح این به اهماشین ورود نحو و ترافیک

 به شودمی ایمنطقه هر وارد خودرو یک وقتی تا باشد مشخص شفاف کامال صورت به پالک و خودرو شهروند،

 مراحل این همه در .شود کم عوارض میزان او شهروندی حساب از و محاسبه خودرو آن عوارض خودکار شکل

 پررنگی نقش پرداخت نظام شهری دیجیتالی تحول مراحل تمام در واقع در .دارد ایویژه اهمیت پرداختنظام

 که آنجا از .کرد خواهد شایانی کمک شهری دیجیتالی خدمات توسعه در ما به پرداختی جامع نظام .کندمی بازی

 که است امنیت زمینه این در مهم بحث یک شودمی صحبت اشیاء تمام کمک به پرداخت از سیستم این در

 برای مشخصی قوانین و هابرنامه باید مجازی فضای عالی شورای و ارتباطات وزارت در گیرتصمیم دوستان

 و... اطالعات سرقت نام به بحرانی با تا بگیرند نظر در نظامی چنین در خصوصی حریم و اطالعات از حفاظت

 .نشویم روروبه
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 گذاشته اجرا به شهر روشنایی پسماند، مانند شهری خدمات از خاصی هایبخش در حاضر حال در اشیاء اینترنت

 .باشد آینده برای افق یک تنها تکنولوژی این به ما دید که نیست اینگونه و است شده

 

 باشد؟ داشته تواندمی مالی هایسیستم در در نقشی چه اشیاء اینترنت

 کردیم سعی شرکت توسعه و تحقیق بخش در ما فردا: بهسازان هلدینگ معاون شالباف، محمدهادی

 بانکداری همایش جانبی نمایشگاه در دستاوردها این که کنیم ارائه را اشیاء اینترنت هایکاربرد از هایینمونه

 در اشیاء اینترنت نقش خصوص در کلی صورت به .گرفت قرار بازدیدکنندگان دید معرض در نیز الکترونیکی

 .کنیم درک کامل صورت به را موضوع این باید ابتدا که بگویم باید عکسبر و مالی حوزه

 در را آن و داشت فناوری صرف نگاه آن به تواننمی بنابراین شودمی یاد چهارم انقالب عنوان به اشیاء اینترنت از

 نگاه اشیاء اینترنت به باید شودمی یاد انقالب یک عنوان به تکنولوژی این از وقتی .داد قرار هافناوری دیگر ردیف

 .داشت تریمفهومی

 آمادگی خود مالی هایسیستم در باید کرده ایجاد مختلف هایحوزه در تکنولوژی که سریعی تغییرات به توجه با

 مختلف هایدستگاه طریق از که است پرداختی اشیاء اینترنت اصلی بخش یک که چرا وریمابی وجود به را الزم

 مالی حوزه آیا است شکل چه به هاتکنولوژی این بر مالی هایحوزه نقش ببینیم باید حاال .افتدمی اتفاق

 .گیردمی تاثیر آن از یا است تکنولوژی این بر تاثیرگذار

 کمک به که تحوالت و تغییر همه بنابراین دارد محوری و اساسی نقش وکارهاکسب تمامی در مالی حوزه

 برخی و است تغییر حال در مسیر .گذاشت خواهد تاثیر هم مالی وزهح بر شده ایجاد جدید هایتکنولوژی

 و ببیند موضوع این از متاثر را خود باید ما بانکی نظام .کنندمی ایجاد عظیمی بسیار تحوالت و تغییر مسیرها

 که باشیم مدعی توانیمنمی حاضر حال در که است این واقعیت .دهد انجام را خصوص این در الزم هایحرکت

 در pos فنی عمر حاضر حال در .ایمکرده آماده کندمی ایجاد اشیاء اینترنت که تحوالتی و تغییر برای را خود
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 .هستیم آن رگوالتوری نظام سر بر بحث حال در تازه ایران در ما اما است پایان روبه تکنولوژی یک عنوان به دنیا

 و مقررات و قوانین لحاظ به برعکس و اشیاء رنتاینت بر مالی حوزه تاثیر زمینه در که است این واقعیت

 وجود الزم آمادگی که گفت بتوان شاید دانشی لحاظ به اما هستیم جدی مشکالت دچار ساختاری هایچارچوب

 جدی صورت به وکارهاکسب در را فناوری توانسته که هاییبخش از یکی که است این هم ادعا این اثبات .دارد

 .است بوده کیبان حوزه کند استفاده

  

 ارتباطات وزارت برنامه .است کلیدی هاینقش از یکی اشیاء اینترنت حوزه در ارتباطات وزارت نقش

 چیست؟ کشور در تکنولوژی این توسعه برای

 همه اطالعات: فناوری سازمان یسئر و اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر معاون ،سرائیان رسول

 و زیستمحیط ،اشتغال ایجاد وری،بهره افزایش ،جمله از اصلی چالش چهار با خود تحوالت راستای در کشورها

 .اندمواجه یاننبدانش اقتصاد سمت به تجدیدناپذیر منابع به وابستگی از ثروت خلق الگوی تغییر همچنین

 اثربخشی باعث صنایع دیگر با IT صنعت همگرایی .دارد برعهده معضالت حل در کلیدی و محوری نقش فناوری

 شده مطرح دنیا در ICT توسعه شاخص عنوانبه هوشمند هایخانه شاخص حاضر حال در .شودمی مضاعف

 .دارند را عرصه این در خود سهم افزایش در سعی کشورها و شده گیرهمه جهان در سرعتبه فناوری این .است

 میلیارد پنج با را اشیاء اینترنت بازار درصد ۲۲ چین کشور ۲۰۲۰ سال تا که است ایگونهبه تحوالت این سرعت

 اشیاء اینترنت حوزه در چین صنایع که شده اعالم المللیبین گزارش یک در .داشت خواهند دست در اتصال

 همچنین هاسرویس ،دیتا آنالیز ،دیتا هایالیه .است کرده گذاریسرمایه دالر میلیارد ۲۷ و صد یک از بیش

 این در گذاریسرمایه و شودمی شامل را اشیاء اینترنت استراتژیک و مهم قسمت مصنوعی هوش و هااپلیکیشن

 .دارد باالیی بسیار ثروت خلق قابلیت و سود حاشیه هاحوزه
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 اینترنت توسعه برای همراهتلفن بخش در پایدار شبکه کشور در اشیاء اینترنت توسعه اصلی نیازهایپیش از یکی

 شبکه این ایجاد برای تالش تمام حاضر حال در که هستیم باال کیفیت و شپوش با شبکه یک نیازمند اشیاء

 در ارتباطات وزارت توسط که کارهایی از دیگر یکی .است شده انجام کشور همراهتلفن اپراتورهای توسط پایدار

 انجام و پیگیری حال در نیز کار این که است مشخص گذاریقانون است پیگیری حال در اشیاء اینترنت حوزه

 .است

 

 اهمیت از یکدیگر به دستگاه هامیلیون اتصال به توجه با اشیاء اینترنت بخش در امنیت به توجه

 گسترش حوزه در اصلی هایچالش امنیت بحث در شما فعالیت به توجه با .است برخوردار باالیی

 چیست؟ کشور در اشیاء اینترنت

 شورای حقیقی عضو و شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر دانشکده علمی هییت عضو جلیلی، رسول

 و نیستیم عقب دنیا از اشیاء اینترنت زمینه در شودمی عنوان که چیزی آن برعکس مجازی: فضای عالی

 عنوان به ایحرفه و پژوهشی جوامع در هنوز امنیت بحث .امکردهحرکت خصوص این در دیگر کشورهای همپای

 به ۲۰۲۰ سال تا تکنولوژی پنجم نسل در عنصر میلیارد ۵۰ باشد قرار اگر .است نگرفته شکل ویژه بحث یک

 نمونه برای .دارد اختیار در دیجیتال هایدستگاه اتصال از سهمی میان این در کشوری هر باشند متصل همدیگر

 هم حاال همین .خواهندمی شناسه هادستگاه این باشند متصل یکدیگر به دستگاه میلیون صد چند ایران در اگر

 خودش به متعلق دارد شناسنامه یک که کسی دانیمنمی هستیم مواجه مشکل با نفر میلیون ۸۰ شناسایی در ما

 عدد به دهید تسری را شرایط این .خیر یا داشته نگه را اششناسنامه کرده فوت پدرش اگر یا خیر یا است

 که رسدمی هم زمانی یک شده اجرا لموبای حوزه در رجیستری .داشت خواهیم IT حوزه در که زیادی بسیاری

 .کنیم مطرح را اشیاء اینترنت حوزه در رجیستری باید
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 دیجیتالی هایدستگاه بین در شدن بدل رد هایپیام و اطالعات کردن مشخص اشیاء اینترنت در اصلی لهئمس

 و سوءاستفاده است ممکن بین این در هستند متصل یکدیگر به دستگاه هامیلیون اشیاء اینترنت در .است

 به نیاز حوزه این .شود مشخص شفاف صورت به هادستگاه این مالکیت باید بنابراین ؛آید وجود به مشکالتی

 و دیگر سال ۵ اینکه نه شود روشن گذاریقانون این کار االن همین از باید که دارد روشنی و دقیق گذاریقانون

 فضای عالی شورای جلسات در موضوع این .بیافتیم حوزه این در یگذارقانون فکر به اشیاء اینترنت توسعه از بعد

 .شد خواهد گیریتصمیم آن خصوص در و بررسی مجازی
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 مهدی نصیری در سخنرانی خود تشریح کرد:

 کاربران ارائه شود یمندعالقهبراساس  هایسسرو

خاص و برخی دیگر  صورتبهبرخی  .ی متعددی به مشتریان ارائه دادندهاها سرویسهای اخیر بانکدر سال

میان  یندر ا .نه گیرند و بعضی دیگرها مورد استقبال مشتریان قرار میبرخی از این سرویس .عمومی هستند

د تا نپس باید بدانند چه سرویسی ارائه ده ؛شوندهای بسیاری متقبل میهزینه هایسسروبرای ارائه  هابانک

عضو  یرینص یمهدهای گوناگون وجود دارد که خصوص مدلدراین .حتم از آن استفاده کند طوربهمشتری 

داده کالن یستماکوس»با عنوان  یهمراه در کارگاه یاآرت واحد علوم داده شرک یرو مد یرازدانشگاه ش علمیهیئت

 رو پرداخت. های پیشچالش به «یانمشتر هاییسسرو یبرا

از  نحوه آگاهی در مورددر این کارگاه ی، مهدی نصیری و بانک یپژوهشکده پول یبه گزارش روابط عموم

 های مختلف،با مشتری در حوزهارتباط  ها درکبان» کنند، بیان کرد:هایی که مشتریان استفاده میسرویس

بخشی از خدمات در حوزه خاص  .بانکبانک و موبایلدهند مانند تسهیالت، اینترنتمی های متنوعی ارائهسرویس

اما قصد  ؛دهدزیادی پیشنهاد میهای حالتهای متفاوت را با بانک در حوزه تسهیالت عنوان مثال عنوانبه ؛است

حوزه ما در این  .عرضه کندرا  هاآنشود و ها توسط مشتری استقبال میاز این حالت یککدامدارد بداند 

براساس این موضوعات  .در اختیار داریمکه انجام دادند را  هاییو تراکنش هاآنپروفایلی از مشتری و اطالعاتی از 

 «.که به مشتری چه خدمتی عرضه کنیم گیریممیما تصمیم 

ترین ریسک را در بیشترین وفاداری را در مشتری ایجاد کنیم و در مقابل کم ا قصد داریممالبته » او ادامه داد:

هایی که مشتری از سرویس خواهیممیما در این صورت  .بدهیم، داشته باشیم خواهیممیکه  قبال پیشنهادی

سیدن به اما ر ؛کنیم و مشتری را جذب خود دهیمهای دیگری پیشنهاد کند کمک بگیریم و سرویساستفاده می

 « .نیست راحتیبهآن  حل کردناین موضوع مشکل است و 
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استفاده  هاآنهایی که مشتریان از تعداد سرویس یعنی ؛های تنک استوجود داده در این راه هااز چالشیکی 

 .ایین استپ هاچگالی داده نوعیبهو کنند استفاده نمی هاآناست که از هایی کنند، بسیار کمتر از سرویسمی

به آن  مند نبودنعالقهاز سرویس یا  عدم استفادهمعنای  از سرویس را به استفاده نکردنالبته مهدی نصیری 

 اصالًکند و شاید های دیگر استفاده میهای مشابه بانکاز سرویس مشتری شاید» داند و در این مورد گفت:نمی

ه باشیم، از پروفایل یشنهادی داشتیم در حوزه تسهیالت پاگر ما بخواه .اطالع ندارد چنین سرویسی وجود دارد

البته  ؛دهیماست او را سوق می مندعالقههایی که کنیم و براساس آن به سرویسمشتریان اطالعاتی دریافت می

 «.اقساط را بپردازدباشد و بتوانند  حسابخوشیعنی مشتری  ؛ر بگیریمن را نیز در نظریسک آباید 

مطرح  پیشنهاددهندههای از میزان استفاده مشتری از سرویس سبب شد تا موضوع سیستم اطالع نداشتناین 

را پیشنهاد بدهیم،  یسرویس دانیم اگر به مشتریما نمی» نصیری در توضیح بیشتر این سیستم بیان کرد: .شود

باید  ،داریمرفتارهای مشتری  مشتری و در موردبراساس اطالعات بسیار کمی که  .استفاده خواهد کرد یا خیر

به  این موضوع .شودمطرح می پیشنهاددهندههای ست که موضوع سیستماینجا .بینی کنیمموضوع را پیش این

میزان  ،کنندسری سیستم استفاده میکاربران از یک .مشتری و سرویس مختلف داریم .شوددو گروه تقسیم می

 .کنیمسپس ماتریسی ترسیم می .دهیمها را امتیاز میاز سرویس هاآندن نبرهبردن یا بهریا بهره هاآناستفاده 

چه کند که ها مشخص میو خروجی کنیممی سازیمدلاز پروفایل مشتری  براساس محتوا هستند و هاروش

 «.هایی باید به مشتری ارائه دهیمیسسرو

ها این چالش در مورداو  .این زمینه وجود دارد در هاییحلراهبا مشکالتی هم مواجه است و البته البته این مدل 

توانند آن ها نمیاین مدل ،از آن استفاده نکرده باشد اآلنمشتری تا و اگر سرویسی جدید باشد  اما» عنوان کرد:

هایی با نام پاالیش شرو ؛شوددر این کارها استفاده می های دیگریبرای همین روش .سرویس را پیشنهاد بدهند

کاربران مشابه از چه سرویس یعنی  .کندمشابه در میان مشتریان مشابه را بررسی می هایسرویسکه  مشارکتی

خود را ارائه  این اساس پیشنهاد بر .کنداستفاده نمی اآلناستفاده کردند و برای کاربر جذابیت داشته و  یمشابه

 «.دهند چالش تنکی را کاهشتا کنند هم ترکیبی استفاده می عمدتاً .دهندمی
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 یندر ا» نصیری در این مورد گفت: .های جدی استنیز یکی از چالش هادادهبودن در این مدل بحث تنک 

ای که برای مشتریان ارسال های تبلیغاتیپیاممثال  عنوانبه ؛دداشته باش وجود یادیز یخطانباید ها مدل

را که امکان دارد این خطا  تا آنجا .کنداند و پاک خورا ن هاآنشتری ند که دیگر مشوند، نباید انقدر زیاد شومی

 «.کاهش دهیم باید

، پیشنهاد وفاداری، مناسب دانست: پیشنهاد محصوالت متناسب به مشتری در راستای یاو این روش را در موارد

، بازگرداندن مشتریان گذشته، جذب هاآنو عرضه محصوالت متناسب به  گردانرویسرویس جدید، مشتریان 

 .غیرفعالتریان جدید و مش

، توانند براساس اعتمادی که میان مشتریان وجود دارد یا رفتار مشابهی که دارندها میبانک ،به گفته نصیری

 .کنندو در آن پیشنهادها را مطرح  ای اجتماعی ایجادشبکه

 .ستدان های ارسالی به مشتریانها و افزایش کیفیت پیامکاهش هزینهرا مزایای این طرح او 
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 :فاطمه مهجوریان در کارگاه علمی خود تشریح کرد

 تکبا کمک رگ شوییپولمبارزه با 

 یهاو نظام یکالکترون یبانکدار یشهما یندر هفتمواژگانی هستند که  FATFتک و رگ ،شوییپولمبارزه با 

از  یرانا وییرپ .شودتوجه می هاآنپرداخته شد و حتی این روزها هم بسیار به  هاآنبسیار به  پرداخت

 یشهما یعلم یهااز کارگاه یکیموضوع در  ینا .از موضوعات روز کشور است یکی یزن FATF هاییهتوص

 .قرار گرفت یمورد بررس یبانکدار

بانک  شوییپول، کارشناس اداره مبارزه با یانفاطمه مهجور ی،و بانک یپژوهشکده پول یبه گزارش روابط عموم

به تشریح نقش فناوری اطالعات در  ،«FATF یو استانداردها ینظارت یفناور» با عنوان یکارگاه در یمرکز

ها به ادبیات بانکهای فناوری اطالعات و پرداخت تا شرکت تکو موارد کاربردی رگ شوییپولمبارزه با 

 مشترکی برسند.

نند ریشه کاری که اما شاید ندا ؛تک چیسترگ دانندهای فناوری اطالعات میشرکت» او در این مورد گفت:

دانند چه ها هم میبانک .و در کدام مقررات داخلی جا دارد المللیبیندهند در کدام استاندارد انجام می

هدف من  .کمک کنند هاآنتوانند به های فناوری اطالعات تا چه میزان میاما شاید ندانند شرکت ؛خواهندمی

و مقررات داخلی سراغ با دانستن استانداردها  های فناوریکتو شرادبیات مشترک به وجود بیاید  تا این است

به نتیجه  ترسریعها قرار دهند تا کارشان بانک نیز با خیال راحت فعالیت خود را در اختیار شرکت .ها بروندبانک

 «.برسد

 شوییپول مبارزه با ٔ  درزمینه استاندارد گذار نهاد ترینمهم FATF»گفت:  FATFتعریف مهجوریان در فاطمه 

اچاق مواد مخدر افزایش یافته درآمدهای حاصل از ق زمانی که ۱۹۸۹روریسم است که در سال لی تما تأمینو 

ها کردن این پولروهی موقتی تشکیل دهند تا با خرجتصمیم گرفتند تا گ ۷کشورهای گروه  .بود، شکل گرفت

Page 179 of 236Page 179 of 236



بعد به مقابله با انواع های و در سال تعمیم داده گرفتند تا کار خود را پس از تشکیل گروه تصمیم .مقابله کنند

 «.ندنیز پرداخت غیرقانونیهای دیگر پول

آن هستند و بازخوردهایی  کشوری که عضو ۲۰۰کند این است که براساس می FATFکاری که » :او اضافه کرد

از  شود در برخیه میمثال متوج عنوانبه ؛کندشناسایی کشورهای مختلف  ها را درریسککند، که دریافت می

در  .شوداین ریسک شناسایی می .گیرندقرار می سوءاستفادهمالی تروریسم مورد  تأمینها برای کشورها خیریه

به  قها متعلآخرین توصیه .ها را در نظر داشته باشندکه این ریسکدهد هایی میمرحله بعد به کشورها توصیه

مالی تروریسم و اشاعه سالح کشتار  تأمین، شوییپولرزه با مبا شامل ؛توصیه است ۴۰دارای  ۲۰۱۲سال 

 «.جمعی

ها مربوط به خودشان است و به کشورهای کنند وقوع جرم در خیریهبه گفته مهجوریان گاه کشورها اعالم می

اده استفسوءمورد  اییریهچون اگر خداند، فراملی میرا ها این جرمFATF زمینه یندر اشود که دیگر مرتبط نمی

 .شودیهم م یگرد یکشورها گیرگریبانآثار آن  ،یردقرار بگ

این نهاد در مرحله بعدی بر اجرای » کنند، بیان کرد:ها عمل نمیمقابله با کشورهایی که به توصیه در مورداو 

در  را هاآنها را ندیده بگیرند، اگر کشورهایی این توصیه درنهایتکند و ها در کشورها نظارت میاین توصیه

ها خیلی فراگیر شدند و در دنیا خیلی مقبولیت یافتند و بانک هاتوصیهاین  اکنونهم .دهدلیست سیاه قرار می

 «.رعایت کنند را هاآنکنند سعی می

 در موردشبکه بانکی  پس از برجام، هر بانک خارجی که برای همکاری با ایران وارد شد، ازبه گفته مهجوریان 

 کردند.می سؤال، کننداجرایی میرا  FATF هایآیا توصیه اینکه

 طوراین» مورد گفت: در این یبانک مرکز شوییپولکارشناس اداره مبارزه با اما این فشارها به چه خاطر است؟ 

 .های کالن استخاطر جریمهبلکه به ؛های کثیف مبارزه کنندخواهند با پولمی حتماً هابانکنیست که بگوییم 

بلکه به این خاطر که براساس نظر  ؛کردند شوییپولخاطر اینکه ، نه بهها جریمه شدندبرخی بانک در این مورد

 «.رار بگیرندق سوءاستفادهو ممکن است مورد  کافی نبوده هاآنهای ناظر سیستم
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قانون و قوه قضاییه مربوط به مراجع اعمال  هاآن برخی از .ها نیستمخصوص بانک FATFهای البته تمام توصیه

 .سری برای مشاغل پرخطر استیک .ستا

 تک پیوندی میان فناوری و مقرراترگ

یوند میان فناوری تک، آن را پدر تعریف رگاو  .تک بحث دیگری بود که مهجوریان در کارگاه به آن پرداخترگ

ک تکنولوژی به کماما  ؛دنزینه داره هاو هم جریمه هاتوصیهزیرا به اعتقاد مهجوریان رعایت  ؛و مقررات دانست

 .آید تا مقررات را رعایت کنندها میبانک

خود را پوشش  UNESCOها بانکاستفاده از تکنولوژی اگر کمک کند که » مهجوریان در این مورد بیان کرد:

 آن ها شود، شهرتچون اگر اسم بانکی وارد رسانه .دمانریسک شهرت و ریسک قانونی بانک ایمن می ،دهند

تبدیل مقررات به  فراتر ازداشته باشیم که  یک رژیم رگوالتوریکمک کند تا  تواندمیتک رگ .شودمی دارخدشه

 «.ها آسوده است که با مقرارت مطابقت دارندزبان ماشین است و خیال بانک

ایی مشتری، پایش ند از: شناسها کمک کند که عبارتتواند به بانکحوزه می ۵تک در رگبه اعتقاد مهجوریان، 

 .هادهی و مدیریت اطالعات و ارزیابی ریسکها، گزارش، پایش تراکنشمشتری

شناسایی  در حوزه» شناسایی مشتری گفت: در موردمهجوریان  .ف کوتاهی ارائه دادتعری هر حوزه در مورداو 

ا مشتری دورانی که ب اول پذیرش مشتری و دوم در طول :تواند در دو حوزه به ما کمک کندتک میمشتری رگ

را بشناسید،  رجوعاربابباید  .شناسایی مشتری از احراز هویت فراتر است FATF ازنظر .دهیممیفعالیت انجام 

مشتری چیست و  وکارکسب باید بفهمید .کندها استفاده میمطمئن شوید که خود مشتری از سرویسسپس 

یعنی اگر هرکدام  ؛باشد کنندهتواند یاریاحل میدر تمام مر تفناوری اطالعا .آیند باید مستمر انجام شوداین فر

 «.دهدبه بانک هشدار می ،انجام نشوداز مراحل باال 

کارشناس اداره مبارزه با به گفته  .آیدمیها تک به کمک بانکحوزه دیگری است که رگ پایش مشتری

تری را مدنظر همیشه باید مشدر این مورد  .شودریسک مشتری انجام می در مورد پایش ،یبانک مرکز شوییپول
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ریسک که  هاییآن .ندنکمی بندیتقسیممشتری را  هابانک» او در توضیح بیشتر این ریسک گفت: .داشته باشند

ریسک  ،ریسک خدمت ،ریسک مشتری ارد مانندهایی وجود دشاخص .هستند یا متوسط یا ریسک کمباال 

کنترل  زودزودبهباید  رود،ریسک مشتری باال میوقتی  .رسنده فرمولی میسپس ب .جغرافیا و ریسک کانال توزیع

 «.بیاید هاآنتواند به کمک فناوری اطالعات میشود و در این بخش هزینه و انرژی زیادی برای بانک دارد که 

رسال به گفته مهجوریان در ا .کندپایش تراکنش است که عملیات مشکوک را اتومات گزارش می ،حوزه بعدی

و البته پرریسک است و در دنیا مطلوب نیست و ترکیب کنند تا حضور انسان کاهش یابد ها سعی میگزارش

 .کندانسان و ماشین بهتر از همه کمک می

 به این صورت این مرحله» است که مهجوریان در این مورد گفت: دهی و مدیریت اطالعات، گزارشحوزه آخر

اگر با ریسک  و تحریمی نباشد هایبخشآن  مقصدو  مبدأ ،انتقال دهیم واهیمخمیکه بدانیم وجوهی که  است

 «.باید گزارش دهیم ،باال هستند
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 اهلل رحمانی در کارگاه علمی خود تشریح کردروح

 یمبه عنوان صراف نگاه نکن کوینبیتبه 

 کوینبیتوجود  .هاستترین آنشناخته شده کوینبیتارز رمزینه شده در دنیا داریم که  ۴۰۰حدود هزار و  در

را به عنوان واحد  کوینبیتدر دنیا هم برخی کشورها  .در ایران در این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است

 بعضی دیگر با آن مقابله کردند. پولی خود برگزیدند و

اهلل رحمانی، دبیر کارگروه فضای مجازی معاونت عملی و فناوری ریاست به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، روح

 .ن پرداختو وضعیت آن در جها کوینبیتبه موضوع « تک در ایرانفین»جمهوری در کارگاهی با عنوان 

هایی بین آنها او شباهتداند و در نظر را در قیاس با دالر و دیگر ارزهای جهانی مانند طال می کوینبیترحمانی 

که شبیه دالر یا دیگر ارزهای جهانی باشد، کوین بیش از اینبیت»گفت: رحمانی در این خصوص  .وجود دارد

البته همه ما هنوز همه  .طال در دنیا محدود است .ود استحددر دنیا م ر دو آنهامقدار هچرا؟  .شبیه طال است

هایی که تا االن کشف کوینبیتمقدار  .دانیم که مقدار آن محدود استطالهای دنیا را کشف نکردیم ولی می

 کوینبیتمیلیون  ۲۱تواند باشد؟ حال کل آن چقدر می .ند نصف آن چیزی است که در کل باید باشداهشد

 «.د و بیشتر از این مقدار هم نیستجود داشته باشتواند ومی

است که شما الزم نیست همیشه یک گرم  شباهت دیگر با طال این» او در مورد شباهت دیگر این دو اضافه کرد:

مانند طال  تواندمیهم کوین هر بیت .به واحدهای کوچک تبدیل کنید توانید طال رامی ،فروشیدب طال را یا انس

در  .هیچ دولتی تمام منابع آن را در اختیار نداردها این است که از دیگر شباهت. چک تقسیم شودبه اجزاء کو

 «.کنترل ندارد طبیعی مصنوعی است که هیچ دولتی روی آن منبع کوینبیتحقیقت 

 ی برایاکنید واسطهمعاوضه می کوینبیتوقتی  .وجود دارد کوینبیتدر نظر رحمانی یک تفاوت میان طال و 

 .توان روی آن انجام دادردگیری نمیاین کار وجود ندارد و 
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در سوئیس در چند سال اخیر »در برخی از کشورها پرداخت و گفت: او در ادامه به بررسی وضعیت این پدیده 

شما  پایه مهم پول است یعنی اعتمادی سوئیس بخش مالدر  .انجام دادند کوینبیتهای مهمی در قبال حرکت

آنجا  .جا کنیدتوانید جابهاست و می ، باید بدانید که واقعیکنیددریافت می کوینبیتد کنید وقتی یک ید اعتمابا

توان تر، بدون کارمزد و با امنیت باالتر میی سریعزیرا خیل .تهدیدکننده سوئیفت استترین کوین مهمبیت

المللی کوین را به ارزهای بیند که بیتبانک هستن ۳اکنون در سوئیس هم .المللی را انجام دادمبادالت بین

 «.دهندیعنی به صورت مدیریت اموال به مشتریان خود سرویس می .کنندتبدیل می

و به گفته خودشان از هر  به مدت یک سال است که سوئیفت را کنار گذاشته است در هند» او اضافه کرد:

هند از این  .کنندکه دنبالش هستند، را پیگیری میکنند و موضوع امنیت را نیز می ییجوصرفهدالر  ۴۰تراکنش 

 «.دهدچین انجام میالمللی خود را توسط بالکطریق رابطه بین

کنند و یکی از برترین کشورها در این حوزه ل در داخل کشور استفاده میاز این پو به گفته رحمانی در ژاپن

تی این کشور را با کشورهای همسایه مانند کره وق»در ژاپن بیان کرد:  کوینبیتدر خصوص وضعیت او  .است

هزار مغازه  ۲۶۰در این کشور  .فهمیم این دو کشور دو راه خالف یکدیگر را رفتندکنیم میجنوبی مقایسه می

ها تکیکی از فین انسته است این کار را انجام دهند؟چگونه تو .کنندبه جای واحد پولی خود قبول می کوینبیت

رابطه خوبی داشت توسط قوانین جدید و مناسبی که خود دولت اعمال کرده بود، اپلیکیشن موبایلی  که با دولت

با  یعنی .ها را توانمند کردندها و تعمیرگاهخوان مغازههای کارتدستگاه .خوان استایجاد کردند که دستگاه کارت

 «.را در کشور خود رواج دادند کوینبیتموضوع پوز 

گروه موسیقی در  .آشنا نبودند کوینبیتمردم هنوز با در این میان مشکل فرهنگی هم داشتند و »او اضافه کرد: 

البته  .خواندندهایی آهنگها و ارزهای دیجیتالی و نحوه استفاده از آن کوینبیتدر مورد  .این مورد ایجاد کردند

ل جاری میالدی ارز رار است از اواسط ساترین بانک ژاپن قبزرگتکیه نکردند در آینده نزدیک  کوینبیتفقط به 

 «.رمزینه خود را ایجاد کنند تا در کنار ارزهای دیگر داشته باشند
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را پذیرفتند و قوانینی در این حوزه اعمال کردند، کشورهایی مانند کره جنوبی  کوینبیتعالوه براین کشورها که 

در کره  کوینبیترحمانی در مورد وضعیت  .است وینکبیتنتوانستند قانونی وضع کنند و نمونه ناموفق در حوزه 

ها مانند ژاپن است اما اقتصاد آن .ین مورد هم نمونه ناموفق استکشور کره جنوبی در ا» جنوبی عنوان کرد:

 کوینبیتبرخورد کنند و داللی  کوینبیتسیاستمداران و قانونگذاران کره جنوبی نتوانستند به درستی در قبال 

 کوینبیتچرا با اما  .ها به طول می انجامدردند که جمع کردن این ارزها سالخود آنها بررسی ک .دندرا ممنوع کر

کردند نه به ایجاد کنند چون به چشم صراف نگاه می کوینبیتنتوانستند قانون درست برای  زیرا مخالف است؟

د و ژاپن به عنوان پول بین المللی در کره جنوبی فرهنگ صرافی نسبت داده شد اما در هن .صورت یک واحد پول

 «.به آن نگاه کردند

 .و ارزهای رمزینه استداد که آینده در اختیار اینترنت بینی از آینده هم ارائه در ادامه پیش او

چه  .کردیم که انسان در آن نقش داردصحبت می اری که ما تا االن در مورد آنباز» رحمانی در این مورد گفت:

موضوع مهم مالی با هم ولی همین االن یک موضوع تکنولوژی و  .ها هستندها هستند؟ انسانکسی مشتری بانک

 «.آن هم اینترنت اشیا است .شوندتطبیق می

همه  .در اینترنت اشیا، اشیا در اینترنت هستند شدند وها وارد اینترنت میتا پیش از این آدم» رحمانی ادامه داد:

تا  بینی شده است که، پیشتناکامل اس بدون اقتصاد اینترنت اشیا اینترنت اشیا .تاشیا اطراف ما در اینترنت اس

دهند هایی که این اشیاء میسرویس .میلیارد اتصال غیر انسانی به اینترنت خواهیم داشت ۵۰حدود  ۲۰۲۰سال 

ه طرح ترافیک مثال خودروی بدون سرنشین که وارد محدود .کنند، همه رایگان نیستندیا از آن استفاده می

 به همین دلیل است که مایکروسافت .بدین ترتیب باید این دو بر هم منطبق شوند .شود، باید عوارض بدهدمی

های رمزینه فعالیت دارد و و پول IOTیک شرکت ایرلندی را خریداری کرده است که در زمینه  در این حوزه

توانند حساب داشته باشند و پول های رمزینه میپول یقهرکدام از اشیا از طر .دهدمیاین دو موضوع را تطبیق 

 «.با هم جا به جاکنند و اقتصاد عظیم در آینده نزدیک است
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اگر  .صراف نگاه نکنیممانند یک  کوینبیتبه »در ایران بیان کرد:  کوینبیترحمانی در مورد نحوه برخورد با 

واحدهای دیگر پول استفاده کنیم اما در ابتدا باید  انیم ازتومی. کنار بگذاریم، آن را کندبه ما ظلم می سوئیفت

 «.قوانین درست وضع شود
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 :عنوان کرد شکنمحمدهاشم بت

 های تامین مالی نظارت وجود نداردبر صندوق

ها و ها و طرحتامین مالی برای ایدهروشی برای  CROWD FUNDINGتامین مالی انبوه یا 

این روش  اما آیا؛ حرکتی که در چندسال اخیر در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است .هاستآپاستارت

 کند؟از میدان به در می ها رابانک ز طریقتامین مالی ا

شکن، مشاور پولی و بانکی وزیر راه و محمدهاشم بتبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 

او در  .به این سوال پاسخ خواهد داد «انبوه یمال نیها در تامبانک ینیآفرنقش»شهرسازی در کارگاهی با عنوان 

کت مختصات طرح یا شر این است که تامین مالی یک اصل کلیدی داریم و آنی هر نظام ما برا»گفت:  این مورد

ی از معضالت یک اما؛ شیوه تامین مالی آن منطبق باشد ترین بخش چرخه آن است، بایا پروژه که یکی از مهم

چون راه حل  .کنیمنمیدوزی پروژه یا طرح خاص راه حل تامین مالی را قواره برای هرمالی ما این است که 

روند در صورتی که در دنیا همه به سراغ آن می قیمت به نام نظام بانکی وجود دارد وکم و در دسترسساده، 

 «.کنندبراساس عواملی که گفتم راه حل تامین مالی را طراحی می

با ریسک باال اگر در طرحی » هایی نباید وارد شوند، اضافه کرد:ها در چه حوزهدر مورد اینکه بانک شکنبت

باید بررسی کنیم که بورس در  در این خصوص باال است حجم ریالی آن .انک نباید وارد شودمواجه هستیم ب

شود شاید گذار عادی وارد نمیباشد معلوم است سرمایه یا اگر بازدهی کمی داشته .کنداینجا چه نقشی بازی می

زادراه آبه طور مثال  را در نظر بگیریم مدتافق زمانی بلنده باشد یا ای باید وجود داشتجا بانک توسعهدر این

نظام بانکی عندالمطالبه است  اریذگاما ماهیت سپرده ؛محور استبانک، شیوه تامین آنکه داریم را تهران شمال 

کشورهای  اگر چرخه یک شرکت را ببینید در .کردحفر مدت مدت یک چاه بلندبرای سپرده کوتاه تواننمیو 

ها در این حوزه عمل خطرپذیر یا انجلگذارهای سرمایه. شودهیچ زمان نظام بانکی وارد نمی در مرحله اولیهدیگر 

چون شوند گذارهای خطرپذیر وارد عمل میمدی مثبت است سرمایهآطه درنق زیر کاروچون آن کسب .کنندمی
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شود و  OTCانک کمک بگیرد یا وارد تواند از برسد میریسک باالیی دارد و وقتی شرکتی به مرحله رشد می

 «.اوراق منتشر کند

تامین  در مرحله بعد .دارند و بالعوض ها در مرحله اولیه بیشتر تامین مالی خیرخواهانهآپاستارت»افزود:  او

ها آپورود کنند اما در مرحله بعد که دوران بلوغ استارت ها ممکن است،بانک جادر این مالی پاداش است که

 «.با روش مشارکت، حضور داشته باشندتوانند ها حتما میبانک است،

به صورت یک فراخوان عمومی است که عموما این روش »از تامین مالی جمعی ارائه داد:  یسپس تعریف شکنبت

 ، پاداش یا سهاموام به صورتواسطه مالی  گیرد و منابع مورد نیاز را بدوناینترنت صورت می از طریق ابزارهای

 ۳تامین مالی جمعی  .های کم و در تعداد زیاد داریمولپدر تامین مالی انبوه  .گیردصاحب پروژه تعلق میه ب

حاد مردم و واسطه مالی و آکسی که صاحب ایده است، کسانی که قرار است کمک کنند مانند  .رکن اصلی دارد

اعالم . خود را تعریف کند که قصد دارد ایده یا پروژهکسی  .تامین مالی بر پایه وب است .رای تامین مالیپلتفرم ب

 «.شودکند و منابع تجهیز میعمومی می

درصد مربوط به  ۴۳اند، هایی که از این روش استفاده کردهاز مجموع طرح ۲۰۱۴در سال  شکنبتبه گفته 

توانستند از تامین منابع ها مانند هنر و علوم اجتماعی موضوعاتی بودند که بقیه بخش .وکارها بوده استکسب

 .مالی استفاده کنند

 ی بازبرای تامین مالی جمعی روی وام حساب در نظام ما» او در مورد وضعیت تامین مالی جمعی در ایران گفت:

اگر از  .گیرداز طریق کمک مردم بدون پاداش یا به صورت هدیه و پیش خرید تامین مالی صورت می .یمنکرد

 «.رودخرید سهام تامین مالی به شمار می ،شدگذاری بارمایهطریق س

های به مقایسه تامین مالی انبوه و بانکداری پرداخت و تفاوتسپس  یراه و شهرساز یروز یو بانک یمشاور پول

کند گیرد و هم بازخوردها را دریافت میتامین مالی هم منابع را می»او در این مورد گفت: . آنها را تشریح کرد

بیشتر براساس در نظام بانکی  .ایست که داردعتبار آن براساس ایدها .ببخشدتواند کار خود را ارتقا اینکه ب برای

عموما تامین مالی انبوه از راه دور و منقطع است ولی در نظام بانکی به صورت شخصی و  .اعتبار قبلی است
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در این  تفاوت ترینمهم .ت استفاده کنیدتوانید از تسهیالدر نظام بانکی بدون ارتباط رودر رو نمی .ارتباطی است

در نظام بانکی اگر رتبه  .کار و گزارش اعتباری استوقسمت است که در تامین مالی انبوه تصمیم بر طرح کسب

فرایندهایی که در تامین انبوه مالی است غیررسمی و  .توانید تسهیالت بگیریداعتباری نداشته باشید نمی

 «.رویه رسمی و سلسله مراتبی استارگانیک است اما در بانک 

 او دراین مورد عنوان کرد: .کشورهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد و وضعیت را در ایران تشریح کرد شکنبت

 ۲۰۱۴در سال  و درصدی ۱۶۱رشد  ۲۰۱۳در سال  .نواز استبسیار چشم در انگلستان رشد تامین مالی انبوه»

د هایی که وجود دارین برای تامین مالی انبوه بسیار پرظرفیت است و فرصتچ .را تجربه کرد درصدی ۸۰رشد 

حوزه فناوری اطالعات  هایآپفرینی به خصوص در استارتآکارتوسعه اما در ایران ؛ میلیارد دالر است ۵۰حدود 

ادهای نه .معاونت علمی ریاست جمهوری است که وظیفه راهبری دارد .داریمنهاد ناظر تعریف شده و مشخص ن

های بر صندوقاگر  .شوددهند اما نظارتی برانها نمیهایی داریم که فعالیت مالی انجام میصندوق ،مالی داریم

 «.آیدنباشد ماجرای موسسات مالی غیرمجاز پیش مینظارت  مالی

 اسناد ازجملهاقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم را  ٔ  نهیدرزمهای کلی نظام سیاستهمچنین  شکنبت

 .اندمالی جمعی اشاره کرده نیتأمباالدستی دانست که به موضوع 
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 زنجیره بلوکی چه کارکردهایی در دنیای امروزی دارد؟

 ها تا حذف کارمزدهااز دورزدن تحریم

 .زننده شده استبازی و یک فناوری برهم تغییردهندهچند سالی است که فناوری زنجیره بلوکی تبدیل به 

 عنوانبهو واقعیت افزوده  ءبسیاری از کارشناسان حوزه فناوری، زنجیره بلوکی را در کنار اینترنت اشیا

 .کنندینده قلمداد میتکنولوژی آروندهای کالن

چین و کاربرد آن در صنعت بالک»حسین یعقوبی در کارگاه  ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

به تشریح فناوری  ،بخشی از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار شد عنوانبهکه « بانک و پرداخت

 .کوین پرداختبیت ازجملهزنجیره بلوکی و کارکردهای مختلف آن 

های روزانه نمادهای ثالثی همچون بانک وجود دارند که برای طرفین در تراکنش ،گویدگونه که یعقوبی میآن

 .بودنبرهکندبودن، هزین ازجمله ؛این نهادهای واسط معایبی هم دارند .کنندتراکنش اعتماد ایجاد می

زنجیره  درواقعگیرند، چین را با یکدیگر اشتباه میکوین و بالکتصور عموم که بیت برخالف ،به گفته یعقوبی

پس از شرح نحوه کارکرد زنجیره بلوکی درباره یکی از او  .دهدکوین را تشکیل میبلوکی فناوری زیرساخت بیت

تسویه  جویی در هزینهدرصد صرفه ۳۰توان به بلوکی میو از طریق زنجیره  ۲۰۲۱تا سال »های آن گفت: مزیت

 «.بین بانکی رسید

اما ؛ بودن هویت و امکان خلق پول استقال ارزش و پول الکترونیکی، جعلیبا انتیکی از معضالت اصلی دررابطه

امضای دیجیتالی برای انتقال پول معرفی  واقع در .حل شد PKIبا رمزگذاری و  مشکلاین » :به گفته یعقوبی

چین معرفی درمورد خلق پول نیز بالک .صحت آن را بررسی کندتواند می ،هرکس کلید عمومی داشته باشد .شد

 «.است دسترسیقابلبین تمام نودهای شبکه که توسط تمام اعضا  شدهتوزیعکل همگانی و  یعنی یک دفتر ؛شد

که یعقوبی  گونهآناما  ؛کننددی ارزیابی مییو مفهومی جد بلوکی را پدیده برخالف تصور رایج که زنجیره

روی زمین  شدهثابتهای بزرگ کند که از سنگاو به روستایی قدیمی اشاره می .گوید مفهوم جدیدی نیستمی

 .دندکرمی را ثبتآن  دفاتری، پدر هاآنکردند و برای انتقال مالکیت پول ثابت استفاده می عنوانبه

هاست که از تمام تراکنش چین یک دفتر ثبتبالک»کند: ه میطبق تعریفی که یعقوبی از زنجیره بلوکی ارائ

 شدهتوزیعای داند، یعنی شبکهکوین میکننده بالک چین را بیتمصرف ترینبزرگاو « .کندارزشی را منتقل می

و کارمزدها در آن وجود  هاتحریمزدن مکان دوررو ا همین ول که هویت در آن مشخص نیست و ازبرای انتقال پ

 .شدن پول در آن وجود ندارد، سرعت آن باالست و احتمال بلوکهاین کارمزد اندکی دارد بر . عالوهدارد
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کوین وجود دارد که از فناوری زنجیره بلوکی بیت ازجملههزار ارز رمزینه  ۲با اشاره به اینکه بیش از  یعقوبی

 هزار فروشگاه ۱۰۰حاضر بیش از درحال»آمارهایی درباره میزان توجه به این فناوری ارائه داد:  ،کننداستفاده می

درصد  ۸۰ .درصدی داشت ۱۵۰۰بازدهی  ۲۰۱۷این فناوری در سال  .شناسندکوین را به رسمیت میبیت

ی گذارروی آن سرمایهمیلیارد دالر در دو سال گذشته  ۱.۴ .کردندروی این فناوری کار  ۲۰۱۷ها تا سال بانک

 «.با آن هستندباطارتهایی دربانک مرکزی نیز درحال بررسی پروژه ۹۰ .شده است

وجود دارد،  که چین در جایی موضوعیت دارد که به بازیگران متعددیاساس بالک ،گویدگونه که یعقوبی میآن

ربردهای متعددی برای آن وجود به همین دلیل کا .شودمینهاد مرکزی دنبال  و حذفاعتمادی وجود ندارد 

 .دارد

ز طریق زنجیره های بازرگانی ابرای حذف واسطه MEARSKو  IBMحسین یعقوبی با اشاره به پروژه مشترک 

درصد و تولید ناخالص داخلی  ۱۵شود تجارت جهانی بینی میصورت تحقق این پروژه پیشگوید دربلوکی، می

 .درصد افزایش پیدا کند ۵در کل دنیا 

انتخابات، اثبات  رأی پیگیریهای مردمی، در معامالت مختلف، پیگیری کمک»گوید: گونه که یعقوبی میآن

توان از زنجیره بلوکی بازرگانی می هایواسطه و حذفمالکیت، ذخیره ابری رمزگذاری، قراردادهای هوشمند 

 «.استفاده کرد

 ،های انتقال پول( را از بین ببردوسترن یونیون )بازار حوالهدرصد بازار  ۲۵کوین توانست او با یادآوری اینکه بیت

ها و ، بانکهاآنگرفتن درصورت نادیده»بر آن گفت: های مبتنیجیره بلوکی و شبکهدرباره اهمیت توجه به زن

 «.شوندوکارها نابود میکسب

باید به ایجاد شبکه  ،وکار خودکسبدارد برای ایجاد شبکه زنجیره بلوکی برای بانک یا  تأکیدیعقوبی  وجودبااین

P2P ضرورت توجه به تمام »به گفته او:  .اجماع توجه کنیدو فرآیند  شدهتوزیع، ایجاد دفتر کل همگانی و

ها به این نتیجه خواهند تمام بانک ۲۰۱۸بینی گارتنر تا سال چین از این منظر است که طبق پیشجوانب بالک

 «.به نفعشان بود ،متمرکز انجام داده بودند صورتبهچین را روی بالک شدهمصرفدرصد موارد  ۵۰رسید که اگر 
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 :محسن زادمهری مدیرعامل مجموعه مانیکس مطرح کرد

 بانک مرکزی از خود انعطاف بیشتری نشان دهد

نیز  شماریبی وکارهایکسب ،آن بر عالوه .وارد صنعت بانکداری شدند شماریبیهای در چند سال اخیر فناوری

 .ها در جهان استجدید برخی از بانک تقریباًکیف پول الکترونیک نیز محصول  .ها ایجاد شدندتکمانند فین

سریع و حذف مشکالت در دسترس نبودن  صورتبههای خرد ترین هدف کیف پول امکان انجام پرداختمهم

 .رو بودهههای بسیاری روبها ایجاد آن در ایران با چالشاما در این سال؛ پول خرد است

این موضوع مورد توجه بسیاری از سخنرانان  نیز ختهای پرداو نظام الکترونیکدر هفتمین همایش بانکداری 

در دومین روز از این همایش در کارگاه بانک پرداخت،  .ها نیز به این موضوعات پرداخته شده استدر کارگاه .بود

 .ها در جهان و ایران پرداختمحسن زادمهر مدیرعامل مجموعه مانیکس به پرداخت بانک

ین ها و اولایجاد پرداخت بانک در موردای تاریخچه پولی و بانکی، زادمهربه گزارش روابط عمومی پژوهشکده 

بانک مرکزی هندوستان به  ٢٠١۵آگوست  ١١در » او در این مورد گفت: .ها در جهان را عنوان کردپرداخت بانک

این شرکت  .دومین شرکتی بود که مجوز گرفت payTM. ها را صادر کردسسه مجوزهای پرداخت بانکمؤ ١١

میلیون  ۵روزانه بیش از  .، یک میلیارد بوده٢٠١۶های آن در سال کل تراکنش .یلیون کاربر داردم ٢۸٠در هند 

بیش  اکنونهم آنتعداد نصب فعال اپلیکیشن  .کننداستفاده می میلیون پذیرنده از آن ۵ .ش دارددر هند تراکن

متوسط  طوربههر کاربر  .شوندمی مندبهرهامه ایل از این برناز طریق موب درصد کاربرها ۹٠ .میلیون است ١٠٠از 

 ترینبزرگ ant financialمجموعه  .ارزش دارد نیز میلیارد دالر ۸ اکنونهم .تراکنش در هفته دارد ١۸

 در حدود .آیدمی حساببهپی علیمادر  نوعیبهاین مجموعه  .کرد گذاریسرمایهبود که روی آن  گذاریسرمایه

 سازییکپارچهبود را خرید و  ONE97 communicationکه  payTMدرصد از سهام شرکت مادر  ۴٠

 «.شرقی به وجود بیاید آسیایکیف پول در شبکه  ترینبزرگباعث شد  .پی ایجاد شدو علی payTMبین 
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زیرا  ؛را باید از کیف پول جدا کرد هاسرویساین نظر زادمهر  ، اما ازگویندکیف پول می هاآنبه  بااینکه

 .فراتر از کیف پول است هاآنهای فعالیت

که صنعت بانکداری  نددآوربه وجود  هاییحلراه زیرا ؛است payTMپی و ینده نزد علیآ ،هابینیپیش براساس

 در موردزادمهر  .آیندمی حساببهبانکداری دیجیتال  نوعیبهاین تغییرات  .را دچار تغییر و تحول اساسی کرد

این  هاآن، های سنتی دارندهایی که بانکهزینه .ها شعبه ندارندزیرا این پرداخت بانک» دلیل آن بیان کرد:

دگی کاربران در تمام زن نوعیبه .از مشتریان را به وجود آوردند شبکه بسیار عظیمی همچنین وها را ندارند هزینه

 «.اندهند و چین نفوذ کرده

 cashlessشوند تا کاربران به معنای واقعی سبب می payTMپی و مانیکس، علی مدیر مجموعهاد به اعتق

 .سفر کنند

حتی در کنار های سوخت و در تمام جایگاه» عنوان کرد: هابانکتوسط پرداخت  دو کشوراتصال این  در مورداو 

 .هند به هم متصل هستندها در چین و QRcodeاین  .متصل شده است QRcode payTM فروشاندست

را شارژ  paytmهای و کارت از شما پولی دریافت .ها پوزهای ویزا و مستر دارنددر فرودگاه هند صرافی

 صورتبهتوانید به معنای واقعی شما در هند به کمک این سیستم می ،که دارند با شبکه عظیمی .کنندمی

cashless  کنیدسفر.» 

و ها آمد کیف پول هایزیرساخت انجام داد، به کمک payTMدر  باباعلیکه  گذاریسرمایهبا » او ادامه داد:

هندوستان به چین سفر کردند و  فراهم شد تا اگر کاربران ازمکان متصل کرد و این ارا به هم  هاآنسوئیچ 

در  درواقعو  های خود را انجام دهندپرداخت پیهای علیQRcodروی  payTMان کیف پول هم با ،عکسبر

 «.دهندانجام می باهمتسویه را پشت، 

 زنندهبرهم هایتکنولوژی
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این است  هاتکنولوژیبه گفته زادمهر فلسفه وجودی این  .زننده هستندهای برهمتکنولوژی نوعیبهها کیف پول

 .آورنددر بازار تغییر و تحول بسیاری به وجود که 

 در دنیا هاآنها تکاملی یا انقالبی هستند و رشد تکنولوژیاین » بیان کرد:ها او در توضیح بیشتر این تکنولوژی

تحوالت اساسی به  ،وقتی به راه افتاد .ها در ایران مانند اسنپمثال این تکنولوژی .دزیادی دار شیب صعودی

امکان ارند، در حاشیه امن قرار د اکنونهمتمام صنایعی که  ٢٠٢٠در سال بینی شده است که پیش .وجود آورد

 «.تغییری ایجاد شود و دیگر وجود نداشته باشند هاآندر  دارد که

خدمات بانکی  سازیبهینهزننده هستند که از ترکیب و های برهمتکها فینبانکپرداختاین اساس  پس بر

 بانکی و پرداختهای بخشی از فعالیت درواقع .خدمات الکترونیکی و پرداخت شهروندی به وجود آمدند عالوهبه

 .دهندانجام می زمانهم صورتبهرا 

ریسک اعتباری را  هابانکدر پرداخت» ها گفت:این تفاوت در موردزادمهر  .هایی هم دارندتالبته با بانک تفاو

اما پرداخت  ؛ارائه دهیدو خدمات  عرضه کنید debit cartگیری کنید و سپردهتوانید شما می .حذف کردند

پرداخت  .است ها کمترpsp نسبت بهشان نیز سقف پرداخت .بدهندو کارت اعتباری وام  توانندنمی هابانک

 «.در همین راستا کیف پول الکترونیکی را ایجاد کردند .های خرد گذاشتندها تمرکز خود را روی پرداختبانک

 عنوان کرد: هاآن در موردزادمهر  .های سنتی تفاوت دارنددر بحث احراز هویت، نحوه بازکردن حساب نیز با بانک

اما در پرداخت ؛ باید کارت ملی و شناسنامه ارائه دهید حتماًها در بانک .احراز هویت یکی از مسائل تفاوت است»

های متعدد پرداخت ها کانالبانک، پرداختکافی است ،ها فقط خود را معرفی کنید و کارت نشان دهیدبانک

ها نیازی به رمز بانکتر است، پرداختها آسانبانکدر پرداخت فرآیند افتتاح حساب .گذارندپیش روی شما می

 «.کنندها استقبال بانک شود مردم از پرداختاین موارد باعث می .کافی استکردن  log in ندارند و
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زادمهر در سخنان خود از  .نبوده است تأثیربی گذاریقانونها هم بانکلبته در گسترش فعالیت این پرداختا

 .های نوین گفتهای بانک مرکزی هند از این سرویسحمایت

 .تغییر دادند هاآنقوانین را برای  .کندها توجه میتکبانک مرکزی هند به فین» :بیان کرداو در این مورد 

عهده شخص بهگیری را تا سقفی مبانک مرکزی هند سپرده .کنندصادر می هاآنمجوزهای الزم را برای 

 «.گیری کنند و از روی سپرده دریافتی خدمات ارائه دهندها گذاشت تا سپردهبانکپرداخت

 .ها پرداختتکرد بانک مرکزی ایران در قبال فینزادمهر سپس به عملک

ریسک خواهد بانک مرکزی ایران می» یکی نگاه کرد و در این مورد گفت: اید به مسائل صفر وبه اعتقاد زادمهر نب

اما بانک مرکزی مدام  ؛های نوینی در پرداخت هستندها روشUSSD خواهد مدیریت کندنمی .را صفر کند

 این کد دستوری تکنولوژی .زندها ضربه میتکاین تصمیمات به شبکه فین .کندرا قطع و وصل می هاآن

 «.کار گرفت البته فقط برای پرداخت خرد باید به ؛زننده بود و تحول ایجاد کردبرهم

های نوین از خود انعطاف ها و روشتکدر پایان محسن زادمهر امیدوار است بانک مرکزی ایران در برابر فین

 .بیشتری نشان دهد
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 شرکت توسن تکنو:منیت پرداخت و ابزارهای هوشمند علیرضا قدرتی سرپرست ا

 دغدغه اصلی، داده حساس مشتری است

های پرداخت مورد توجه های امنیتی از مسائلی بود که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامچالش

در  ،علیرضا قدرتی خوشمهر، سرپرست امنیت پرداخت و ابزارهای هوشمند شرکت توسن تکنو .قرار گرفت

برگزار شد، دغدغه « های سیارهای باواسطه در پایانههای امنیتی تراکنشبررسی چالش»کارگاهی که با عنوان 

ها را ث در تراکنشترین بحمهمقدرتی  .خواندمی« داده حساس مشتری»ها را ت پرداخت و تراکنشامنیاصلی 

های حساس مشتری جریان دارد، در در هر جایی که داده مسئلهاهمیت این  دادنبرای نشانداند و امنیت می

ای از الزامات امنیتی جهت افزایش سطح امنیت اطالعات در رود که مجموعهمی PCI استانداردابتدا سراغ 

این استانداردها با هدف تأمین  .مطرح شده است PCI های مالی است و توسط مؤسسهفرآیندها و تراکنش

کند که از اطالعات دارندگان کارت محافظت امنیت اطالعات در مبادالت پولی و بانکی، این اطمینان را ایجاد می

ی هاسازی و انتقال دادههایی که در پردازش، ذخیرهها و سازماننماید و رعایت الزامات آن در کلیه شرکت

و تجارت  PSP هایها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتند، همچون بانککنپرداخت فعالیت می هایکارت

سه حوزه اصلی  PCIاستانداردهای  .های فعال در حوزه پرداخت الکترونیک کاربرد داردالکترونیک و سایر شرکت

 افزارسختاست که روی  PCI PTSها، در نقطه شروع تراکنش ، حوزه اول این استانداردگذاریگیردبرمیرا در 

در نقطه دوم  .افزار صالحیت دریافت داده حساس مشتری را داردگیرد و به این معنا است که سختپوز قرار می

PCI PA-DDs  هایی را که با داده حساس مشتری سروکار دارد، مثل اپلیکیشن سوئیچ و اپلیکیشناست که

 و غیره دیتاسنترها دهندگان خدمات،ارائهمربوط به  است که PCI DSSحوزه سوم،  .گیردبرمیغیره را در 

 .است

 نگاهی به رمزنگاری
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حفظ  و( confidentialityقدرتی با اشاره به اینکه در اصول رمزنگاری، دو نیازمندی مهم یعنی محرمانگی )

و بنیان مبحث  ( مطرح است، استفاده از اصول استاندارد رمزنگاری را اساسdata integrityتمامیت داده )

نباید مورد ریسک قرار بگیرد و باید از  اصلی در این میان این است که اطالعات حساس مشتری مسئله .داندمی

 point toهای جدید که به آن پرداخته شده است، حوزه یکی از حوزه .های حساس حفاظت کرداین داده

pint E د؟ها حفاظت کرتوان از این دادهبه چه شکل می .است 

پیغام  .های غیرمجاز قادر به درک آن نباشندهدف از رمزنگاری تبدیل پیغام اصلی به پیغامی است که موجودیت

دو عنصر بنا شده است: الگوریتم و  پایهرمزنگاری بر  .گویندپیغام رمزی می ،حاصل از رمزنگاری را در اصطالح

هر کلید نیز  .کند و برعکستن رمزی تبدیل میالگوریتم یک تبدیل ریاضی است که متن اصلی را به م .کلید

اساس نوع کلید بر .شودهای رمزنگاری در نظر گرفته میورودی الگوریتم عنوانبهها است که ای بیتدنباله

با استفاده از کلیدها،  .و نامتقارن (ک)سیمتری شود: متقارن، دو روش کلی برای رمزنگاری تعریف میکاررفتهبه

در روش رمزنگاری متقارن از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و رمزگشایی  .کنیمرمزنگاری میها را پیغام

دو کلید  درواقعدر روش رمزنگاری نامتقارن، کلید رمزنگاری و کلید رمزگشایی متفاوت هستند،  .شوداستفاده می

 .داریم: کلید رمزنگاری و کلید رمزگشایی

بیشتر  .شوداستفاده میکه همان کلید مشترک است،  Master keyدر روش متقارن از کلید اصلی یا 

 .کنند( استفاده میMaster keys/transaction keys( در ایران از روش کلید اصلی )PSPها )پیاسپی

 .شودشود و با کلید ترمینال رمزنگاری و به پوز فرستاده میدر این روش، سه کلید به ازای هر پوز تولید می

استفاده  Master keyهرقدر بیشتر از »دارد که  تأکیدقدرتی  .تواند از این کلیدها استفاده کندسپس پوز می

با دستیابی به این کلید، کنند، هکرها برای یافتن این کلید تالش می «.د، احتمال شکسته شدنش بیشتر استشو

حتمال شکسته شدنش بیشتر استفاده شود، ا Master keyهرقدر بیشتر از  .دیگر محرمانه نیستند اطالعات

به نظر قدرتی،  .ن عملیات رمزگشایی را انجام دهنداساس آتوانند بردارند و میها را نگه میهکرها این پیام .است
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یا  بارمصرفیکاستفاده نشود و به جایش از کلیدهای  Master keyبهترین عملکرد این است که از 

Session key  افتد و شدن، سیستم به خطر نمیزیرا درصورت شکسته؛ ار گیردقر مورداستفادهبرای رمزنگاری

 .اندسازی شدههای ویزا و مستر پیادهها در کارتاین سیستم .تنها همان کلید موقت، شکسته شده است

اساس دیتای پن هر کارتی، ک کلید اصلی برای خودش دارد و برکند، یمرکزی که کارت صادر می ترتیباینبه

 .دهدرا به هر کارت اختصاص می sessionکلید 

Session key ی هستند که ازکلیدهای Master key برای تولید  .شوندمشتق میSession key  در هر

شدن، سیستم به خطر هکدر صورت  در این روش، .باشد Bو  A مثالا پیغام، باید داده مشترکی بین نقطه 

اساس روند که برهایی نمیهکرها سراغ سیستم غالباا .است افتد و تنها همان کلید موقت شکسته شدهنمی

Session key هستند، زیرا Session key فقط در یک جلسه اعتبار دارد. Session key  های کارتدر

یا کلید مشترک،  Session keyداشتن  صرفاا»دارد که  تأکیدعلیرضا قدرتی  .اندسازی شدهویزا و مستر پیاده

 «.استشرط الزم است، اما کافی نیست، شرط الزم و کافی، مدیریت کلید 

 امنیت بیشتر سویبهراهی 

 Master keysبه بعد، با درک خطر  1990از سال که  DUKPT استانداردعلیرضا قدرتی با اشاره به 

روش  .خواندمیها بسیار مفید برای مدیریت امنیت تراکنشاین روش را ، ه استقرار گرفت مورداستفاده

DUKPT  از جانبPCI DSS کلید بیس در مرکز مدیریت  عنوانبهدر این روش، یک کلید  .توصیه شده است

شد و به تولید می TIKاسم کلیدی به  اساس دیتای مرکز، به ازای هر ترمینال،بر .شودترمینال نگهداری می

است و نیازی نیست کلیدهای دیگر را  BDKه در مرکز وجود دارد، تنها کلیدی ک درواقع .شودترمینال ارسال می

-شود، دیتای حساس مشتری با همین کلیدها رمزنگاری میسازی میسه کلید مشتق ترتیباینبه .حفظ کرد

 .شود
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( است و close systemپوز یک پکیج بسته ) .واسطه در پوز استهای بیمهم در این میان، تراکنش مسئله

ریسک پوزها برای کشف این دیتاها خیلی پایین است، اما  .شودتراکنش داخل پوز پردازش می کل دیتای

mPOS بین  .یک پکیج باز استmPOS  ،و دستگاهmerchant است اطالعات هک  قرار دارد و ممکن

د، رمزها، کلیدهای متفاوتی هستن ازآنجاکه .را استفاده کرد Session keyتوان روش می mPOSدر  .شوند

 mPOSهای دستگاه قدرتی با اشاره به ویژگی .رسدامکان هک به صفر می عمالارود و هزینه هک بسیار باال می

، پشتیبانی از ارتباط iOSاندروید و  هایپلتفرمطراحی سبک و سهولت در حمل و استفاده، سازگاری با  ازجمله

همواره  وکارهاکسب»او معتقد است  .داندر مفید میبسیا وکارهاکسبو کابل و غیره، آن را برای  4بلوتوث نسخه 

 لزوماا توانیم ما نمی .اپلیکیشن خود انجام دهند بر اساسشده را های انجامبه دنبال این هستند که تراکنش

از این نظر رو به پیشرفت است و جای خود را  mPOSبه نظر قدرتی  «.مشتری را به پوز انتقال دهیم وکارکسب

چون هزینه  ها هم پیاده کرد؛را روی پوزهای فروشگاه DUKPTتوان متد همچنین می .در بازار باز خواهد کرد

توان یک کلید در این روش، به ازای هر یک میلیون ترمینال، می .آوردمدیریت کلیدها را بسیار پایین می

DUKPT استفاده کرد ، از آنایان این روش را تعمیم داد و حتی در پوزهای شعبهتوپس می .داشت. 
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 عنوان شد:« کشف تقلب در بانکداری»در کارگاه 

 است ترمهمکشف آن جلوگیری از تقلب از 

هایی چون ایجاد ارتباط با با چالش هرچندکشف تقلب در نظام بانکی کشور  آنالینهای اندازی سامانهراه

تواند میبا پیشگیری از تقلب اما  ؛روستهای روبنامهقانونی و الزامات آیین وانعبانکی، مهای عملیاتی سامانه

 .افتندعمل کند که پس از حدوث تقلب به کار می کشف تقلب در جهان آفالین هایچندین قدم جلوتر از سامانه

ساالنه بانکداری الکترونیک در هفتمین همایش « کشف تقلب در بانکداری»که با عنوان  در کارگاهیروزبه ترابی 

وجوه تمایز آن با به بیان  ،وجود داردبا اشاره به تعاریفی که از تقلب بانکی  ،بودبرگزار کرده های پرداخت و نظام

 اشکنندهدریافتمالی عنوان کرد که حق توان تقلب را کسب در توضیحی مختصر می»: پرداخت شوییپول

 .تباه گرفته شوددارد و نباید با آن اش شوییپولاما باید توجه داشت که این نکته تفاوت مشخصی با ؛ نبوده است

معمول کشف پولی است که از سیستم  طوربهاما تقلب ؛ ز بانک به درون آن استحرکت پول بیرون ا شوییپول

فراموش این وجه ممیزه خیلی مهمی است که نباید  .شدن از سیستم بانکی استو یا درحال خارج شدهخارج

 «.شود

استفاده از  ،افزایش روزافزون آمارهای تقلب بانکی در سراسر دنیا بهامه به این نکته اشاره کرد که باتوجهاو در اد

ای برخوردار است: ز اهمیت ویژها ،آن بپردازند بینیپیشکشف آن به جلوگیری و  جایبهافزارهایی که بتوانند نرم

که  تافتاده اسهای بانکی اتفاق تقلب روی کارتمیلیون پوند  ۷۶۹ به میزاندر کشور انگلستان  ۲۰۱۶در سال »

بیلیون پوند تقلب  ۱.۳۸در همین سال از  .رو بوده استهروببا دو درصد افزایش  ،به نسبت سال گذشته آن

 «.جلوگیری به عمل آمده است هاتقلبدرصد  ۶۴دهد که از این رقم نشان می .جلوگیری شده است

برشمرد پرداخت های را تقلب روی کارت هاآن نتریمهم ،کردهای بانکی اشاره میترابی که به انواع و اقسام تقلب

دهد: نشان نمی هاآنکردن اینهنظام بانکی چندان تمایلی به رسااما  ؛که اتفاقاً در ایران هم بسیار رایج است
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را جعل هویت و همچنین اختالس  ، تقلب در چک،غیرقانونیدر دفاتر حسابداری، تسهیالت  کاریدست»

های بانکی هایی که مختص کارتمورد تقلباما در ؛قلمداد کردهای ممکن ای از انواع تقلبنمونه عنوانبهتوان می

خود با اشکال  هرکداماشاره کرد که  skimmingتوان به سرقت کارت، دزدی هویت، کپی کارت، می ،است

 «.افتندمتفاوتی اتفاق می

شکل سنتی این عملکرد بیشتر در »بانکداری سنتی گفت: شف تقلب در راهکارهای ک دربارهسخنران این نشست 

واحد  معموالًاما در اشکال دیگر هم ؛ شودآغاز می ،شودبه بانک ارائه میبر گزارشی که توسط مالباختگان مبتنی

ه موارد بازرسان ب معموالًها در این گزارش .های مالی بانک استگزارشای های دورهکنترلبازرسی بانک مسئول 

 «.کنندهای پیشین خود عمل میاساس تجربهغیرعادی حساس هستند و بر

بهترین راه اتوماتیزه کردن  ،به میزان باالی عملیات روزانه بانکی در کشوربه این نکته تأکید کرد که باتوجه ترابی

درباره خصوصیات این  ،کشف تقلب عنوان کرد سامانه کارایاو که نتیجه این کار را دستیابی به  .این نظارت است

بانکی ها در نظام از منظر تمامی موجودیت هاتراکنشهمه  ،شکل سنتی برخالفدر این نظام »سامانه گفت: 

حسابداری، تسهیالت، سپرده و همچنین کارت  ازجملهها این تمامی زیرسیستمبرعالوه .شوندکشور بررسی می

 «.دچار تقلب شوند هااینممکن است مجموع  چراکه ؛مورد توجه قرار گیرند زمانهمباید نیز 

خالصه کرد:  گونهاینهای یک سامانه کارای کشف تقلب را ویژگی« کشف تقلب در بانکداری»سخنران کارگاه 

های متنوع و همچنین استفاده از ها و امکان ارائه گزارش، بررسی تمامی زیرسیستمهاتراکنشبررسی تمامی »

ب یک سیستم کشف تقل هااینبر همه باید توجه داشته باشیم که عالوه .مصورسازیی های تکنولوژی براقابلیت

 «.( مناسب نیز برخوردار باشدnotification) دهیکارآمد باید از یک سیستم هشدار

ها و همچنین ها، سپردهکارتکه درباره اشاره کرد  ای تقلبیهترابی در ادامه سخنانش به بخشی از گزارش

کارآمد برای کشف تقلب استفاده از انبار داده و  حلراه»م بانکی ایران مشاهده شده است: نظادر تسهیالت 
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بدیهی، غیررود، دانشی که ها به شمار میکاوی به معنای استخراج دانش از دادهداده .است کاویعملیات داده

 «.و همچنین مفید است غیرصریح

های داده»گفت:  ،کردای یک سیستم کارای تقلب اشاره میدادههای هایش که به نیازمندیاو در ادامه صحبت

و متمرکز بوده و همچنین سابقه  وکارکسببرای چنین سیستمی باید پردازش شده باشند، نزدیک به  موردنظر

 قابل راحتیبهای نگاهداری شوند و تاریخچه صورتبهها باید برای این امر داده .نگهداری شود هاآنتغییرات در 

 «.کوئری زدن باشند

 ازجمله»به پایان برد: بالدرنگ تقلب  هایکشفهای های اصلی سامانهه ویژگیبرا با اشاره هایش ترابی صحبت

ای به مشتری، قابلیت لحظه رسانیاطالعمشکوک،  هایتراکنش مسدودسازیتوان به های این سامانه میویژگی

 «.اتکا و عمل بالدرنگ اشاره کرد
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 رگاه محمدحسین برخورداری مطرح شد:در کا

 ها در شبکه بانکیدادههایی برای مدیریت بهتر کالنروش

ترین یکی از مهم هاآنهای اصلی بانکداری الکترونیکی هستند و شیوه مدیریت ها یکی از چالشدادهکالن

باید در کشور ما  کهچنانآن مسئلهاست. این  هفتمین همایش بانکداری الکترونیکدر  شدهمطرحموضوعات 

کارگاهی  ،روست. بر همین اساس هم در حاشیه همایشههای متعددی روبپرداخته نشده و هنوز هم با چالش

هایی درباره گاه بحثدر این کار ها بپردازد.دادهدر کالن هاداده سازیمحلیچگونگی ترتیب داده شد تا به 

های مختلفی که درباره انبار داده وجود دارد و بسیاری موارد دیگر روشها و دادهسازی کالنچگونگی محلی

 مطرح شد که مشروح آن در اختیار شماست.

 ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی

 سازیمحلیدرباره  ،افزاری داتیس آرین قشمنرم های تحلیلی شرکتمحمدحسین برخورداری، مدیر واحد راهکار

گفت:  بارهدراینها پرداخت و دادهتعریف کالنبه  ابتدااو در  ها کارگاهی برگزار کرد.دادهها در کالنداده

های مختلف و درجات مختلف ابهام در درجات مختلفی از پیچیدگی با سرعت های حجیمها به دادهدادهکالن»

او در  «.نباشند پردازشقابلهای موجود و الگوریتم های پردازشیروش و تکنولوژی وسیلهبهشود که گفته می

و ارزیابی و  پردازشقابلهای موجود ها و روشدیتابیس وسیلهبهای اگر داده»ادامه در توضیح این مطلب گفت: 

 اری پردازش اطالعات وجود دارد کهاعالم کرد دو نوع معم برخورداری «گویند.داده نمی، به آن کالنتحلیل باشد

داریم که همگی  NODدر نوع اشتراکی، ما تعداد زیادی »و گفت:  گویندبه آن حافظه اشتراکی می در اصطالح

دون اشتراک وجود دارد که در کنند. نوع دیگری به نام بسازی خود استفاده میاز یک حافظه برای ذخیره

 «شود.ه میداده از این نوع معماری استفادکالن
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نگاشت کاهش یک نوع »او به موضوع نگاشت کاهش پرداخت و در توضیح آن گفت:  ،پس از ارائه این توضیحات

بهترین  به گفته او« .که از دو قسمت تشکیل شده است داده استبرای پردازش کالن  سازیپیادهو  نویسیبرنامه

 مسئلهدیتا مستقل باشند و  ازنظراست که  هاییآنکردن هستند، سائلی که روی نگاشت کاهش قابل حلنوع م

 توضیح داد و اعالم کرد شدهتوزیعدر ادامه درباره مشکالت ساختارهای  را بتوان به شکل مستقل حل کرد. او

مختلف وجود دارد و برای نتیجه  هایبخشاین است که اطالعاتی در  شدهتوزیعمشکالت ساختارهای یکی از 

 وجود دو مشکل بارهدرایناما ؛ جا شود تا نتیجه پردازش کامل شودبهجا هااین بخشروی  نهایی باید اطالعات

 افزارسختاز  کهایندر شبکه گلوگاه وجود دارد و دیگر یک مشکل »گفت:  هاآندارد که برخورداری درباره 

 «شود.کارا استفاده نمی صورتبه

 شدهتوزیعهای برای محیط مسئلههای حل روشدر ادامه مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت داتیس درباره 

بدون دور است و دیگری  دارجهتگراف  هااز این روش یکیبندی که ژان ژانگ انجام داده، براساس دسته»گفت: 

به این معنی که در  شود.حل می افگر دادهبرخی مسائل از طریق ساختار  در روشی دیگر هم نگاشت کاهش و

را هم براساس شمایی که ژانگ  مسئلهاگر بخواهیم انواع » او در ادامه گفت: «این روش دور هم وجود دارد.

است و برخی دیگر  مسئلهوجویی است که بهترین نوع سری مسائل به شکل پرسنیم، یکمطرح کرده تقسیم ک

هستند. برخی از  تکرارشوندهبه تکرار دارند. به گفته او مسائل گراف از مسائل هستند که تعاملی است و نیاز 

به هم مربوط ممکن است نیاز به تکرار داشته باشند. برخی مسائل ،وجو هستندمسائلی هم که به شکل پرس

 موردنظرهای شود و باید به شکل آنالین پردازش شود و خروجیهایی وارد میداده هاآنها هستند که در جریان

 ،به گفته برخورداری« شود.به گفته او دیتا براساس آنچه در هر بخش وجود دارد تقسیم میرا به دست آورند. 

کرد  تأکیداو گیرند. در یک خانه ماتریس قرار می ،شناسیماز ابزارهایی که ما می هرکدامبندی براساس این دسته

 هاآنبرخی از »کنند و گفت: ها پشتیبانی میاز حلقه ،هستندمباحثی که بر پایه نگاشت کاهش  متما تقریباًکه 

 .سپارندها را به ابزارها میو پیچیدگی دهند و واسط کاربری هستندجوها را انجام میوپرس سازیبهینهبحث 
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 مسئلههای مختلف سعی در حل NODهای دیگر هم وجود دارد که از طریق ارسال پیام میان سری مدلیک

چه  NODهایی هم برای کاراسازی نگاشت کاهش وجود دارد. در اولین روش باید دید هر کنند. روشمی

پشتیبانی از  هم برخی دیگر شود.انجام می ،وجود دارد NODدیتایی دارد و پردازش براساس دیتایی که در هر 

که ایجاد با تغییرات ساختاری  هاآن ،کنندشده از حلقه حمایت نمیتعریف صورتبهکه در زمانی حلقه را دارند و

 درنهایتشود و های دیگر هم پردازش به شکل آنالین انجام میدر روش کنند.حلقه را پشتیبانی می ،کنندمی

پردازش مخصوص به خودش را  NODدهد که هر ها را به نحوی تغییر میهایی است که دادهدسته آخر روش

هایی که برای پردازش به روشتوضیحات سعی کرد یک دید کلی نسبت برخورداری با این« دهد.انجام می

 ها و حل مسائل مختلف وجود دارد ارائه دهد.دادهکالن

داده را حل کرد و در همین توان مسائل مربوط به کالنآن می که براساس شده ارائههایی حاضر روشدرحال

ها به این سازی دادهداده ارائه داد. به گفته او محلیکالن ها درسازی دادهاستا برخورداری یک تعریف از محلیر

های مستقل پردازش صورتبههای مختلف به نحوی قرار داده شوند که هر گره بتواند ها در گرهمعناست که داده

شرط اولی که برای کرد  تأکیداو ها نداشته باشد. مربوط به خودش را انجام دهد و احتیاجی به دیگر گره

مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت داتیس در هاست. سازی گره، مستقلشودها مطرح میسازی دادهیمحل

شود اطالعات را روی ها میسازی دادهتصور که ما فکر کنیم بدون درنظرگرفتن محلیاین »ادامه گفت: 

NODنظر گرفت که زیرساختی  را در مسئله. باید این تصور اشتباهی است ،ها مختلف قرار داد و پردازش کرد

شود. باید شود و این اطالعات باعث اتصال به گروه هدف میبه شبکه گروه هدف متصل می حتماً ،که وجود دارد

 «سازی شوند.، اطالعات محلیتا جایی که امکان دارد ایمسئلهشرایطی را در نظر گرفت که برای حل هر 

ها شرط اول این است که فرمت داده»کرد و گفت: پیشنهاد را سه شرط  هاگره سازیبرای مستقلبرخورداری 

کاوی زمانی است که مسائل تعاملی و داده شرط دومو هر گره قالب خاص خود را نداشته باشد.  یکسان شود

گرها صورت پذیرد. در این موارد باید اثر متقابل روی ها به نگاشتمحدودسازی حلقهدر این موارد باید  است و

Page 205 of 236Page 205 of 236



زیرا  است؛ گرفیلتر تجمیع روی نگاشت نشدنشرط سوم اعمالو  گیری شودها انجام شود و سپس نتیجهنگاشتگر

درباره  ارائه توضیحاتیبرخورداری به  «کند.را غلط می آیدبه دست می مسئلهو جوابی که برای  مسئلهصورت 

ه اعمال شود و اگر بخواهد روی فیلتر تجمیعی فیلتری است که باید روی کاهند»فیلتر تجمیعی پرداخت و گفت: 

 «کند.را با مشکل مواجه می مسئله ،برنامه اعمال شود

گفت:  بارهدراینها به نگاشتگر بود که برخورداری محدودسازی حلقه ،بحث بعدی که در این کارگاه مطرح شد

تجاری وجود دارد و هم در دنیای آکادمیک  صورتبهایم و هم که با آن مواجه ییهامسئلهترین یکی از مهم»

در ادامه او  «است. شدهتوزیعگراف روی محیط  هایمسئلهحل  ،های زیادی وجود داردروی آن بحث

ها ما یک قالب یکسان برای گرهکه زمانی»پرداخت و گفت:  تشخیص تخلف مسئلهحل هایش به موضوع صحبت

در سطح ها ها را به زیرگرافو گراف د و یک گره ارزش وجود دارد، یک گره مقصمبدأن یک گره که در آ داریم

 مسئله ین شکلشود و به انمی اعمالروی نگاشتگرها رکنیم و فیلتر تجمیعی هم بتقسیم مینگاشتگرها 

 «.قابل حل استتشخیص تخلف 

د خواهبانک مییک اگر به گفته او نگهداشت مشتری بود.  مسئلهحل  ،بعدی مورد اشاره برخورداری مسئله

باید هرکدام  ها را اجرا کند و در این زمینهسازی دادهیکنواخت بازهمباید  ،دهایی را به مشتری ارائه دهسرویس

کنند و ها قوانین را محاسبه میاز این گره هرکدامهای هدف را به شکل یک عدد درآورد و به این طریق جامعه

مثال اگر مشتری  عنوانبه»ذکر یک مثال گفت:  با بارهدرایناو  دهند.خروجی آن را به مشتریان ارائه می

 «پیشنهاد داد.توان سرویس جدیدی به او آیا می شود کهبررسی می ،بانک را داردبانک و موبایلاینترنت

حاضر ممکن است انبار  حال در»گفت:  اشاره کرد و چندبعدیتجمیع منابع داده  مسئلهبرخورداری در پایان به 

دهنده وجود حجم زیادی از کارهاست که هزینه باالیی هم دارند. هایی روی اوراکل داشته باشیم و این نشانداده

این است که اطالعات  ،شود از روش تجمیع منابع داده چندبعدی استفاده کردیکی از کارهایی که در آن می

Page 206 of 236Page 206 of 236



های مختلفی که درباره انبار داده وجود روشاو سعی کرد با ارائه این توضیحات « خالص نگهداری شود. صورتبه

 ها وجود دارد را تشریح کند.NODدارد و وابستگی بین 
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 :بارچکارستن 

 شودرنگ میکم تدریجبهدر دنیای دیجیتال  هابانکنقش سنتی 

 هابانکو نقش سنتی دگرگون شده  کلیبههای دیجیتال به این عرصه اکوسیستم نظام بانکداری با ورود فناوری»

 «.بازدرنگ می تدریجبهراسر جهان در س

معاون مدرسه اقتصاد در شهر مونیخ که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و  ،بارچپروفسور کارستن 

، درباره این مفهوم گفت: گفتسخن می هابانکدر « سازی خدمات مالیهبارچپک»های پرداخت درباره نظام

اهمیت  رویازاین .گرددبازمیهای بانکی در خدمات مالی به تاریخ تشکیل نظام سازیهبارچیکتاریخچه مفهوم »

سازی در خدمات مالی، به معنای طراحی و تولید هبارچمنظور من از یک .این مسئله کامالً واضح و مشخص است

فروش گسترده (، retailها )فروشیدهخر تمام خدمات بانکی در عرصهبتوان  هاآناست که از طریق  هاییپلتفرم

 «.ه ارائه دادبارچساختارهایی یکرا با قوانین و تجاری و همچنین فروش خدمات بیمه 

، معتقد است کندپیاده مینیز ه را در دایره مشتریان بانکی بارچمعاون مدرسه اقتصاد شهر مونیخ که این نگاه یک

مشتریان خرد، مشتریان سازمانی، مشتریان  ازجملهدر چنین ساختاری انواع و اقسام مشتریان نظام بانکی »: که

گیرند و این ضوابط به شکلی قرار میه بارچتجاری و همچنین مشتریان دولتی تحت حمایت قوانین و قواعدی یک

 «.عمل خواهد کرد هااین گروهکامالً شفاف برای تمامی 

شناخته  درستیبهو نیازهای آنان  ه بانکی مشتریانبارچدر نظام یک»های آن گفت: این نظام و ویژگی دربارهاو 

به این معنا  .خدمات مناسب به آن مشتریان ارائه خواهد شد ،از محصوالتی درستند و در ادامه بااستفادهشومی

 «.قرار خواهد گرفت وسوسمتمشتری، نیازها و خدمات متناسب با نیازهای او در یک 
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امکانات و محصوالت متفاوتی را در اختیار مشتریان بانک این سخنران که معتقد است نظام بانکداری الکترونیک 

ارائه محصوالت متنوع منجر به ترغیب مشتریان بانک و نهایتاً فروش کاال و خدمات به »ادامه داد:  ،دهدقرار می

چون تنها در این صورت است که مشتریان به خرید یا دریافت خدمات بانکی رضایت  .خواهد شد هاآن

 «.دهندمی

باید باور »، تأکید کرد: گفتسخن می هابانکه مالی به بارچنتایج ارائه خدمات یک درباره بینیخوشکه با او 

اما نباید فراموش  کرد؛ درآمدزایی هابانکه مدیریت مالی برای بارچتوان از فروش خدمات یکمیداشته باشیم که 

 «.هایی هم همراه است که باید در نظر گرفته شوندکرد که این کار با ریسک

 هایبانکبا یادآوری این نکته که بسیاری از  ،های اروپاییهمدرس دروس استراتژی و بازاریابی در دانشگا

 ،نجات دهندتوانستند خود را  ه مالیبارچگرفتن این سیستم یکدر زمان بحران مالی آمریکا با درنظرآمریکایی 

این روندی که در سراسر جهان  .نکته اینجاست که باید با بانکداری بدون نوآوری خداحافظی کرد»ادامه داد: 

 «.جهانی محروم خواهد ماند عرصهاز امتیازات بسیاری در  ،آغاز شده و اگر کشوری با آن همگام نشود

شدن جهان بانکداری تأکید کرد و در نشست بر مزایای دیجیتالیمتخصص آلمانی بانکداری دیجیتال در این 

سنتی قادر به رقابت با  هایبانکاست که  ایگونهبهدیجیتال  بانکداریدر  پذیریانعطافسرعت و »ادامه گفت: 

اشته واسطه نیز از میان برد هایبانکمسئله این است که در آینده این امکان وجود دارد که  .نخواهند بود هاآن

 «.تغییر یابند طورکلیبههای تجارت شده و مدل

 شدهتمامیاد کرده بود، این عصر را « عصر دایناسورها»از بانکداری سنتی با توصیفی تحت عنوان  ازاینپیشاو که 

در این جهان جدید »مبتال به آن آماده باشند: طبیعی های تغییرات و ریسکبرای قلمداد کرد که کشورها باید 

در اروپا طی این ده سال اخیر تعداد  .نیست کنندهتعیین هاآنتعداد شعب  هابانکارزیابی میزان قدرت در  دیگر

 .رفتن شعبات نیستمسئله فقط ازبین .کاسته شده است هاآنبه نصف رسیده و حدود پنجاه درصد از  شعبات

 «.بلکه مسئله امکان ارائه خدمات بانکی بدون نیاز به شعبه است
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نکته اینجاست که در نظام بانکداری اروپایی شرایطی فراهم شده که مشتریان بتوانند »ادامه داد:  بارهدراین بارچ

 ازاینپیشچیزی که تا  .افزار اقدام به افتتاح حساب بانکی کنندظرف تنها هشت دقیقه و از طریق یک نرم

 «.شده است پذیرامکان اکنونهماما  ؛نبود باورکردنی

درباره  ،های برج میالد که در دومین روز از این همایش حضور یافته بودسالن اصلی مرکز همایشسخنران 

شت که استانداردسازی با باید توجه دا»های بانکی گفت: یجیتال در عرصهگستردگی ارائه خدمات د

شدن قابلیت دیجیتالی ، ازبه این معنا هر چیزی که بتواند استاندارد شود .ای مستقیم داردشدن رابطهدیجیتالی

سازی خدمات هبارچتواند به یکشدن همچون یک نظام استاندارد میکه دیجیتالی روستازاین .نیز برخوردار است

 «.کمک کند هابانکو محصوالت مالی 

ای غربی به سمت در کشوره وکارهاکسبها و درصد فعالیت نودوپنجاو با بیان این مطلب که امروزه نزدیک به 

بینی رفتار مشتری در آینده مزایای این حرکت را امکان پیش ترینمهماز  ،کرده استشدن حرکت تالیدیجی

ه بارچکه نظام یکدارد  کنندهتعییننقشی  وکاریکسبرفتار مشتریان در سودآوری هر  بینیپیش»عنوان کرد: 

باید توجه داشته باشیم که در چنین سیستمی این امکان وجود دارد که برای  .مالی از پس آن برخواهد آمد

خدمات مناسب  ،زمان ترینسریعترین و های جذاب دیجیتال با امنیت باال ایجاد شده و در کممشتریان کانال

 «.نبود پذیرامکانسنتی بانکداری  لچیزی که در شک .ارائه شود هاآنبانکی به 

رسد به نظر می طوراین»المللی برای نظام بانکی در ایران گفت: های بینبا اشاره به رفع محدویت بارچکارستن 

که  روستازاین .های شایان ذکری در حوزه بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده باشدکه در کشور ایران پیشرفت

در ایران  .های چندان کالنی باشدذاریگکنم برای اصالح ساختارهای بانکی در ایران نیاز به سرمایهگمان نمی

زیادی وجود دارد که هزینه این تغییر و تحوالت را به حداقل  کردهتحصیلو  بااستعدادنیروی متخصص 

 «.رسانندمی
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 درزمینههای ایران به پیشرفت توجه هایش اظهار امیدواری کرد که باتاین مدرس آلمانی در پایان صحب

تک در منطقه خاورمیانه انتخاب کنیم، بدون مرکز فین عنوانبهبخواهیم کشوری را اگر  ،بانکداری الکترونیک

 .شک آن کشور ایران است
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 جدید هایسرویس ارائه برای بورس و بیمه بانک، بین همگرایی پنل

 سازسرنوشت ب سه

 و چینبالک مانند مباحثی و هاتکفین و آپاستارت مالی، هایفناوری اخیر رویداد هایصحبت از بسیاری محور

 جدی همگرایی آنکه مگر پوشیدنمی عمل جامه رویاها و هایخواسته این بسیاری دید از ولی بود خدمات زنجیره

 .باشد داشته وجود بورس و بیمه بانک، یعنی کشور مالی بزرگ نظام سه میان متعادل و

 یعنی نظام سه این دارانسردم از جمعی میزبان پیوست، ماهنامه سردبیر ،برهمند آرش رویداد بحث آخرین در

 هیات عضو فتخاریا اکبر و ایران فرابورس عامل مدیر هامونی امیر مرکزی، بانک اقتصادی معاون قربانی، پیمان

 مدیر نجفی ابوطالب مرکزی، بانک نوین هایفناوری معاون حکیمی ناصر دیگر سوی از و بود ایران بیمه مدیره

 را میزگرد فناورانه قطب هم توسن شرکت مدیره هیات عضو ترابی امید انفورماتیک، خدمات شرکت عامل

 .پرداخت آن بر فناوری تاثیر و باالدستی همگرای این آینده و منابع منافع، به که میزگردی .دادندمی تشکیل

 

 هایمزیت که برداشت گونهاین شودمی دیگر شواهد انبوهی البته و بخش این ابتدایی سخنرانی از

 خدمات، زمینه در همگرایی این چرا .نیست پوشیده کسی بر بورس و بیمه بانک، بین همگرایی

 نشده؟ محقق کنون تا مشتریان و هاداده

 هایپیشرفت نگاه از کنم عرض ایمقدمه ابتدا در بدهید اجازه :مرکزی بانک اقتصادی معاون قربانی، پیمان

 .کردید اشاره شما که ایمسئله همین با ارتباطش به کنم اشاره بعد و گرفته صورت فضا این در که ایفناورانه

 منابع متقاضیان کنندمی تالش سه هر سرمایه بازار و بیمه بانک، مانند بازیگرانی دانیممی خوبی به همه ما خب

 ایحرفه سرمایه تامین سمت به ما بازار چقدر هر که است دلیل همین به واقع در و برسانند نیازهایشان به را

 فقط نیست کم هم هایشنمونه .دید سرمایه بازار در انتومی را بازیگران این سه هر از ترکیبی یک رودمی پیش
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 درست هم شما حرف .اندکرده آغاز را کارشان که است سرمایه تامین هایصندوق همین جزئیش نمونه یک

 .شود بیشتر چه هر فضا سه این رگوالتورهای بین همگرایی و همکاری طلبدمی این که است

 تامین بانکی نظام توسط بازار نیاز مورد سرمایه بیشتر تقریبا کنیم نگاه ایهسرم تامین بازار به گرایانهواقع اگر

 البته که سرمایه تامین هایصندوق و داد نسبت سرمایه بازار به توانمی را بازار ۱۰ حدود البته که شودمی

 .است نیفتاده اتفاق خاصی ساختاری تحول پس و هستند هابانک با وابسته اغلب هم هاآن که است این حقیقش

 بین آفرینینقش در توازن عدم همین دتوانمی مالی نهادهای این بین همکاری این نگرفتن شکل دالیل از یکی

 هم هاهمکاری رود باالتر مالی نظام در هاآن سهم و شود ترمتعادل بازار چه هر و باشد بازیگران سایر و هابانک

 .شودمی بیشتر

 

 نشده؟ حال تا چطور خب

 مانند ترکالن هایزمینه در مالی بازار اجزای بین همکاری هیچ کنیم نگانه منصفانه بخواهیم اگر قربانی:

 فراوانی ضررهای هم مواردی در نشود ایجاد هماهنگی این اگر و نداشته وجود هم موارد سایر و تورم بیکاری،

 بین همکاری .است اقدامات این از خوبی نمونه سرمایه تامین هایصندوق موقع به دهیسامان هم باز .دارد

 هازمینه این در شده باعث کشور خود شرایط و نرسیده خودش درجه اون به قطعا مال نهادهای و هاهدستگا

 کندمی مقایسه جهانی هایسرویس با را خودش مشتری چون خدمات الیه در که حالی در .کنیم عمل کندتر

 خدمات هم بازیگران این سایر به بستر یک عنوان به الکترونیکی بانکداری .افتاده اتفاق بهتری و بیشتر تحوالت

 .دهدمی

 

 مشتریان و هاداده مانند هاییزمینه در چرا که بپرسم هم شما از را سئوال این بگذارید افتخاری آقای

 ندارد؟ وجود بانک و بیمه بین فعالیت فضای
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 موضوع این مقدمه به کوچکی اشاره یک هم من دبدی اجازه اگر :ایران بیمه مدیره هیات عضو فتخاریا اکبر

 بین حتی یا بشود انجام صنعت این در همگرایی یک باشد قرار اگر .بدهم جواب را سوال اصل بعد و باشم داشته

 تفاهم این .کند تغییر مسئله به نگاه نوع باید اپراتورها مانند بشود انجام آن از بیرون مهم بازیگران و صنعت این

 فقط که داد نسبت بازار به هابانک خاص نگاه به را آن شودمی و است نگریجانبه یک از ناشی نشینیهم کنار یا

 از سبک این بیش و کم هم سرمایه و بیمه بازار در .کنندمی گاهن خدمات و مشتری مفهوم به خودشان دید از

 .نگیرد صورت تفاهم این هرگز شودمی باعث که است نگاه نوع همین .است حاکم نگاه

 این از پیش شدمی تعریف مشتری دید از که سرمایه و مالی نهادهای دید از نه خدمات اگر دیگر عبارت به

 اتفاق زودتر یکپارچگی و یگانگی این باید حاال .رفتنمی پیش شکل این به کار و بود افتاده اتفاق همگرایی

 بازار توسعه پی در مجزا صورت به بیمه و بانکی نظام چون است پایین بسیار ایران در بیمه نفوذ ضریب .بیفتد

 همگرایی عدب و هستند هاکدام ملی بعد در مشترک مالی هایسرویس که شود تعریف اول باید پس هستند خود

 .گرفت خواهد شکل نفعانذی همراهی با خود به خود هاآن بین

 بسیاری هایمثال شما هایحرف تایید در .باشد مشترک نظام سه این بین که داریم کمی بسیار محصوالت ما

 شیمبا داشته را هابیمه کردن بهادار اوراق بحث کردیم تالش مدتی ما که کنم عرض را مورد یک فقط ولی هست

 مدیریت در نه که رسیدیم نتیجه این به نهایت در داشتیم سرمایه بازار مدیریت با بسیاری و متعدد جلسات و

 نیاز که برود این سمت به نگاه اگر پس .ندارد وجود الزم آمادگی کشور سرمایه بازار مدیریت در نه و کشور بیمه

 افتاد خواهد اتفاق همگرایی این ببینیم را او ستخوا واقعا و نکنیم تعریف خودمان نیاز حسب بر را مشتری

 د...کنن ارائه مشترک بستری بر را ماتخد و بیمه که اندرفته این سمت به هابانک از بعضی هم حاال همین

 

 .است مانده باقی عملیاتی حد در نیست هاداده و ریزیبرنامه زمینه در همگرایی لزوما این
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 و دیتا الیه در و است شده ترمنسجم و رفته فراتر هم عملیات از که بینممی دارم اخیرا من نه افتخاری:

 بگویم شما به باید مجموع در ولی است رسیده مشتری یکسانی به و است شده مشترکی کارهای هم اپلیکیشن

 .بدهیم تغییر را مسئله به نگاهمان آنکه مگر افتدنمی اتفاف همگرایی این که

 

 .بپرسم را سئوالم من تا بگویید را تانمقدمه اول شما شده هم تنوع برای هامونی آقای خب

 دوستان همه به بزرگ بسیار نشست این برگزاری بابت باید اول من :ایران فرابورس عامل مدیر ،هامونی امیر

 این خدمت که است بنده افتخار باعث که کنم تاکید و بگویم تبریک کشور بانکداری صنعت در خودم اساتید و

 بازار از اینماینده بینممی که است اولی بار که است جالب منظر این از خصوص به من برای .هستم بزرگواران

 .دارد تقدیر جای واقعا نظرم به و شده دعوت بانکداری زمینه در نشستی برای سرمایه

 به و افتاده خوبی اتفاقات بانکداری و سرمایه بازار در مشترک تصمیمات و اقدامات هایزمینه در من دید از

 منتشر مختلف هایدستگاه که بهاداری اوراق پیش سال تا مثال عنوان به .رسیده مثبتی تصمیمات و خدمات

 .شد دهیسامان و انجام خوبی به تصمیمات این الم بند کمیته برگزاری با که بود تشتتی یک دچار کردندمی

 

 که دهدمی نشان است کرده گیر محاق در حاال که جمعی هسرمای تامین مانند اتفاقاتی کنیدنمی فکر

 ندارد؟ وجود فناوری به مربوط هایزمینه در کم دست همگرایی این

 توسعه گرو در درصد هشتاد تا هفتاد کم دست حاضر بازه در سرمایه بازار توسعه شک بدون ببینید هامونی:

 اقداماتی با اخیر سال دو طی ما است بیمه و بانک و هسرمای بازار بین که هاییشکاف زمینه در .است فناوری

 هاآپاستارت خود استفاده با و کنیم شناسایی را خالها این که ایمکوشیده خودمان سهم به استارزفین مانند

 بین که ابزارهاست این از یکی فقط کردید اشاره آن به شما که فاندینگ کراود موضوع .کنیم ارائه حلراه برایش

 شروع جریانش که هستند دیگر نمونه یک مسکن تسهیالت ابزارهای .کنندمی فعالیت بورس و بانک فضای دو
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 جنس چون دهدمی نشان درستی به را همگرایی این نقش که است دیگر نمونه یک هم سرمایه تامین خود .شده

 .شود نزدیک بیشتر مشتری سمت هب هابانک همراهی با که است نیاز بوده B2B بیشتر کنون تا سرمایه بازار کار

 چون .بانکی نهادهای هم و کنیم همراهی ما هم و شود اندازیراه دوجانبه صورت به هافعالیت این که است مهم

 ریسک مدیریت و سود محاسبات برای هم باشیم نداشته فوری و زمانهم پرداخت نظام اگر که داریم باور ما

 در ما چقدر هر چون .است بانکی نظام به وابسته سرمایه بازار چون .کند شدر تواندنمی سرمایه بازار شک بدون

 داشته بانکی نظام با درستی ارتباطات نتوانیم وقتی باشیم روز به کنیم تالش و کنیم کار سرمایه بازار سمت

 .کرد نخواهد رشد است اقتصادی ثبات عوامل از یکی خودش سرمایه بازار باشیم

 

 ...هاVC زمینه در

 هانمونه ۸ که اندداده درخواست صندوق بیست به نزدیک کنونتا .طورهمین هم هاسیوی زمینه در هامونی:

 بگیرد مجوز بخواهد که بانکی صندوق هر است آمده ششم برنامه قانون مطابق حاال .هستند هابانک به وابسته

 شناسایی هم را سرمایه بازار نیازهای قرار هک صندوق ۸ این االن .باشد داشته را مرکزی بانک تاییده حتما باید

 میلیارد ۵۰۰ از بیش .است نیفتاده برایشان اتفاقی هیچ کنند گذاریسرمایه شکاف این کردن پر برای و کنند

 عدالت سهام .است نیفتاده اتفاقی هیچ که دارد وجود فعلی هایتکفین روی گذاریسرمایه برای تقاضا تومان

 بازار سمت به هابانک و پرداخت ابزارهای اگر است مشخص که است هماهنگی عدم مینه از دیگر نمونه یک

 .خورد خواهیم مشکل به ما همه قاعدتا قیمت کشف برای عدالت سهام اولین ورود با نکنند حرکت سرمایه

 

 آقای .است جدی همگرایی عدم مشکل که داشته وجود بندیجمع این اینجا تا کم دست خب

 در مشابهاتش از باالتر بسیار الکترونیکی بانکداری زمینه در گرفته صورت هایگذاریسرمایه حکیمی
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 عهده به را ارکستر این رهبری تواندمی فناوری لحاظ به بانکی نظام چقدر .است بیمه و سرمایه بازار

 بگیرد؟

 روزگاری روزی نام به بود سریالی کی پیش سال چند :مرکزی بانک نوین هایفناوری معاون ،حکیمی ناصر

 از تکه یک هاروستایی از یکی دید رفتمی داشت صحرا در روز یک .خله خان نام به داشت شخصیتی یک و

 خراب را دیوار زندمی خله خان .است خودم صحرای این که چیده چینسنگ دورش و کرده جدا را صحرا

 جدا را بازار از بخشی ما از بعضی که است این مثالش .ستا همه مال نیست کسی مال صحرا گویدمی کندمی

 دیوار این کند خراب را چینسنگ که نباشد کسی تا و دهیم انجام خودمان را کارش همه خواهیممی کردیم

 .شد خواهد هم بلندتر و بلندتر

 هم نگرانی و کردندمی هزینه الکترونیکی بانکداری زمینه در حاال تا دارند پول چون هابانک که است طبیعی

 فکر به هابانک باید و شده تمام مهمانی دیگر که پذیرفت شودمی هابانک فعلی وضعیت به نگاهی با ولی نداشتند

 وضعیت با داشت انتظار بانکی نظام از شودنمی هم دیگر که است این واقعیت .باشند جدید درآمدی هایشیوه

 .بردارد را هاچینسنگ این که بکنند هایهزینه و شوند حرکت این پرچمدار فعلیشان اقتصادی

 معموال و شودمی امضا که هایینامهآیین و نامهتوافق همه ورای فناوری .است درست شما حرف از بخش یک اما

 در که اپلیکیشنی چند مثال ؛بزنید پل دیوارها این روی بتوانید شما که کندمی تضمین افتدنمی اتفاقی هیچ هم

 گسیختگی هم از این هم هاآن درون در هنوز هرچند دهندمی ارائه مالی خدمات سبد و اندآمده اخیر سال یک

 خدمات قسمت یک در خریدمی بیمه بخشش یک در دهیممی انجام بانکی خدمات قسمت یک .دارد وجود

 کنار با دهدمی اجازه فناوری ولی باشد دان چیزهمه بتواند نفر یک که است بعید .غیره و دهیدمی انجام سهام

 .شده هم شروع من نظر به و شود شروع بازار این تغییر طبیعی روند هم کنار هاسرویس این گرفتن قرار هم

 

 نکنید؟ تعطیل را هاآن مرکزی بانک در شما خود اگر
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 است جالبی نگاه خود نوع در هم کارهاست و کسب بستن ما کار که است این برداشتتان شما اینکه حکیمی:

 جواب خوب خیلی بنداز راه بنداز راه ما کشور در گفتمی که شنیدم هاتکفین همین از یکی زبان از دیروز ولی

 تحول این باالخره .شد نخواهد تعطیل هم راحتی این به جدی مشتری و بازار داشتن با سرویسی هر و دهدمی

 که دعواها این وسط که است این نهایت در من حرف .تاداف خواهد اتفاق هم مدیریت سمت در کاربر سمت در

 .خوشبینم آن نتیجه به شخصه به من و کندمی پیدا تحول دارد مشتری خود است رییس کسی چه

 

 خدمات شرکت انحصاری مدل آیا نجفی؟ آقای دارد وجود چقدر زمینه این در فناوری الزامات

 دهد؟می جواب دستگاهی چند بازار این در انفورماتیک

 بخش کار بخش ترینآسان دارم باور من :انفورماتیک خدمات شرکت مدیرعامل ،نجفی سیدابوطالب

 روی کار .است آن بخش ترینآسان فناوری شک بدون فناوری و فرآیندانسان، عامل سه بنی .است فناوریش

 .کنند کار هم با رگوالتور نهاد سه که بگویید خواهیدمی پنل این در شما .کندمی گیر که فرآیندهاست و هاانسان

 در .کنند نظارت اینها بر کی کنند کار هم با بخواهند اگر بورس عالی شورای و مرکزی بانک مرکزی، بیمه

 نام به سیستمی ما پیش سال چندین .است آمده پدید موضوع این برای باالدستی نهاد یک دیگر کشورهای

APIS هواپیمایی و گمرک که بدهیم انجام را کار این ایران برای واستیمخمی ما که گمرک برای کردیم درست 

 این گفتند همه دوم جلسه از .است خوبی کار چه گفتند همه اول جلسه از .بودند آن درگیر انتظامی نیروی و

 .است جریان همین مشابه هم همگرایی این زمینه در .نیفتاد راه کار .است من مال

 

 مشابهتی؟ چه

 مدیران است؟ کسی چه اشمتولی .است کسی چه برای داده وسط این مثال بپرس خودت از شما خب نجفی:

 خودش در بانک درآمد درصد ۸ تا ۶ دنیا در است؟ زیاد بودجه بانک در گفته کی کنند؟ می حمایت آیا ارشد
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 شرکت یک .است وکج اهداد اصال دانممی که بیمه در .است درصد نیم و ۲ تا ۲ نهایت ایران در .شودمی صرف

 شود کار باید آن حل برای .بگیرد بانکینگ کور بسته یک که بدهد تومانی میلیون ۳۰۰ پول یک تواندنمی بیمه

 حل را مسئله API یک دادن با راحتی به توانندمی سرمایه و بیمه شرکت .نیست ماجرا گیر لزوما فناوری و

 یک هم جمهوریریاست در در باالدستی نهاد یک تاسیس شاید .فاندینگ کرواد هم جریان این نمونه .کنند

 در نه هستیم انحصاری مانمالکیتی اهداف زمینه در ما بگویم فقط شما اشاره مورد انحصار مورد در .باشد گزینه

 .هستیم باز هم بسیار رقابتی زمینه در و رقابتی زمینه

 

 یرگوالتور از یناش یهاچالش بر تواندیم یفناور دیکنیم فکر ؟ستیچ شما نظر یتراب دکتر یآقا

 کند؟ غلبه

 باشم. مخالف یمیحک یآقا نظرات با توانمینم من بله :توسن شرکت مدیره هیات عضو ،ترابی امید

 اگر را یگذارقانون یفضا تواندیم یفناور کندیم اثبات که دارد وجود رانیا بازار نیهم داخل یاریبس یهامثال

 نظر در با و کند غلبه یهاتیمحدود بر بتواند که است یفناور ذات نیا کند. فیتلط کم دست که متحول نه

 و مهیب بانک، یهمگرا سیسرو ارائه به منجر مورد نیا در که کند ارائه را حلش راه ،هاتیمحدود همان گرفتن

 شد. خواهد بورس

 یبازارها در درآمد فقدان و رقابت موضوع آن و میکن نگاه مسئله نیا به هم گرید دید نقطه کی از دیبده اجازه

 در که دست یول وجود رانیا یمال یبازارها ریسا در هم یمشابه شیب و کم تیوضع دارم اعتقاد من است. یمال

 سر بر رقابت از قرمز انوسیاق کی یفعل یرقابت تیوضع شناسمیم خوب را آن که رانیا یبانک بازار مورد

 سود نرخ یرو یباز هستند. محدود اریبس نیقوان و است بسته اریبس هابانک دست است. مشاع یدرآمدها

 دینیبب که هم را کنفرانس نیهم یحت ندارد. وجود کارمزد یرو یچندان یباز یجا و شده کهنه اریبس هیسرما
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 چاره پس .رندیبگ هم را کارمزد مانده یباق زیناچ سهم که زنندیم حرف هاتکنیف مورد در دارند هم ندیبیم

 ست؟یچ

 

 ست؟یچ چاره واقعا خب

 یمال یهانظام نیب ییهمگرا نیهم دارد باز یجا که ییفضاها معدود از یکی یعنی پنل نیهم موضوع :یتراب

 دیبا کرد. جووجست را سود هاآن در شودیم و کندیم نیتضم را یمال یهانظام ریسا و هابانک ندهیآ که است

 یبرا اهویه همهاین پشت که ستا یقتیحق نیا و بزنند پل حوزه نیا بزرگ بازار سه نیب ندهایفرآ نیا

 فراهم هم یفناور بخش و کرد کار شودیم مقررات و طیشرا نیهم با دارم باور من است. شده گم هاآپاستارت

 است.
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 چین و جایگاه آنشناسی بالکآسیب

 دهمین فناوری مهم جهان

 «نیچبالک یشناسبیآس»ای با عنوان مقالهبابل،  یروانینوش یدانشگاه صنعت اریاستاد تبار،یکاظم جواد دیس

آن را ارائه کرد. او در این مقاله  هفتمین همایش بانکداری الکترونیککه در حاشیه دومین روز است  نوشته

چند و شده  یابیتست و ارز شانیها و شرکاتوسط بانک نیچبالک ۱۵۰ ریسال اخ در سهاست کرده  تأکید

تبار به نقل کاظمی .هستند نیچبالک بر یمبتن یافزارهاساخت نرم در حال یبانک مانکارانیپ یشرکت با همکار

مهم در نظر  اریبس یهایدر رتبه دهم فناور نیچبالک»گفت: ( ۲۰۱۷آکسفورد )ژوئن  یاقتصاد یسرشماراز 

از و  است( یابر انشیو را یمنابع سازمان یزیراز آن برنامه بی)رتبه اول و دوم به ترت ردیگیقرار م یمال رانیمد

 «مهم قرار دادند. اریسرا در رده ب نیچدرصد بالک ۲۰ ی،مال نهیزمدر قراولشیپ یهاشرکت انیم

از اقالم  ابندهیگسترش فهرست  کی ،یبلوک رهیزنج ای نیچبالک»اش گفت: موضوع مقالهتبار در تعریف کاظمی

 .شوندیم تیامن نیمأت یرمزنگار یهاتوسط روش هارهیزنج نی. امینامیم رهیزنج ایاست که آن را بالک 

 توانندیموارد باز در نظر گرفت که م یمتمرکز و در برخریصورت دفتر کل غبه توانیرا م هانیچبالک

 «.ثبت کنند یو دائم ییآزماصورت کارا و قابل راستدو نفر را به نیب یهااکنشتر

تبار کاظمی. دهندیخطا از خود نشان م نسبت به یامن هستند و مقاومت خوب معموالً هانیچبالکبه گفته او 

همچون  عیثبت انواع وقا یبرا ،یمال یهاتراکنش عالوه برها را آن هانیچمتمرکز بالکریغ تیخاصکرد  تأکید

کننده خواهد نییتع تیکه در سامانه همتا به همتا نظر اکثر یینجااز آ ی. ولکندیمناسب م زین یسوابق پزشک

 سامانه، امکان تخلف وجود دارد. نیا عتیطب به دلیل ن،یچبالک دیبا وجود همه فوا ،بود

شروع  یتجار یهاها و بنگاهتوسط بانک هیرمز پا یو ارزها نیچبالک رشینرخ پذ یابیبا ارز رااو سخنان خود 

 قرار داد و در پایان، یبررس ی را موردمال مئفساد و جرا بر رویمتمرکز ریدفاتر کل غ یفناور راتیثأ. سپس تکرد
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مباحثی را ارائه  یرفتار لیو تحل نیماش یریادگیهمچون  ،یمدرن مبارزه با فساد مال یابزارها تیاهم در مورد

 کرد.
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 در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک اعالم شد

 چین بانک ملت تا هفت ماه آیندهتولید اولین محصول بالک

سوی مسعود نارنجی، این مسئله از .کندچین خود را تولید میهفت ماه آینده اولین محصول بالک بانک ملت تا

ای بود که مطالعه موردی اعالم شد که یکی از نویسندگان مقاله دانشگاه علم و صنعت از عیصنا یمهندس یدکترا

چین در بانکداری توسعه استفاده از تکنولوژی بالک خود را روی بانک ملت انجام داده بودند و اهدافی را برای

  .ایران مشخص کرده بودند

های زنجیره استخراج اولویت»ای با عنوان مقاله ،در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی

ارائه  دانشگاه علم و صنعت از عیصنا یمهندس یدکتراتوسط مسعود نارنجی، « بلوکی با رویکرد نگاشت تجربیات

حسن زادمهر،  رااین مقاله  .عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار داده بودشد که درواقع بانک ملت را به

دانشگاه علم و  از عیصنا یمهندس یدکترای و مسعود نارنجی، انارغو اسی عیصنا یشرکت مهندس رعاملیمد

 یدکترا یدانشجو ،یاریاله هیسمو  غربدانشگاه آزاد تهران یعلمتئیعضو ه ،یلیاسماع دیوحو  صنعت

  .نگاشته بودند دانشگاه علم و صنعت از عیصنا یمهندس

اطالعات همواره  یحوزه فناور یهاینوآور ر،یاخ یهادر سال»مسعود نارنجی، در ابتدای ارائه خود گفت: 

 ،یبلوک رهیهمچون زنج یمتعدد یهایفناور زیامروزه ن .اندبوده یو تحول در صنعت بانکدار رییتغ یربنایز

شمار به یدر صنعت مال هاینوآور یوجود دارند که آغازگر موج آت ...و یسنجستیز یتکنولوژ اء،یاش نترنتیا

 ریاخ یهااست که در سال ییهایانواع فناور نیرگذارتریثأاز ت یکیعنوان به ،یبلوک رهیزنج ان،یمنیادر .ندیآیم

داده  لیرا تشک یخدمات مال یهارساختیز ندهیمختلف را به خود جلب کرده و شالوده نسل آ عیصنا ژهیتوجه و

ترین حد اما استفاده از آن در کم ؛دهای ایرانی بیش از بقیه به این تکنولوژی احتیاج دارنبه گفته او بانک« .است

 .بودن این تکنولوژی باشددلیل نوبوده که شاید به
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وکار بانک ملت، در کسب یبلوک رهینقش زنج ها،دهینگاشت ا یاز متدولوژمقاله بااستفاده نیدر ااو اعالم کرد که 

مورد  تیو مالک یریگیو پ یابیقراردادها، رد ،ییکارا ،یخودکارساز ت،یامن ت،یمنظر متفاوت شامل: شفاف ۷از 

نامحدود  یسازرهیدر ذخ یبلوک رهیزنج یهاتیگرفتن قابلبا درنظر کرد،یرو نیدر ا .قرار گرفته است یبررس

بهبود  ت،یشفاف یارتقا ،یکپارچگیو  تیامن شیافزا ن،ییپا نهیبا هز عیسر یهاها، انجام تراکنشتراکنش خچهیتار

که  ییو کارکردها ییسابا هر منظر شنابهبود دررابطه یهاو طول عمر باال، نخست فرصت نانیاطم تیقابل

سپس  .انداستخراج شده ،وجود دارد ییدهایترد ندهیبه استفاده از آن در آحاضر موجودند و نسبتدرحال

 ،وجود دارد زین ندهیها در آبه استفاده از آن یادیکه در هر منظر اثربخش بوده و عالقه ز ییکارکردها

لحاظ  زیوکار بانک ملت وجود دارد نکه در عمل و از منظر کسب ییهاتیشده و در ادامه، محدود یبندتیاولو

 یفناور یریکارگمورد از کارکردها، با به ۸جانبه همه منظرها، کامل و همه یپس از بررس ت،ینهادر .اندشده

 .نداشده یو معرف ییملت، شناسا وکار بانکبهبود کسب برای یبلوک رهیزنج
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 بر زنجیره بلوک جهت توسعه کیف پول الکترونیکی راهکارهای مبتنی

 حلی برای ایجاد کیف پول الکترونیکیتوکن راه

نشدن اسناد و مقررات قانونی، نبود راهکار جامع امنیتی، ترس از دلیل نهاییسازی کیف پول الکترونیک بهپیاده

اما بسیاری از کارشناسان راهکارهایی برای ایجاد ؛ استحاضر به تأخیر افتاده درحال ،پول و غیرهپدیده خلق 

 .کیف پول ارائه دادند

حجت عباسی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت آریاتک و محمدحسن فرنوش، مدیرعامل شرکت اول بالک در 

ف ، برای راه اندازی کی«بلوک جهت توسعه کیف پول الکترونیکی بر زنجیرهراهکارهای مبتنی» ای با عنوانالهمق

 .پول الکترونیکی پیشنهادهایی را ارائه دادند

عنوان به کیف پول الکترونیکی بهبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حجت عباسی در این مقاله 

برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی کیف » گفت:های خرد پرداخت و حلی برای تراکنشراه

در این روش دیگر  .دانندهای خرد میمبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش حلرا راه پول خرد الکترونیکی

 «.ها از بستر شتاب و شاپرک نیستگیرد و نیازی به عبور تمام تراکنشصورت آنی صورت نمیتسویه به

راهکار » ین مورد گفت:عباسی در ا .اندازی کیف پول الکترونیکی پیشنهاد دادراهکارهایی برای راه و در ادامها

های الکترونیکی که در آن ای از کیف پولپیشنهادی از دو بخش اساسی تشکیل شده است، یکی ایجاد شبکه

وجود دارد  ،های خرد مالی به پشتوانه حساب ریالی که در سیستم بانکی مسدود شده استامکان انجام تراکنش

ها گیری تراکنشعین شفافیت و امکان ره )رفع چالش خلق پول( و دیگر ایجاد بستری امن برای انتقال وجوه در

 «.(بلوک)رفع چالش امنیت به کمک فناوری زنجیره

تک را ارائه و سه سناریو در این مورد های فینراهکارهای پیشنهادی کیف پول الکترونیکی برای شرکت سپساو 

خرید توکن توسط شرکت فناور، خرید توکن توسط کاربران، پیش» عباسی در این مورد گفت: .ان کردبی

های خود، به سیاستتواند باتوجهخرید توکن توسط شرکت فناور سه سناریو است که نهاد مقررات گذاری میپس

دهنده کیف پول ارائههای های فناور و شرکتوضعیت و کشش بازار، میزان رقابت موجود در میان شرکت

الکترونیک، اهداف و آینده ترسیمی برای فضای مالی و اقتصادی کشور و بسیاری موارد دیگر، سناریویی مناسب 

 «.را انتخاب و عملیاتی نماید
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های امنیتی موجود در بلوک مشکل عدم شفافیت و نگرانی زنجیرهاز فناوری  استفاده با» کید کرد:تأعباسی 

عنوان پول میانی، دیگر نگرانی در باب خلق به از توکن استفاده الکترونیک برطرف شده و با فناوری کیف پول

 «.پول و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی بازار وجود نخواهد داشت
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 زهرا لطیفی در ارائه نشست مقاالت مطرح کرد:

 برای شناسایی مشتریچین فناوری بالک

Kyc های صحیح ها و رویهخط مشی .المللی استیا شناسایی مشتری از مباحث بسیار مهم در نظام بانکی بین

کاهش احتمال کند، بلکه از طریق تنها به امنیت و پایداری کلی بانک کمک میمدیریت شناسایی مشتری نه

های غیرقانونی، به حفظ و سایر فعالیت مین مالی تروریسمتأشویی، ای برای پولوسیلهها بهشدن بانکتبدیل

 .کندیکپارچگی سیستم بانکی نیز کمک می

زهرا لطیفی، کارشناس بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری 

در  kyc چین در تسهیل فرآیندنقش تکنولوژی بالک» ای با عنواندر مقاله ،پژوهشکده پولی و بانکی الکترونیک

 .عنوان یک راهکار برای شناسایی مشتریان نام بردنداز این فناوری به« صنعت بانکداری

در حاشیه دومین روز از هفتمین همایش بانکداری  ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

چین به کاهش زمان فرآیند شناسایی مشتری و بالک» چین بیان کرد و گفت:لطیفی تعریفی از بالک ،الکترونیک

چین خصوصی برای مدیریت متمرکز بر بالکپردازد و با رویکردی جدید، مدلی مبتنیها میکاهش هزینه

 «.دهدارائه میشناسایی مشتری در کشور 

خیر در انجام معامالت تأتواند موجب می ،بر صرف هزینه باالفرآیند شناسایی مشتری فعلی عالوه» او ادامه داد:

مین مالی تروریسم بسیار باال و تأشویی و های جهانی برای جلوگیری از پولاز طرفی هزینه تالش .بانکی شود

بنابراین ضرورت  .وفقیت در دستورالعمل شناسایی مشتری وجود داردهای قانونی سنگینی نیز برای عدم مجریمه

 « .ها رو به افزایش استبرای بانک مشتریثر و کارآمد شناسایی مؤهای اجرای رویه
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های ها و رویهسیاست ،طور جداگانه برای مدیریت شناسایی مشتریهتواند بهر بانک می ،به گفته زهرا لطیفی

 ثر بیان کرد:او درمورد این رویه مؤ .تواند به بانک کمک بسیاری بکندثر میاما رویه مؤ .شفافی را تدوین کند

های بالقوه توجهی از طریق شناسایی فعالیتطور قابلتواند بهثر برای فرایند شناسایی مشتری میمؤیک رویه »

کمک  قانونی بانک مضر، در مدیریت کلی ریسک اعتباری، ریسک تمرکز، ریسک عملیاتی و ریسک حقوقی و

  «.کند

تواند فرآیند شناسایی مشتری را سسه مالی میمؤچین نیز هر بانک و بدون تکنولوژی بالک ،در نظر زهرا لطیفی

توجهی برای بهبود فرایند شناسایی مشتری در سیستم چین دارای پتانسیل قابلاما فناوری بالک ؛انجام دهد

 .پرداخت فعلی جهانی است
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 دیجیتالی هایروشکاغذی حسابرسی به  هایروشگذار از 

ای به در مقاله ،مدیر ریسک بانک ملت و ماندانا طاهری کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی فریاریرضا 

و در آن بر ضرورت گذار به  بر حسابرسی داخلی فناوری اطالعات در یک بانک نمونه پرداخته مؤثرعوامل  تبیین

 .کردند تأکیددیجیتالی در حسابرسی  هایروش

ماندانا طاهری در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک با  ،به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

حسابرسی بانکی از سیستم کاغذی به سیستم  هایروشحاضر تغییر و انتقال  حال در»: اشاره به اینکه

د خود در این مقاله درباره رویکر ،«رشد و توسعه است در حال، افزاریهای نرمالکترونیک و در قالب سیستم

فناوری اطالعات در  کارگیریبهبا  ارتباط های داخلی و حسابرسی داخلی دررلدر این مقاله اثر کنت»توضیح داد: 

 «.کشور مورد بررسی قرار گرفته است هاییکی از بانک

های از پرسشنامه و حول معیارهای اصلی شامل محیط کنترلی و فعالیت استفاده با»گوید: ی میکه طاهر گونهآن

 «.در حسابرسی فناوری اطالعات پرداخته شده است مؤثربه بررسی عوامل  ،کنترلی

سازی در حسابرسی و پیاده باره نقش فناوری اطالعاتاین کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه در

دهد که با شناسایی و مهارت فناوری اطالعات به حسابرسان اجازه می»: ها گفتهای داخلی در سازمانترلکن

ای دنبال سازی کنترل داخلی فناوری اطالعات در سازمان را در سطح بهینهحل مشکالت، فرآیندهای پیاده

وری حسابرسی از طریق حسابرسی خودکار، فناوری اطالعات موجب افزایش کیفیت و بهره یبه عبارت .نمایند

 «.شودمعین حسابرسی و ارتقای امکان انتقال اطالعات و دانش می هایروشحذف برخی از 

طاهری با اشاره به اینکه اعمال تغییرات در سازمان به حمایت مدیریت از تغییرات نیاز دارد، ادامه داد:  

 ،های داخلیشناسایی و حل مسائل مرتبط با کنترل عالوه بر، از فناوری اطالعات استفاده سابرسان باح»
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یرات ضروری سازی تغیهای استاندارد برای تغییر، مستندتوانند از فناوری اطالعات در راستای ارائه درخواستمی

 «.ه کنندجهت دریافت حمایت مدیریت برای تغییر استفادها درو امنیت برنامه

افزارهای کاربردی، ارتباط با ها و نرمدهد تغییر در زیرساختنتایج تحقیقات نشان می»های طاهری: طبق گفته

رخداد بحران و حسابرسی و تبدیل و تفسیر  در صورتسازی آزمون تنش ندازی و پیادهاها، راهسایر سیستم

 «.رخوردار بودندها بین چهار گروه مورد بررسی از یک درجه اهمیت بداده

بررسی نتایج برای عامل تغییر و حمایت مدیریت از » به گفته این کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی:

وری اطالعات و های کارشناسان فنادهد که بین گروه کاربران فناوری اطالعات با گروهتغییرات نشان می

همچنین  .تفاوت معناداری وجود دارد ،ایت مدیریتسازی تغییرات و حمبا پیاده ارتباط حسابرسان داخلی در

دهد که عامل تغییرات و حمایت مدیریت در سطح مطلوب و نتایج بررسی مدل بلوغ فناوری اطالعات نشان می

 «.شده قرار داردتعریف
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 کندبه توسعه خدمات مالی کمک می APIچگونه اقتصاد 

 .ها کمک کندتکها و ظهور فینچند سالی است که بانکداری باز توانسته است به گستره خدمات نوین بانک

باز را پیشه کردند، توانستند سهمی از نوآوری  بانکداریهایی که از رویکردهای سنتی خود فاصله گرفتند و بانک

 .و بانکداری دیجیتالی را از آن خود کنند

، های پرداختبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام

و معامالت  APIاقتصاد »عنوان  خود با هایی از مقالهبانکدار الکترونیکی بانک انصار به ارائه بخش کورش رحمانی

 .و شرح مزایای حرکت به سمت بانکداری باز پرداخت« دیجیتال در خدمات مالی

رحمانی با اشاره به روند پرشتاب تحوالت جهانی در حوزه فناوری، بر لزوم نوآوری در عرصه خدمات فناوری مالی 

سیستم بسته بانکداری در کشور نیازمند  .ی نیستنظام بانکی ایران نیز از این قاعده مستثن»کرد و گفت:  تأکید

 «.قرار گیرد تجدیدنظربانکی باید مورد  وکارکسبدر این صنعت است و شیوه  توجهقابلیک نوع تحول بسیار 

یکنواخت باید جای خود را به  وکارکسبهای بسته و سیستم»به گفته این بانکدار الکترونیکی بانک انصار: 

 «.بانکداری باز بدهدی به نام وکارکسب

های ها نشان داد اکثر بانکیافته»گفت:  APIاقتصاد  در مورد صورت گرفتههای تایج بررسین دربارهاو در ادامه 

بازار مالی خود  متحول ساختنبه دنبال  نوعیبهاند و بزرگ جهان به سمت این اکوسیستم مالی حرکت کرده

 «.هستند

دهد در این تحقیق دریافتیم بانکداری باز این امکان را می»گونه توضیح داد: ینرحمانی علت این تغییر مسیر را ا

ها و بازیگران جدید بازتر شود و این بازیگران بتوانند در عرصه بانکی توسط گروهی از پلتفرم وکارکسبتا فضای 

 «.ازندبانکی بپرد هایسرویسوب، تحت صوالت و خدمات برای مشتریان بانکبانکی به تولید مح

در ایران این اکوسیستم در »این بانکدار الکترونیکی در ادامه وضعیت بانکداری باز در ایران اشاره کرد و گفت: 

برای اجرای این اکوسیستم مالی در  آمدهعملبهطبق بررسی »او ادامه داد: « .صنعت بانکداری هنوز غریب است
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، تغییرات انکاطالعاتی و مالی برای حساب مشتری نزد ب حفظ امنیت ازجمله هاییچالشبستر نظام بانکی کشور 

نام بانک در استفاده مشتری و تعامل با این بازیگران و نحوه همکاری بانک با این  رنگ شدنکمذهنی مشتری و 

 «.ها وجود داردپلتفرم

آگاهی افراد به »اینکه:  ازجمله ؛اشاره کرد هاچالششان برای رفع این او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی مقاله 

برای استفاده از این خدمات با نظارت مستقیم بانک و مراجع مرتبط کمک شود و همچنین در جهت ورود به 

بایست از آرم بانک استفاده شود تا ذهنیت مشتری تغییر نکند، ها میتوسط این سیستم شدهارائهخدمات 

پلتفرم و  ،از این خدمات باشند و بتوانند در موقع لزوم بایست هسته مرکزی در استفادهها میهمچنین بانک

 «.بازیگر را تعویض کنند

این »های بانکداری باز برای نظام بانکی کشور نیز گفت: این بانکدار الکترونیکی بانک انصار درباره فرصت

پایین برای مشتری،  ات و حق انتخاب بیشترتر، توزیع وسیع خدمها عبارتند از نوآوری بیشتر با هزینه کمفرصت

 «.خدمات متنوع ساختنبرندینگ بانک با  باال بردنو  هابانکسطح ریسک در  آمدن
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 های هوشمندسازی قراردادکاهش ریسک با کمک پیاده

مقاالت دیگری بود که در هفتمین  ازجمله «هابانک منظر از ارزش خلق در هاآن نقش و هوشمند قراردادهای»

 .شد ارائههای پرداخت همایش بانکداری الکترونیکی و نظام

گردآورنده  ،انفورماتیک خدماتشرکت  راهبردی هایپروژه وریزی برنامهمدیریت  کارشناس غفار، ابراهیمی زهرا

 ،این روزها توجهقابلبا اشاره به موضوع  ،های پرداختاین مقاله در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام

بی تعداد در کارگیریبه مزیت واسطهبه ،تاکنون خودپیدایش  زمان ازچین بالک» :گویدمیچین یعنی بالک

 بر اساس« .استکرده  جلب خود به را زمینهاین  محققان ازبسیاری  توجه واقعی،دنیای  سناریوهای از شماری

 است قادر چراکه ؛آیدمی شمار به فنی و مهم اختراعی اینترنت، از بعدچین بالک حاضر حال در ،اظهارت او

ابراهیمی در ادامه با اشاره به انقالبی که بالک .کند دگرگون را فعلی وکارهایکسب و هاتکنولوژی ازبسیاری 

 سازیپیاده کهمحرز رسید  نتیجه این ،صورت گرفته تحقیقات به توجه با»: افزایدمی ،کندچین ایجاد می

کارایی  افزایش باعثنیز  و خدماتی و اداری هایهزینه کاهشریسک،  کاهش موجب هوشمند قراردادهای

 «.شودمی مالی خدمات صنعت هایبخش تمامی در وکارکسب فرایندهای

های عملیاتی میسر به باور وی چنین منافعی از تکنولوژی، با طراحی فرایندها و اعمال تغییرات بنیادی در مدل

کند در این می تأکیداو . قراردادها برسند نسبت بهمشترکی  نیاز است طرفین تجارت، به درک چراکه ؛شودمی

 تر که عاری از هرگونه نگرانی است،مندی از فرایندهای سادهبهره عالوه برکنندگان شرایط است که مصرف

 .های رهنی عایدشان خواهد شدمانند وام ،با محصوالت رقابتی رابطه منافعی نیز در

-باید توجه داشت که تبلیغات وسوسه» گوید:می ،گیردابراهیمی با اشاره به تبلیغاتی که در این زمینه صورت می

« .عدم نیاز به این تکنولوژی شودانگیز در حوزه تکنولوژی قراردادهای هوشمند نباید مانع بررسی وجود نیاز و یا 

های مرتبط های استراتژیک قادر خواهند بود بر چالشدهی شراکتکند که مؤسسات مالی با شکلاو تصریح می
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های نوآوری، مراکز بنابراین همکاری بین آزمایشگاه ، فائق آیند؛و نوآوری که در این حوزه وجود دارد استعداد با

 .ها در راستای تالش برای ایجاد نوآوری ضروری استپآرشد و استارت
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 شد: عنوان پرداخت هاینظام و الکترونیکی بانکداری همایش هفتمین مقاالت بخش در

 وکارهاکسب در ریسک کاهش اصلی عامل ،هوشمند قراردادهای سازیپیاده

 حوزه در مختلفی مقاالت ارائه به پرداخت هاینظام و الکترونیک بانکداری همایش هفتمین پایانی بخش

 کینچاه، نیایتقی فاطمه ،همایش این در شدهارائه مقاالت مجموعه در .شد داده اختصاص نوین بانکداری

 آن قوانین حداقل و جانبی نتایج ،PSD2 معرفی درخصوص توضیحاتی ارائه به ،نگار راهکار نیا شرکت مدیرعامل

 آمده بانکی شبکه جدید بازیگران کمک به که شودمی اطالق قوانینی مجموعه به ساده زبان به PSD2 .پرداخت

 به اشاره با نیاتقی فاطمه .ببرد بین از هاآن برای را پرداخت هایسرویس فعلی هایمحدودیت تا کندمی تالش و

 انگلیس، و امریکا بازارهای پرداخت صنعت در دادهرخ تغییرات پی در» :گویدمی PSD2 وجودآمدنبه چرایی

 ثالث دهندگانارائه رویبه هایشانسرویس بازکردن به هابانک اجبار برای را PSD2 قانون نیز اروپا اتحادیه

 و پرداخت آغازگر دهندگانسرویس شامل ثالث دهندگانارائه این .کرد تصویب پرداخت سرویس

 رقم را Fintech صنعت در جدیدی عصر امر این ،وی باور به «.هستند حساب اطالعات دهندگانسرویس

 پرداخت وکارهایکسب به بیشتری بخت و بخشید خواهد رونق را «کارت حضور بدون» هایتراکنش و زد خواهد

 شروع جهت هابانک برای 2018 ژانویه از که قانون این کینچاه نیایتقی اظهارات اساس بر .داد خواهد خرد

 او .آورد خواهد ارمغان به آن با تطابق نحوه بهباتوجه را تهدیدهایی و هافرصت شد، خواهد الزامی آن با انطباق

 متعاقباً و ضروری هایسرویس تنها کردنباز و اولیه تطابق از تواندمی تطابق نحوه که کندمی تأکید همچنین

 و افزوده ارزش هایسرویس کردنفراهم و هافرصت از استفاده تا مشتری تبادالت از زیادی حجم دادنازدست

 متغیر پرداخت، سرویس ثالث دهندهارائه و بانک برای جدید درآمدهای گشایش و مشتریان وفاداری افزایش

 .باشد
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 رقابتی متغیرهای و مشتریان متغیر انتظارات و ظهور حال در هایوریافن گذاری،مقررات» :افزایدمی ادامه در او

 روابط سنتی، رقابتی مزایای متوجه را تهدیداتی تغییرات نیا .هستند پرداخت دورنمای جایگزینی حال در

 شتاب را تحوالت این PSD2 حاال ،او اظهارات اساس بر «.است کرده هابانک از هاآن درآمدهای و مشتریان

 و سریع پیشروی به میل میان تعادلی باید صنعت این بازیگران که کرد تأکید پایان در او .است داده بیشتری

 .کنند ایجاد PSD2 و باز بانکداری درباره خود تردیدهای
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