مقدمه
پــس از برگــزاری اولیــن همایــش بانکــداری الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت و اســتقبال شــایان توجــه مدیــران ارشــد و کارشناســان حــوزه بانکــی و شــرکتهای فعــال در ایــن زمینــه در اســفندماه ســال ،1390دومیــن همایــش ســاالنه
بانکــداری الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت طــی روزهــای سهشــنبه و چهارشــنبه  ۲۶و  ۲۷دیمــاه ســال  1391بــا حضــور بیــش از  1100نفــر از مدیــران ارشــد و کارشناســان امــور بانکــی و مالــی و بــا ســخنان چهــار ســخنران کلیــدی در
مرکــز همایشهــای بینالمللــی صــدا و ســیما برگــزار شــد .آشــنایی جامعــه بانکــی کشــور بــا بانکــداری الکترونیــک و یکسانســازی تعاریــف ،معرفــی الگوهــای موفــق دنیــا ،معرفــی زیرســاختها و ابزارهــای جدیــد پرداخــت ،معرفــی برنامــه
بلندمــدت و نقشــه راه بانکــداری الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت در کشــور ،معرفــی دیدگاههــای اقتصــادی مختلــف ،ارتقــای ســطح دانــش تخصصــی بانکهــای کشــور ،آشــنایی بــا نقــاط ضعــف و قــوت کشــور در زمینــه بانکــداری الکترونیــک
و ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در خصــوص کاربــرد فنآوریهــای نویــن در بانکــداری اهــم اهــداف ایــن همایــش بودنــد کــه در قالــب  6نشســت تخصصــی و ارائــه  24مقالــه ۲۱ ،کارگاه 3 ،میزگــرد و  5ســخنرانی کلیــدی در محورهــای ارزيابــي
تحــوالت در دهــه گذشــته ،چشــمانداز و چالشهــای دهــه پيــشرو ،ســنجش كارايــي اقتصــادي بانكــداري الكترونيــك و نظامهــای پرداخــت و چشــمانداز بينالمللــي فنــاوري ارائــه گردیــد .در پایــان نیــز نوآوریهــای برتــر در حــوزه بانکــداری
الکترونیــک در «جشــنواره دکتــر نوربخــش» معرفــي شــد و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
ســاماندهی و برگزاری این مراســم با همت و همفکری صاحبنظران در قالب کمیتههای علمی و اجرایی انجام شــد.

فهرست مطالب در قالب برنامه همایش

اعضاي كميته علمي
دكتــر نيمــا اميرشــكاري (صاحبنظــر در حــوزه بانکــداری الکترونیــک) ،دكتر علي حسـنزاده (معــاون اداري و مالي پژوهشــكده
پولــي و بانكــي) ،ناصــر حكيمــي (مديــرکل فنــاوری اطالعــات بانــك مركــزي) ،فرامــرز خالقــی (مدیــر عامــل شــرکت داده
پــردازی ایــران) ،اصغــر زندیفــرد (معــاون پژوهشــی مرکــز آمــوزش علمــی و کاربــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک) ،دكتــر
مهــرداد ســپهوند (مشــاور مدیــر عامــل صنــدوق توســعه ملــی) ،محمدرضــا ســلطانخواه (مدیــر عامــل شــرکت ســامانههای
هوشــمند اطالعاتــی) ،مهــران شــریفی (صاحبنظــر در نظامهــای پرداخــت) ،دکتــر حســین طاهبــاز توکلــی (رئیــس مرکــز
آمــوزش علمــی و کاربــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک) ،ولیالــه فاطمــي (مديــر عامــل شــركت توســن) ،غالمعلــي كاميــاب،
دكتــر مهــران محرميــان معلــم (مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت خدمــات انفورماتیــک و دبیــر علمــی همایــش) ،شــهروز
محقــق (مدیرعامــل شــرکت دادهکاوان آیســان) ،محمدهــادي مهدويــان (صاحبنظــر پولــي و بانكــي) ،زهــرا میرحســینی
(معــاون فنــاوری و اطالعــات بانــک اقتصــاد نویــن) ،دکتــر کامــران نــدری (معــاون پژوهشــی پژوهشــکده پولــی و بانکــی)،
دکتــر فرهــاد نیلــی (رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی) ،محمــد تقــی واقــف (مدیــر عامــل شــرکت کارت اعتبــاری ایــران
کیــش) ،دکتــر محمــد ولیخــواه (معــاون دانشــجویی مرکــز آمــوزش علمــی و کاربــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک) ،فرشــید
یعســوبی (معــاون امــور ســرمایهگذاری و شــرکتهای شــرکت ملــی انفورماتیــک)
اعضای کمیته اجرایی
غالمعبــاس افشــار (مدیــر عامــل مرکــز بازاریابــی خدمــات مالــی و دبیــر اجرایــی) ،دكتــر علــي حس ـنزاده (معــاون اداري و
مالــي پژوهشــكده پولــي و بانكــي) ،پیمــان راحمــی (مدیــر انفورماتیــک پژوهشــکده پولــی و بانکــی) ،هســتی ربیــع همدانــی
(مدیــر آمــوزش پژوهشــکده پولــی و بانکــی) ،مهنــدس محمــد هــادی شــالباف (مشــاور هیئــت مدیــره شــرکت داده کاوان
آیســان) ،رونــاک فرضــی (مدیــر انتشــارات پژوهشــکده پولــی و بانکــی) ،دكتــر كامــران نــدري (معــاون پژوهشــي پژوهشــكده
پولــي و بانكــي) ،دكتــر فرهــاد نيلــي (رئيــس پژوهشــكده پولــي و بانكــي و دبيــر همايــش)
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افتتاحیه

دکتر فرهاد نیلی ـ بیانیه آغازین همایش
بانکــداری الکترونیــک در کشــور بیــش از یــک دهــه اســت در مــدار شــکوفایی و رشــد ،رونــد تکاملــی خــود را طــی
میکنــد .طبیعــی اســت کــه ایــن رونــد تکاملــی هــر ســال رکــورد باالتــری از نفــوذ اجتماعــی ،اقتصــادی و جغرافیایــی ابزارهــا
و افزایــش تراکنشهــا را ثبــت کنــد .نخســتین ثمــر از پیونــد مبــارک بانکــداری و فنــاوری ،اینــک در ماههــای پایانــی ســال
 1391جشــن تکلیــف خــود را بــرای ورود بــه دوران بلــوغ برگــزار میکنــد .لــذا شایســته اســت در ایــن نقطــه عطــف ،بــه
جــای آنکــه بــه ســیاق ســال گذشــته از افزایــش آمــار تراکنشهــای بانکــی ســخن گوییــم ،مکــث و تاملــی داشــته باشــیم
نســبت بــه مســیر طــی شــده؛ اقتضائــات گــذار از دوران رشــد بــه دوران بلــوغ را مــرور کنیــم؛ مشــکالت و موانــع را در ســایة
خــرد جمعــی بررســی کنیــم و بــرای مســیر پیـش ِرو بــه توافقــی همگانــی برســیم .ایــن اهــداف ،دســتورکار همایــش امســال
را ترســیم میکننــد.
رســیدن بــه چشــمانداز نظــام بانکــی کشــور جــز بــا تعامــل و همفکــری همــة ذینفعــان و صاحبــان اثــر در ایــن عرصــه
امکانپذیــر نیســت و اگــر در کشــورهای دیگــر در ایــن مرحلــه از تاریــخ ،خــرد جمعــی بــه عنــوان یکــی از پایههــای اصلــی
در رونــد جهانــی شــدن تکنولــوژی مطــرح میشــود ،مــا از قرنهــا پیــش حکمــت «و امرهــم شــوری بینهــم» را آموختهایــم.
هرچنــد بازیگــران اصلــی عرصــة بانکــی هــر یــک بــه تنهایــی و بــا قــدرت ،مســیر تخصصــی خــود را طــی میکننــد ،امــا
همســو کــردن ایــن بردارهــای قــوی تنهــا راه رســیدن بــه نتایــج چشــمگیر و موثــر بــرای کشــور اســت .امــروز گردهــم
آمدهایــم تــا گامــی موثــر در همنوایــی ایــن نواهــای خوشالحــان برداریــم.
فرامــوش نکنیــم کــه ارائــه خدمــات جدیــد بانکــداری بــه مشــتریان ،بــدون توجــه بــه بحــث بســیار کلیــدی فرهنگســازی
معنایــی نــدارد .فراینــدی کــه بایــد قبــل ،حیــن و پــس از هــر اقــدام فناورانـهای مدنظــر قــرار گیــرد و غفلــت از آن میتوانــد
موفقتریــن پروژههــا را بــا تهدیــد مواجــه ســازد .در طــی ایــن فرآینــد اســت کــه هماهنگــی مشــتری بــا ارکســتر بازیگــران
مختلــف در عرصــة فنــاوری رخ میدهــد .اگــر مشــتری از مســیر حرکــت و الزامــات پیــش روی خــود مطلــع نباشــد،
هماهنگــی او بــا رونــد تغییــرات یــا صــورت نخواهــد گرفــت یــا بــه شــکلی ناقــص و ســطحی رخ خواهــد داد .لــذا ،توجــه
بــه الزامــات و اقتضائــات فرهنگســازی در دوران بلــوغ بانکــداری
الکترونیــک از مالحظــات جــدی مــا در ایــن همایــش اســت.
امنیــت نیــز یکــی از دغدغههــای اصلــی مشــتریان و زمامــداران
صنعــت بانکــداری در سراســر جهــان اســت .ایــن صنعــت بــا پــول
مــردم در ســطحی گســترده بیــن اقشــار مختلــف جامعــه در ارتبــاط
اســت و بــه همیــن دلیــل حاشــیه تحمــل خطــا در آن نســبت بــه
صنایــع دیگــر بســیار انــدک اســت .طبیعتــاً یکــی از محورهــای
اصلــی ایــن همایــش بررســی راههــای تامیــن امنیــت در فضــای
تولیــد و تبــادل اطالعــات بانکــی و جلــب رضایــت و اعتمــاد تمامــی
ذینفعــان بــا بهرهگیــری از نظــرات متخصصیــن ایــن حــوزه
اســت .بانــك مركــزي جمهــوری اســامی ایــران نيــز بــه عنــوان
محــور اعتمــاد و نظــارت در نظــام بانكــي نقــش كليــدي دارد و
بــا برداشــتن گامهايــي محكــم از جملــه ايجــاد ســامانه «كاشــف»
بــه عنــوان مركــز امــداد فوريتهــاي امنيتــي شــبكه بانكــي و نيــز
برپايــي شــبكه شــاپرك در ايــن راه مصمــم بــودن خــود را اثبــات
كــرده اســت.
در خصــوص زيرســاخت ارتباطــي ،در حــال حاضــر بانکهــا از

زیرســاختهای مشــترکی بــا ســایر کاربرهــا اســتفاده میکننــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت و اولویــت خدمــات بانکــی و ســرویس
 7×24مــورد انتظــار از بانکهــا نیازمنــد بازنگــری اساســی در ایــن زمینــه اســت .در ســال گذشــته در نتیجــه تعامــل شــبکة بانکــی
کشــور و شــرکت مخابــرات ،مقدمــات راهانــدازی شــبکه اختصاصــی بانکــی کشــور ،شــاب ،پیریــزی شــد .بــر اســاس طــرح تدویــن
شــده ،انتظــار مـیرود در آینــدهای نــه چنــدان دور ،ارتباطــات بانکــی در ســطح كشــور بــه ایــن زیرســاخت منتقــل شــود .تاســیس
ایــن شــبکه بــه لحــاظ ایجــاد بســتر مناســب نظارتــی و نیــز ارتقــای کیفیــت خدمترســانی بــه مــردم اقدامــی شــایان توجــه
اســت .بــا فعــال شــدن ایــن شــبکه امــکان ارائــه  SLAمتناســب بــا نیــاز بانکهــا فراهــم میشــود کــه بــا توجــه بــه انتظــار بــه
حــق موجــود بــرای بــاال بــردن کیفیــت خدمــات شــعب ،بــه بانکهــا امــکان میدهــد تــا بــا تکیــه بــر بســتری امــن و زیرســاختی
قابــل اطمینــان جدیدتریــن و بهروزتریــن خدمــات را بــه هموطنــان عزیــز ارائــه کننــد.
ت اعتبــاری اثــر قاب ـل توجهــی در اصــاح چرخــه نظامهــای پرداخــت ،تغییــر الگــوی رفتــاری در حــوزه معامــات خــرد،
کار 
کاهــش ریسـکهای مشــتریان بانکهــا ،کاهــش معضــات کنونــی چــک و ایجــاد نظــام اعتبــاری شــهروندان داشــته و ضمــن
تصحیــح الگــوی مصرفــی خانــوار و آمادگــی اتصــال بــه شــبکههای جهانــی پرداخــت ،فرهنــگ اعتمــاد و احتــرام را در جامعــه
ارتقــا ميدهــد .رشــد بســیار آرام ایــن ابــزار در مقایســه بــا ســایر ابزارهــای پرداخــت نســبت بــه ســایر کشــورها نیازمنــد توافــق
ل بانکــی مناســب ،بــه اقتضــای مالحظــات حاکمیتــی ،حقوقــی و قانونــی ،فنــی و اجرایــی اســت تــا موجــب گســترش
بــر مــد 
ب و کار گــردد.
ایــن ابــزار در کنــار ســایر ابزارهــای بانکــداری الکترونیــک بــر مبنــای مدلهــای صحیــح کسـ 
در خصــوص فناوريهــای جدیــد بانکــی ،تــاش داریــم تــا بــا رصــد پیوســته و خســتگیناپذیر رویدادهــای مهــم عرصــه
بانکــداری دنیــا ،ضمــن درنظــر گرفتــن مقتضیــات خــاص کشــور و فرهنــگ خــودی ،از تاثیــرات فناوريهــاي نوظهــور بــر
صنعــت بانکــداری کشــور غافــل نباشــیم .شــاید ايــن گمــان مطــرح شــود کــه بــه دلیــل تحریــم ،نیــازی بــه همــگام شــدن
بــا رونــد رشــد فنــاوري در دنیــا نیســت ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه خواســته یــا ناخواســته در عرصـه فنــاوري ،بــا جهانــی،
اگــر نگوییــم بــدون مــرز ،ولــی بــا مرزهــای بســیار کمرنــگ روبــرو هســتیم .در ايــن فضــا ،تــاش دشــمنان ايــن مــرز و
بــوم بــراي برپايــي ديوارهايــي از جنــس انــزوا در اطــراف مرزهــاي جغرافيايــي و اقتصــادی کشــور ،بــا همــت متخصصــان
كشــور بــه انگيــزهاي بــراي رشــد علمــي و فنــاوري تبديــل ميشــود .در
ایــن راســتا ،جــای خالــی ســازوکاری مناســب بــرای ســاماندهی R&D
بانکــداری الکترونیــک بــا پشــتیبانی اعتبــارات پژوهشــی نظــام بانکــی
کشــور بــه شــدت احســاس میشــود.
یکــی دیگــر از اهــداف جــدی در مســیر تکامــل صنعــت بانکــداری در
دنیــا ،گســترش ارائــه خدمــات بانکــی بــه مشــتری بــدون نیــاز بــه
مراجعــه بــه شــعبه اســت .ایــن رونــد در گذشــته بــه شــکلی محدودتــر
بــا ظهــور خودپردازهــا منجــر بــه انتقــال صفــوف پشــت باجــه بــه جلــوی
خودپردازهــا شــد کــه کمــاکان معطلی مشــتری را در پــی دارد .در کشــور
مــا اگــر چــه کاهــش نقــش شــعب در انجــام تراکنشهــای بانکــی و
واگــذاری ایــن رســالت بــه خودپردازهــا و پایانههــای فــروش ،ســهم ایــن
کانالهــا را بــه بیــش از  70درصــد کل تراکنشهــا افزایــش داده ،امــا
بانکــداری مجــازی بــه رغــم رشــد نســبتاً محســوس اخیــر هنوز نتوانســته
ســهم خــود را بــه بیــش از  5درصــد برســاند .از نظــر کیفــی نیــز افزایــش
تنــوع خدمــات بانکــداری مجــازی ،از ملزومــات ارتقــای کاربردپذیــری آن
بــوده و نیازمنــد بــذل اهتمــام ویــژه از جانــب سیاســتگذاران ،بانکهــا و
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ـبوکارهای متوســط و بــزرگ اســت کــه نیازهــا و خواســتههایی
فنــاوران اســت .ارائــه ایــن خدمــت از مطالبــات بــه حــق کسـ 
متفــاوت از مشــتریان حقیقــی دارنــد .امیــد اســت حرکــت مبــارک برخــی بانکهــا در راهانــدازی ســامانههای بانکــداری
مجــازی ،کــه خوشــبختانه در ارزیابــی نوآوریهــای بانکــی در جشــنواره اختتامیــه همایــش مــورد اســتقبال هیئــت داوران
قــرار گرفــت ،اقبــال ســایر بانکهــا را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد .بهعــاوه ،افزایــش مشــارکت همگانــی در فرهنگســازی
بانکــداری مجــازی ،و تشــکیل کارگروههــای تخصصــی بــرای یافتــن پاســخ مناســب بــه مشــکالت ایــن حــوزه ،بــه خصــوص
در مقــررات بانکــی و قواعــد حقوقــی مرتبــط ،از جملــه نیازهــای امــروز ماســت کــه میتوانــد تحقــق چشــمانداز توســعه را
تضمیــن كنــد.
تقویــت بُعــد مقــررات و نظــارت در حــوزه بانکــداری الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت کشــور بیگمــان یکــی از دغدغههــای
اصلــی بانــک مرکــزی در دنیایــی اســت کــه بــا ســرعتی بینظیــر شــاهد رشــد خدمــات بانکــداری الکترونیــک اســت .یکــی از
چالشهایــی کــه در کشــور مــا همــکاری بازیگــران حــوز ه فنــاوري و مقرراتگــذاری را بــه جــد میطلبــد نظامهــای پرداخــت
نویــن اســت .حرکــت بســیار ســریع و پیشــرو بازیگــران عرصـ ه فنــاوری در حــوزه پرداخــت بــه شــکل جزایــر مســتقل از هــم کــه
در جــای خــود موجــب تقدیــر و شــکرگزاری اســت؛ امــا از ســوی دیگــر زنــگ خطــر هماهنــگ نبــودن ســرعت رشــد در حــوزة
فنــاوري و مقرراتــی را بــه صــدا در م ـیآورد .برقــراری ارتبــاط و ایجــاد یکپارچگــی بیــن عملکــرد تمامــی مؤثــران در عرص ـه
نظامهــای پرداخــت قطعــا جــز در ســای ه تعامــل بســیار نزدیــک بیــن متخصصیــن ایــن دو حــوز ه میســر نخواهــد شــد .در صــدر
اقدامــات مــورد نیــاز در ایــن خصــوص ایجــاد پــل ارتباطــی بیــن متخصصیــن دو حــوزه فنــاوری و مقرراتگــذاری اســت تــا
ـشرو ،بیــن دو هــدف عمــد ه کارآیــی و امنیــت ،تــوازن برقــرار شــود.
ضمــن کمــک بــه استانداردســازی و شــفاف شــدن مســیر پیـ ِ

ممکــن اســت بــرای شفافســازی نیــاز بــه تحمیــل الزامــات مقرراتــی اکیــدی از نظــر تمرکــز و کیفیــت اطالعــات باشــد کــه
تنهــا بانــک مرکــزی در مقــام اجــرای آن اســت .در مقابــل نیــاز اســت بانــک مرکــزی خطــر افــراط در تصدیگــری بــه بهانــه
آمــاده نبــودن دیگــر بازیگــران و یــا ارتقــای امنیــت سیســتم را درنظــر داشــته باشــد.
پيــش شــرط ارتقــاي بانکــداري الکترونيــک و ايجــاد يــک نظــام پرداخــت هماهنــگ و یکپارچــه ،وجــود مقرراتــي اســت کــه
حقــوق و تعهــدات بازيگــران در آن بــه نحــو دقيــق تعریــف شــده باشــد .از ايـنرو ضــروري اســت مطالعــات و پژوهشهــاي الزم
در خصــوص بســتر حقوقــي بانکــداري الکترونيــک و نظامهــاي پرداخــت ،راهنمــاي قانونگــذار در تدويــن قوانيــن مربــوط بــه ايــن
عرصــه باشــد .بــا توجــه بــه اينكــه بانکــداري الکترونيــک در زمــره فعاليتهــاي نويــن نظــام بانکــي اســت ،مســائل حقوقــي آن بــه نحو
درخــور مــورد بررســي و پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت .ايــن امــر از يــک ســو موجــب دشــواري تحقيــق و پژوهــش در ايــن عرصــه و از
ســوي ديگــر ،نشــانگر اهميــت کار پژوهشگــران ايــن حــوزه اســت .بــه همیــن دلیــل بررســي بســتر حقوقــي بانکــداري الکترونيــک
و نظامهــاي پرداخــت ،يکــي از بخشهــاي دوميــن همايــش بانکــداري الکترونيــک و نظامهــاي پرداخــت اســت.
تــاش مــا در دبيرخانـ ه همايــش بــر آن بــوده تــا بــا ايجــاد يــك فضــاي علمــي ،آخريــن دســتاوردهاي صنعــت بانکــداري داخــل و
خــارج از كشــور را بــه اطــاع عمــوم مديــران ،كارشناســان ،پژوهشگــران و زحمتكشــان ايــن حــوزه مهــم كشــور برســانيم و در ايــن
راه و بــراي بهبــود نتيجـ ه تــاش خــود بــه شــدت نيازمنــد چشــمان تيزبيــن و انتقــادات ســازنده تمامــي شــما عزيــزان هســتيم تــا بــا
كمــك هــم كاســتيها را بكاهيــم و كژيهــا را بزداييــم.

امید است حرکت مبارک برخی بانکها در
نخستین ثمر از پیوند مبارک بانکداری و

جای خالی ساز و کاری مناسب برای

فناوری ،اینک در ماههای پایانی سال 1391

ساماندهی R&Dبانکداری الکترونیک با

جشن تکلیف خود را برای ورود به دوران

پشتیبانی اعتبارات پژوهشی نظام بانکی

بلوغ برگزار میکند.

کشور به شدت احساس میشود.
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راهاندازی سامانههای بانکداری مجازی،
که خوشبختانه در ارزیابی نوآوریهای
بانکی در جشنواره اختتامیه همایش مورد
استقبال هیئت داوران قرار گرفت ،اقبال
سایر بانکها را نیز به دنبال داشته باشد.

توجه به الزامات و اقتضائات فرهنگسازی
در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک از
مالحظات جدی ما در این همایش است.

حاشیه تحمل خطا در بانکداری الکترونیک
نسبت به صنایع دیگر بسیار اندک است.

دکتر محمود بهمنی ـ دستاوردهای بانکداری الکترونیک در کشور
برگــزاری اولیــن همایــش در اواخــر ســال گذشــته
اتفــاق مبارکــی بــود کــه بــا اســتقبال شــایانی از ســوی
شــما بزرگــواران صــورت گرفــت و همــکاران مــا را بــر
ایــن داشــت کــه بــه پــاس ایــن اســتقبال ،ایــن همایــش
را در تقویــم ســاالنه برگــزاری همایشهــا بگنجاننــد .جــا
دارد اینجــا از تــاش و همــت همــه همــکاران عزیزمــان
علیالخصــوص همــکار ارجمنــد ،جنــاب آقــای دکتــر نیلــی
و کلیــه همــکاران پژوهشــکده پولــی و بانکــی و همچنیــن
از حمایــت شــرکت ملــی انفورماتيــك ،بانکهــای کشــور و
شــرکتهایی کــه بــه نحــوی در ایــن همایــش دســتی بــر
آتــش داشــتند ،تشــکر و قدردانــی شــود.
بانکــداری الکترونیــک از شــروع پرداختهــای الکترونیــک
در دنیــا از ســال  1918آغــاز شــد .ایــن امــر ابتــدا
در بانکهــای فــدرال آمریــکا شــروع شــد .بانکــداری
الکترونیــک بــا بهرهبــرداری از تلگــراف تــا اســتفاده از
اینترنــت کــه از ســال 1970آغــاز شــد تــا ژانویــه 1995
ادامــه داشــت .در آن زمــان تنهــا  24بانــک روی شــبکه
اینترنــت حضــور داشــتند ،ولــی ایــن رونــد ثابــت نمانــد و
طــی یــک ســال بــه  800بانــک افزایــش یافــت؛ بــه گــزارش
دیتــا مانیتــور اکنــون  75درصــد شــرکتهای فعــال در کشــورهای توســعه یافتــه حداقــل از  1درصــد کارتهــای الکترونیــک
اســتفاده میکننــد.
بانکــداری الکترونیــک از مباحــث نســبتا جدیــدی اســت کــه در مــدت زمــان کوتاهــی توانســت جایــگاه مهمــی بــرای خــود
ایجــاد کنــد .اکنــون تصــور بانکــداری امــروزی بــدون بانکــداری الکترونیــک بســیار مشــکل و تقریبــا غیرممکــن اســت .بنــا بــه
نظــر بســیاری از منابــع معتبــر در دورهای بســر میبریــم کــه پدیــده تجــارت الکترونیکــی امــری جــدا نشــدنی از بانکــداری
الکترونیکــی اســت .بــه گون ـهای کــه برخــی از ایــن منابــع ،از جملــه صنــدوق بیناللملــی پــول ،بانکــداری الکترونیــک را بــه
عنــوان یکــی از زیــر شــاخههای تجــارت الکترونیــک طبقهبنــدی و معرفــی نمــوده اســت.
ســابقه بانکــداری الکترونیــک در ایــران بــه ســال  1350برمیگــردد .در آن زمــان بانکهــای تهــران هفــت الــی هشــت
خودپــرداز داشــت کــه در آنهــا تنهــا نقــل و انتقــاالت داخلــی و برداشــت پــول انجــام میشــد .در آن زمــان تنهــا همیــن
هفــت الــی هشــت دســتگاه در شــعب فعــال شــد .امــا در حــال حاضــر بیشــتر بانکهــای ایــران بهطــور مســتقیم طرحهــای
بانکــداری الکترونیــک خــود را پیــش میبرنــد.
بانــک ملــی ايــران بــا طــرح ســیبا ،بانــک صــادرات بــا ســپهر ،بانــک رفــاه کارگــران بــا طــرح جــاری همــراه ،بانــک کشــاورزی
بــا طــرح مهــر ،بانــک ملــت بــا طــرح جــام و بانکهــای خصوصــی بــا طــرح بانکــداری  24ســاعته و بــه صــورت مجــزا
بانکــداری الکترونیــک را شــروع و نهایتــا همــه بانکهــا خدمــات بانکــداری الکترونیــک را ارائــه میکننــد .امــروز در کشــور
بــه ازای هــر نفــر  2/8کارت صــادر شــده اســت .یعنــی هــر ایرانــی بــه طــور متوســط  3کارت دارد کــه ایــن تعــداد تقریبــا بــا
تعــداد کارتهــای افــراد فعــال در کشــورهای پیشــرفته برابــر اســت.
همچنیــن در حــال حاضــر بــا نصــب بیــش از  2/5میلیــون پایانــه فــروش در سراســر کشــور ،بــه ازای هــر یــک میلیــون ایرانــی

 24هــزار پایانــه داریــم .در ســال گذشــته از ســامانههای انتقــال
الکترونیکــی بیــن بانکــی ســاتنا و پایــا در هــر مــاه نزدیــک بــه
 15میلیــون تراکنــش را در کشــور انجــام دادیــم .یعنــی هــر
ایرانــی نزدیــک بــه ســه بــار در مــاه از کارت خــودش اســتفاده
میکنــد .پــس بایــد گفــت در دو دهــه گذشــته فنــاوری
اطالعــات بــا ســرعت بســیار زیــادی در بدنــه نظــام بانکــی
رســوخ کــرده اســت.
حــدود  8ســال قبــل فقــط  18000پایانــه فــروش در کشــور
وجــود داشــت و چیــزی بهعنــوان حوالــه الکترونیکــی بیــن
بانکــی وجــود خارجــی نداشــت .چــک و اســکناس ابــزار اصیــل
پرداخــت بودنــد و اگــر از کارت اســتفاده میشــد بــرای گرفتــن
وجــه نقــد بــود .امــا امــروز واژه کارت بــه کارت یــک اصطــاح
جاافتــاده اســت و ســاتنا و پایــا ســامانههایی هســتند کــه چــک
رمــزدار را بــه ابــزاری حاشــیهای بــدل کردهانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه همــه ایــن تحــوالت در زمــان بســیار
کوتاهــی اتفــاق افتــاده اســت .همانگونــه کــه در همایــش قبلــی
هــم گفتــه شــد ،شــاید مــا تــا ســال آینــده پیشــرفتی داشــته
باشــیم کــه از ابتــدا تــا بــه اینجــا را بیشــتر بتوانــد پوشــش دهــد.
امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم در کنــار ایــن تحــوالت حتمــا
ریس ـکهای بانکــداری الکترونیــک را در نظــر بگیریــم تــا بتوانیــم بــا آنهــا مقابلــه کنیــم و بانکــداری الکترونیــک امــن ،موثــر
و کارآمــدی داشــته باشــیم.
چنــد مــورد از ایــن ریســکها را نــام میبــرم ،ریســک امنیتــی کــه ناشــی از هکرهــا ،ویروسهــا و تبانیهــا اســت .اینهــا
برخــی از انــواع ریسکهاســت کــه بایــد از طریــق نظــارت مســتمر بــه خصــوص در مواقــع بحرانــی بــر آنهــا غلبــه کنیــم.
یکــی دیگــر از ریسـکها ،ریسـکهای قانونــی و اخالقــی اســت کــه بایــد بــا برطــرف کــردن نقــاط ضعــف قانــون بــا آن مقابلــه
کــرد .مــا بایســتی قوانینمــان را حتمــا در جاهایــی بــه ترتیبــی کــه بانکــداری الکترونیــک نیــاز دارد ،اصــاح کنیــم .ریســک
پولشــویی ،ریســک دیگــری اســت کــه بایــد بــا تقویــت سیســتم حسابرســی داخلــی ،بازرســی و نظارتهــا از آن جلوگیــری
نماییــم .کنترلهــا بایــد کامــا بــا مبانــی الکترونیکــی تطبیــق یابنــد .حسابرســان و بازرســان داخلــی میتواننــد از طریــق
تقویــت زیرســاختهای بازرســی و کنتــرل دادههــای الکترونیکــی ،بــا ریســک پولشــویی مقابلــه کننــد.
ریســک دیگــر ،اســتراتژیک اســت .ایــن ریســک بــه تولیــدات و خدمــات جدیــد در سیســتم بانکــداری الکترونیــک مربــوط
میشــود کــه بایــد از طریــق سیســتم تامیــن کارکنــان متخصــص ســتادی کافــی بــرای پشــتیبانی از عملیــات و پوشــش کافــی
بــا آن مقابلــه کــرد .در همیــن زمینــه بایــد گفــت ،یکــی از ابزارهــای بســیار مهمــی کــه کمتــر بــه آن توجــه میشــود ،نیــروی
متخصــص کارا اســت کــه بیتوجهــی بــه آن میتوانــد آسیبرســان باشــد .ریســک بــازار و اقتصــاد هــم میتوانــد ریســک
توســعه نظــام بانکــداری الکترونیــک را افزایــش دهــد .ایــن ریســک بــه شــرایط نامطمئــن اقتصــادی و مالــی برمیگــردد و
ریســک نــرخ ارز از عوامــل اثرگــذار در ایــن ریســک اســت.
ریســک دیگــر ،ریســک عملیاتــی اســت کــه میتوانــد ناشــی از ضعــف در طراحــی سیســتم باشــد و همچنیــن ضعــف در
کنتــرل و نظــارت سیســتم اطالعاتــی بانکــی ،و اســتخدام نیــروی انســانی کارا .البتــه بایــد تمامــی ایــن ضعفهــا برطــرف شــود.
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مــا در ایــن همایــش بایــد دســتاوردهای نویــن صنعــت بانکــداری را بــه ملــت عزیزمــان از طریــق رســانهها معرفــی کنیــم و
ملــت را از طریــق رســانهها آمــوزش دهیــم.
بایــد آموزشهــای تخصصــی بــه همــکاران محترممــان را مســتمرا مدنظــر قــرار دهیــم .زیرســاختها را تکمیــل کنیــم.
ابزارهــای جدیــد پرداخــت الکترونیــک را گســترش دهیــم و بــه مــردم عزیزمــان معرفــی کنیــم .بســیاری از مشــتریان از
ابزارهــای مــا آگاهــی ندارنــد .بایــد همــه بــه جنبههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی بانکــداری الکترونیکــی اشــراف
داشــته باشــند .در همیــن زمینــه و بــا عنایــت بــه پیشــرفت و کاربــرد بانکــداری الکترونیکــی بانــک مرکــزی در ســال گذشــته
دو طــرح اساســی و زیرســاختی را بــه مرحلــه اجــرا درآورد .همــکاران مــا زحمــت زیــادی کشــیدند کــه ایــن دو طــرح اساســی
را بــه منصــه ظهــور برســانند .آنهــا یــک طــرح را بــه مرحلــه عملیاتــی رســاندند کــه در آینــدهای نزدیــک معرفــی خواهــد شــد.
در خردادمــاه ســالجاری ســامانه پیامرســانی الکترونیــک مالــی بــا عنــوان ســپام عملیاتــی شــد .ســپام زبــان واحــدی را
بــرای نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کــرد کــه ایــن زبــان در ســطح جهــان نیــز همــه فهــم اســت .زیرســاخت دیگــر شــبکه
الکترونیکــی پرداخــت کارتــی (شــاپرک) اســت کــه در اردیبهشـتماه ســال جــاری فعــال شــد و در  5تیرمــاه ســال  1391بــه
عنــوان تنهــا شــبکه پرداخــت کارتــی کشــور در فروشــگاهها مطــرح شــد .اجــرای ایــن طــرح بیــش از  2میلیــون پایانــه و 25
میلیــون کارت را کــه در  17شــبکه پراکنــده بــود بــه یــک شــبکه واحــد تبدیــل کــرد .میتــوان ایــن طــرح را از بزرگتریــن
طرحهــای فنــاوری اطالعــات در کشــور دانســت.
شــاپرک چنــد تغییــر مهــم در نظــام بانکــی کشــور ایجــاد کــرد و بــا ارقــام باالیــی کــه بــرای امــوال ســوداگرانه از آنهــا اســتفاده
میشــد مقابلــه کــرد.
ســاماندهی خلــق پــول گســتردهای کــه بــه واســطه تســویه آنــی در بانکهــا صــورت میگرفــت و مبلــغ آن تــا  70میلیــارد
ریــال بــرآورد میشــد و انتظــام زمــان تســویهها بــه موقــع مدیریــت شــد .شــبکه الکترونیــک پرداخــت کارتــی اهــداف دیگــری
هــم دارد کــه انشــاءاهلل تــا چنــد مــاه دیگــر محقــق خواهنــد شــد و در کنــار دو ســامانه محــوری دو طــرح دیگــر نیــز بــه مرحلــه
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اجــرا رســیدهاند.
یكــی از آنهــا ســامانه پرداختهــای الکترونیــک ســیار یــا ســپاس اســت و مــورد دیگــر مرکــز کنتــرل امنیــت شــبکه و فوریتهــای
بانکــی تحــت عنــوان کاشــف اســت کــه اینــک فعالیتهــای اجرائــی آن آغــاز شــده و ظــرف ماههــای آینــده بــا همــت همــکاران
عزیزمــان و توفیــق خداونــد متعــال عملــی خواهــد شــد .امیــد اســت کــه بــا بــه ثمــر رســیدن ایــن طرحهــا و طرحهــای دیگــر
چالشهــای پیـشرو مدیریــت شــوند و شــاهد موفقیــت هرچــه بیشــتر شــبکه بانکــی کشــور باشــیم.
سیســتمهای نظارتــی بایــد خــود را بــه بانکــداری الکترونیکــی رســانده از آن جلــو زده یــا دوشــادوش آن حرکــت کننــد چــرا کــه
در ایــن شــرایط بایــد نظــارت سیســتمی ،الکترونیکــی بــر پایــه دانــش  ITصــورت پذیــرد.
حسابرســان بانکهــا و بانــک مرکــزی بایــد خــود را کامــا بــا سیســتم بانکــداری الکترونیــک تطبیــق دهنــد و تجهیــز کننــد.
در پایــان از مســئولین محتــرم ایــن همایــش تقاضــا دارم بــرای بهرهبــرداری بیشــتر ،نتایــج ایــن همایــش را در کارگروههــای
تخصصــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و مســائل و موضوعــات را بررســی و بــا اســتفاده از تجربیــات عملــی دسـتاندرکاران،
مشــکالت رفــع و راهکارهــای جدیــد پیشــنهاد گــردد تــا از طریــق سیســتم بانکــی شــاهد ارتقــای بیشــتر بانکــداری الکترونیکــی
در کشــور باشــیم.

اجرای طرح شاپرک بیش از  2میلیون پایانه و  25میلیون

سیستمهای نظارتی باید خود را به بانکداری الکترونیکی

کارت را که در  17شبکه پراکنده بود به یک شبکه واحد

رسانده ،از آن جلو زده یا دوشادوش آن حرکت کنند چرا

تبدیل کرد .میتوان این طرح را از بزرگترین طرحهای

که در این شرایط باید نظارت سیستمی ،الکترونیکی بر

فناوری اطالعات در کشور دانست.

پایه دانش ITصورت پذیرد.

سید محموداحمدی ـ چشمانداز دهه  90و راهبردها
خوشــحالم فرصتــی دســت داد تــا در دومیــن همایــش بانکــداری الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت در خدمــت عزیــزان
دس ـتاندرکار باشــم .برگــزاری اولیــن همایــش در اواخــر ســال گذشــته ،اتفــاق مبارکــی بــود کــه بــه همــت همکارانــم در
پژوهشــکده پولــی و بانکــی انجــام و بــا اســتقبال شــایانی از ســوی همــکاران نظــام بانکــی روبــرو شــد ،چــرا کــه بــرای اولیــن
بــار مقــام سیاس ـتگذار در حــوزه پولــی و بانکــی محملــی را بــرای بیــان تحــوالت برنامههــا و چالشهــای نظــام بانکــی در
خصــوص بانکــداری الکترونیــک فراهــم کــرد تــا تمــام دسـتاندرکاران ایــن حــوزه بــه تشــریح مســائل بپردازنــد و بــه نوعــی
گفتمــان همــراه بــا مفاهمــه بیــن نهادهــای مختلــف مرتبــط بــا اصــول توســعه ،فعالیــت و دوام پیــدا کنــد .تجربــه برگــزاری
همایــش اول مشــوقی شــد تــا همایــش دوم بــا تــاش بیشــتری برگــزار شــود کــه جــا دارد از جنــاب آقــای دکتــر نیلــی و
همکارانشــان در پژوهشــکده پولــی و بانکــی و حامیــان ایــن همایــش تشــکر کنیــم.
آغــاز دهــه  80شمســی مصــادف بــا تعریــف و پیشبــرد طرحــی بــود کــه بعدهــا نــام نظــام جامــع پرداخــت را بــه خــود
گرفــت .مقــارن بــا ایــن موضــوع در ســال  2001بانــک تســویه بینالملــل ،بــا مشــارکت بانکهــای مرکــزی عمــده جهــان،
اصــول  10گانــه «کمیتــه بــال» در خصــوص ســامانههای پرداخــت و تســویه را نهایــی و منتشــر کــرد کــه بــه مــدت یــک
دهــه راهنمــای عمــل بانــک مرکــزی در ایجــاد و نظــارت در نظامهــای پرداخــت تلقــی شــود .شایســته اســت در ایــن
فرصــت یــادی از مرحــوم دکتــر نوربخــش رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی شــود کــه بــا هوشــمندی و تجربــه گرانقــدرش
در بانکــداری مرکــزی ایــن مهــم را دریافــت و بــا پیگیــری شــخصی در جلســاتی کــه بــه ریاســت ایشــان بــه عنــوان باالتریــن
مقــام بانــک مرکــزی بــه صــورت مرتــب تشــکیل میشــد ،طــرح نظــام پرداخــت پایهریــزی شــد.
طــرح نظــام جامــع پرداخــت ،بــر مبنــای اصــول «کمیتــه بــال» ،شــامل یــک ســند مهــم میشــد :راهبــرد پرداختهــا .ایــن
ســند مهــم در ســال  1382در کشــور تدویــن شــد و بــه تصویــب بانــک مرکــزی رســید .بــر اســاس ایــن راهبــرد ،ایجــاد
ســامانههای پرداخــت ســاتنا بــه عنــوان نظــام تســویه و پرداختهــای کالن و تابــا بــه عنــوان ســامانه تامیــن نقدینگــی وارد
مرحلــه اجرایــی شــد .ســاتنا و پایــا بــه عنــوان ســامانه پرداختهــای انبــوه ،شــتاب بــه عنــوان ســوئیچ کارت ملــی ،نمــا بــه
عنــوان بســتر امنیتــی و ســامانههای جلوگیــری و پشــتیبان
تعریــف و جایــگاه آنهــا در نظــام بانکــی کشــور تعییــن شــد.
ایــن ســند همچنیــن بــا توجــه بــه عملکردهــا و پیگیــری
جهانــی ،معیــاری روشــن از نقشهایــی کــه بانــک مرکــزی
نویــن بایــد در صحنــه نظامهــای پرداخــت و تســویهای
ایفــا کنــد ارایــه کــرد .بــا عمــل بــه ایــن ســند تغییراتــی در
ســاختار بانــک مرکــزی در حــوزه بانکــداری الکترونیــک روی
میدهــد .بــر اســاس ایــن راهبــرد و برنامههــای پیوســت
آن ،مرکــز شــبکههای شــتاب در ســال  1381بــا همــکاری
 4بانــک بــه صــورت آزمایشــی راهانــدازی شــد و از ســال 82
زیــر نظــر بانــک مرکــزی همــه بانکهــای کشــور را تحــت
پوشــش قــرار داد .متعاقــب آن در ســال  1385ســاتنا در
ســال  1388پایــا در ســال  1389تابــا و در ســال  1390نمــا
راهانــدازی شــد.
امــروزه اهمیــت و نقشــی کــه شــتاب ،ســاتنا و پایــا و
نقــش حیاتــی زیرســاختها در نظــام بانکــی کشــور ایفــا
میکنــد ،بــر هیچکــس اعــم از شــهری و روســتایی ،بانکــی

و غیربانکــی؛ کارمنــد و تاجــر و کاســب پوشــیده نیســت .ایــن ســامانهها در مجمــوع بیــش از  5برابــر تولیــد ناخالــص ملــی
را در هــر ســال انتقــال داده و جابجــا میکننــد .ســامانههای پرداختــی کشــور بــه لحــاظ ابــزاری و کاربــری بــا عملکردهــای
جهانــی هــم تــرازی میکننــد و بانکــداری و پرداخــت الکترونیکــی بــه بخشــی از نیازهــای اساســی زندگــی روزمــره شــهروندان
تبدیــل شــده اســت .بــدون اغــراق خدمتــی کــه در نظــام بانکــی و بانکــداری الکترونیــک ارائــه میشــود در جــای دیگــری
نمونــه نــدارد .در دو مرحلــه اخیــر کــه شــاپرک پــا گرفــت تنهــا تراکنشهایــی کــه در روزهــای ابتدایــی در دو ســامانه شــتاب
و شــاپرک بارگــزاری شــد ،بالــغ بــر  50میلیــون تراکنــش بــود و طــی ایــن فاصلــه در زمانــی انــدک آنچــه رخ داد از شــگفتیهای
نظــام بانکــی بــود .در واقــع آنچــه میبینیــم و تجربــه میکنیــم تــا چنــد ســال پیــش برایمــان رویایــی دور و دراز و فراتــر از
دســترس بــود ،امــا مــا از آن هــم بیشــتر و بســیار فراتــر رفتیــم.
الزم اســت در ایــن میــان بــه نکتــه مهمــی اشــاره کنــم کــه اهمیــت وجــود راهبــرد را نشــان میدهــد .راهبــرد پرداختهــا
و برنامههــای اجرایــی ســندی شــد کــه مدیریــت بانــک مرکــزی بــا وجــود تغییــرات انجــام شــده در دهــه اخیــر همــواره بــه
سیاس ـتهای خــود متعهــد مانــده و اجــرای آن را ســرلوحه عمــل خــود قــرار داده اســت .موضوعــی کــه پیشکســوت نظــام
بانکــی رئیــس کل بانــک مرکــزی آن را پیگیــری میکنــد.
در ســالهای اخیــر در نظــام بانکــی کــه قریــب  5دهــه تجربــه در نظــام بانکــی دارد دو تجربــه چشــمگیر رخ داده اســت.
یکــی تدبیــر راهبــرد دانــش و تجربــه جهانــی و دیگــری تعهــد مدیریــت ارشــد آن بــه اجــرای ایــن تعهــدات اســت .اجــرای
ایــن تعهــدات را علیرغــم تغییــر اشــخاص ،بایــد بــرگ زرینــی در نظــام بانکــی و بانــک مرکــزی دانســت .بــه جــرات میتــوان
ایــن نکتــه را اثبــات نمــود کــه راهبــرد و نگــرش راهبــردی امــری تزئینــی نیســت کــه بــا مقتضیــات بومــی مــا بیگانــه باشــد،
بلکــه راهبــرد چنانچــه بــه درســتی تدویــن و بــا تعهــد اجــرا شــود ،تحــوالت عظیمــی را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه اثــرات
مثبــت آن منجــر بــه بهبــود قابــل توجــه زندگــی آحــاد مــردم خواهــد شــد .لــذا راهبــرد مهــم اســت و تعهــد بــه اجــرای راهبــرد
ضمانــت انجــام و اجرائــی نمــودن آن اســت .راهبــرد نظــام پرداخــت پــس از یــک دهــه بــه ثمــر نشســت و تاثیــرات آن در عمــل
بــروز کــرده اســت .نظــام پرداخــت عقــب مانــده کشــور در دهــه
 70شمســی بــه نظــام پیشــرفتهای بــدل شــده اســت کــه اینــک
زمــان آن اســت بــه دنبــال برنامههــای راهبــردی آن باشــیم.
برنامههــای راهبــردی کــه بــا شــرایط جدیــد آن ســازگار باشــد،
راهبــردی کــه از قضــا بــا تحولــی بــزرگ در عرصــه بینالمللــی
نیــز مقــارن شــده اســت.
«کمیتــه بــال» پــس از ســالها بررســی و کســب نظــرات
راهبــردی ،در آوریــل  2010اصــول جدیــدی را جایگزیــن اصــول
دهگانــه ســامانههای پرداخــت کــرد کــه تحــت عنــوان اصــول
زیرســاخت بــازار مالــی مشــتمل بــر  24اصــل جهــان شــمول
شــناخته شــده اســت .ایــن  24اصــل مبتنــی بــر  9موضــوع
مهــم اســت کــه مختصــات بانکــداری الکترونیــک را در دهــه آتــی
ترســیم میکنــد.
 .1ســازماندهی :ورود بانــک مرکــزی در موضــوع شــاپرک در
همیــن راســتا اســت .بانــک مرکــزی در بحــث شــاپرک وارد شــد
و بــا سیاســتگذاری و خطکشــی ،وظیفــه عوامــل در صحنــه
را ترســیم کــرد کــه شــرکتها ،بانکــداری کننــد و شــاپرک کار
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نظارتــی .ایــن طــرح موفقــی بــود و امیدواریــم بتوانیــم در ســامانههای دیگــر نیــز مثــل کاشــف و ســپاس از موفقیتهــا و
تجربیــات شــاپرک اســتفاده کنیــم.
 .2مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی
 .3تسویه
 .4نحوه مدیریت و تبدیل اوراق بهادار به نقد و برعکس
 .5مدیریــت بحــران :اتفاقــی کــه در ابتــدای ســال افتــاد گرچــه نشــان داد مــردم خــوب مــا بــه نظــام بانکــی و فعالیتهــای
بانکــداری الکترونیــک بــه شــدت اعتمــاد دارنــد و حتــی بعــد از اینکــه فهمیدنــد  33میلیــون کارت اطالعاتــش در یــک وبــاگ
شــخصی منتشــر شــده اســت ،اصـ ً
ا کاهــش اســتفاده از کارت نداشــتیم و ایــن نشــان دهنــده یــک اقبــال و اعتمــاد عمومــی
در سیســتمهای بانکــی و بانکــداری الکترونیــک بــود .اتفاقــی کــه در هــر کجــای دنیــا میافتــاد مشــکلی بــزرگ میشــد و
بــا مدیریــت خوبــی کــه انجــام شــد بــه ســرانجام رســید.
 .6مدیریت ریسک عملیاتی و کسب و کار
 .7دسترسپذیری
 .8کارآیــی :قریــب  2/5میلیــون پایانــه فــروش کــه در کشــور در حــال اســتفاده اســت بــه لحــاظ تعــداد حتــی از کشــوری

ماننــد چیــن نیــز بیشــتر اســت .ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا  30درصــد گیرندههــای مــا را پوشــش میدهــد.
 .9شفافیت
بــر مبنــای ایــن اصــول بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران تدویــن راهبــرد نویــن بانــک مرکــزی تحــت عنــوان راهبــرد
زیرســاخت بــازار مالــی در دســتور کار قــرار داده اســت کــه در حــال حاضــر ایــن راهبــرد مالــی در حــال تدویــن بــوده و بــه
فضــل الهــی ســال آینــده نهایــی و اجرائــی میشــود .راهبــرد زیرســاخت بــازار مالــی ،الزامــات و برنامههــای بانــک مرکــزی و
ـشرو بــه تصویــر خواهــد کشــید.
نظــام بانکــی را در دهــه پیـ ِ
راهبــرد فنــاوری در شفافســازی جهتگیریهــای پیمانــکاران و شــرکتهای فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در نظــام بانکــی نقــش اساســی را ایفــا خواهــد کــرد .اهمیــت راهبــرد و نگــرش راهبــردی در مطالعــات مختلــف و توصیههــای
کارشناســی و تجربیــات بینالمللــی مکــررا مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت .امــا آنچــه کــه ایــن نیــت خــوب را بــه صحنــه عمــل
آورده اســت و زندگــی افــراد را متحــول کــرده اســت تعهــد بــه اجــرای آن اســت .اجــرای راهبــرد نیازمنــد برنامههــای عملیاتــی
اســت .برنامههــای عملیاتــی منجــر بــه طرحهــا و پروژههــای فنــاوری بــوده و در نهایــت اجــرای آنهــا بایــد مــورد نظــارت و
ـشرو نظــام بانکــی کشــور
سرپرســتی قــرار گیــرد .مجموعــه ایــن نقشهــا و فعالیتهاســت کــه نشــان خواهــد داد ،در دهــه پیـ ِ
تــا چــه حــد میتوانــد اهــداف خــود را در عرصــه بانکــداری الکترونیــک محقــق ســازد.

راهبرد و نگرش راهبردی امری تزئینی نیست
که با مقتضیات بومی ما بیگانه باشد ،بلکه
راهبرد چنانچه به درستی تدوین و با تعهد
بدون اغراق خدمتی که در نظام بانکی و

سامانههای شتاب ،ساتنا و پایا در مجموع

بانکداری الکترونیک ارائه میشود در جای

بیش از  5برابر تولید ناخالص ملی را در هر

دیگری نمونه ندارد.

سال انتقال داده و جابجا میکنند.

www.conf.mbri.ac.ir/ebps2
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اجرا شود ،تحوالت عظیمی را به همراه خواهد
داشت که اثرات مثبت آن منجر به بهبود قابل
توجه زندگی آحاد مردم خواهد شد.

طرح نظام جامع پرداخت ،بر مبنای اصول
«کمیته بال» ،شامل یک سند مهم میشد:
راهبرد پرداختها.

نظام پرداخت عقب مانده کشور در دهه 70
شمسی به نظام پیشرفتهای بدل شده است
که اینک زمان آن است به دنبال برنامههای
راهبردی آن باشیم.

سخنرانیهای کلیدی ـ بخش اول
خالصه سخنرانی ناصر حکیمی

خالصه سخنرانی مهندس سید ابوطالب نجفی
بانکداری آینده
ســخنرانی مهنــدس نجفــی دربــارهبانكــداري
آينــده تحــت عنــوان بانــك  2يــا بانــك
 1404بــود کــه بــا اشــاره بــه تغييــرات
ســريع فضــاي فنــاوری و تاثيــرات آن بــر نظام
بانكــي لــزوم توجــه بــهفناوریهــاي جديــد و
نــوآوري را مــورد تاكيــد قــرار داد .وي اظهــار
داشــت مــوج كســب و كار الكترونيكــي در
حــال تغييــر بــه كســب و كار اجتماعــي
اســت و شــاید عنــوان کنفرانــس ســال آینــده
بانکــداری اجتماعــی باشــد .بایــد متوجــه
پيشرانهــاي مهــم تغييــرات در ســالهاي
آينــده از جملــه جهانيســازي  ،2محیــط کار جدیــد ،وســایل شــخصی در محیــط کار ،توســعه ســامت ،ظهــور قدرتهــای
جدیــد سیاســی و درهــم تنيدگــي بانكــداري و فنــاوری باشــیم .جنــگابزارهــاي همــراه ،برنامههــاي كاربــردي موبايــل،
ابرشــخصي ،انبــوه دادههــا ،تحليــل كارا ،پــردازش برخــط در حافظــه و فروشــگاههاي حرف ـهاي برنامههــاي كاربــردي موبايــل
روندهــاي مهــم فنــاوری در  2013هســتند و تحــت عنــوان روندهــاي مهــم بانكــي در ســال آينــده بــه نــوآوري در شــعبه
و كاهــش تعــداد شــعب ،مشــاوره و حضــور در زندگــي مــردم ،انــواع روشهــاي جديــد پرداخــت ،سيســتم مديريــت مالــي
شــخصي و بازاريابــي و ســرویسهای روي موبايــل منجــر خواهنــد شــد .در ســال  70 ،2015درصــد ســرمايهگذاريها بــه
ســمت هــوش تجــاري خواهــد رفــت و بــا توجــه بــه حجــم بــاالي ديتــا شــاهد ايجــاد فرصتهــاي شــغلي بســياري خواهيــم
بــود.
پيشبينــي ميشــود در ســال  2013ابزارهــاي همــراه نقــش موثــري بــر تحــوالت بانكــي داشــته باشــد و اكنــون نيــز
چالشهايــي را پيــش روي شــبكه بانكــي قــرار داده اســت .بــرای مثــال رونــد ورود اپراتورهــاي همــراه بــه حوزههــای بانكــي و
عــدم ســاماندهي ايــن رونــد آســيبهاي جــدي را در پــي خواهــد داشــت كــه خوشــبختانه پــروژهســپاس ايــن مســاله را حــل
خواهــد كــرد .در آينــده ،بانكهــا رفتارهــاي مشــتري را تحليــل ميكننــد ،بــه او راهكار اقتصــادي پيشــنهاد ميدهنــد و در
نهايــت حركــت بــه ســمت اســتفاده از تكنولــوژي ،هزينههــاي كمتــر ،بهينهســازي مصــرف انــرژي ،جايگزينــي سيســتمهاي
جديــد و مديريــت هزينــه را در پــي خواهــد داشــت .بانكــداري آينــد ه در زندگــي اقتصــادي مــردم حضــور خواهــد داشــت و
بــه عنــوان يــك مشــاور اقتصــادي خــوب عمــل خواهــد كــرد.

بانكــداري آينــده در زندگــي اقتصــادي مــردم حضــور
خواهــد داشــت و بهعنــوان يــك مشــاور اقتصــادي
خــوب عمــل خواهــد كــرد.

معرفی برنامههای اجرایی و سامانههای جدید بانکداری الکترونیک
حکیمــی در خصــوص برنامــه اجرایــی و
ســامانههای جدیــد بانــک مرکــزی گفــت در
چنــد ســال گذشــته نیــاز بــه ســامانههای
پردازشــی بانــک مرکــزی احســاس میشــد
کــه در حــال حاضــر اکثریــت آنهــا ایجــاد شــده
اســت .امــروز دغدغــه اصلــی مــا بلــوغ ایــن
سیســتمها اســت و نگرانیهــای اولیــه ایجــاد
آنهــا پایــان پذیرفتــه اســت .حــال بایــد بــر
ارائــه ســرویسهای جدیــد بــرای ســامانههای
موجــود ،مســیرهای جدیــد خدمترســانی بــرای
تســهیل دسترســی مشــتریان بــه ســامانههای
مذکــور و نظــارت بــر نحــوه عملکــرد آن تمرکــز کــرد .وی بــر نیــاز بــه یــک تغییــر ذهنیــت بــرای توســعه تاکیــد کــرده و اظهــار
داشــت دو ســامانه ســپاس و ســما در ســال آینــده عملیاتــی خواهــد شــد .ســامانه ســپاس (ســامانه پرداخــت الکترونیکــی ســیار)
ســامانهای اســت کــه اتصــال اپراتورهــای تلفــن همــراه و نظــام بانکــی کشــور را برقــرار ســاخته تــا ارائــه خدمــات بانکــی و کیــف
پــول الکترونیــک بــه صــورت یکپارچــه میســر شــود .ســامانه ســما ســامانه مدیریــت اســناد الکترونیکــی اســناد بانکــی اســت
کــه کاربــرد آن در اســتاندارد نمــودن چکهــا و حــذف گــردش فیزیکــی چــک و اســناد بانکــی مــی باشــد.

بایــد بــر ارائــه ســرویسهای جدیــد بــرای ســامانههای موجــود ،مســیرهای

مــوج كســب و كار الكترونيكــي در حــال تغييــر

جدیــد خدمترســانی بــرای تســهیل دسترســی مشــتریان بــه ســامانههای

بــه كســب و كار اجتماعــي اســت.

مذکــور و نظــارت بــر نحــوه عملکــرد آن تمرکــز کــرد.
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نشست «امنیت در بانکداری الکترونیک»
عبدالنبی کمالی
شناســایی چالشهــای امنیتــی کارتهــای
اعتبــاری :رویکــردی بهســوی چالــش
خدمــات نویــن الکترونیکــی
امــروزه انــواع کارتهــای اعتبــاری از جایــگاه ویــژهای
در فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی بشــر
برخــوردار هســتند؛ ایــن مقالــه ابتــدا بــه معرفــی
ســاختار ،سیســتم عامــل و روشهــای نفــوذ بــه
كارت اعتبــاری هوشــمند پرداختــه ،انــواع حمــات
ســختافزاری و روشهــای مشــاهده اطالعــات در حمــات ســختافزاری،
نرمافــزاری و مســائل امنیتــی آن را بررســی نمــوده و راه حلهایــی بــرای
جلوگیــری از حمــات ســایبری ارائــه میکنــد .ایــن مقالــه ضمــن پیشــنهاد
مدلــی بــرای طبقهبنــدی حوزههــای چالــش برانگیــز کارتهــای اعتبــاری
در ســازمانهای تجــاری ،مهمتریــن الزامــات برقــراری امنیــت را اســتفاده
از برنامههــای مدیریــت آســیبپذیری ،اعمــال تمهیــدات قــوی در کنتــرل
دسترســیها و پایــش و ارزشــیابی مــداوم شــبکه معرفــی مینمایــد .عــاوه بــر
ایــن اســتفاده از گواهــی دیجیتالــی و امضــای دیجیتالــی درون شــبکهای کــه
امــکان تشــخیص صحــت و پیوســتگی دادههــا را فراهــم و از الگــوی رمزنــگاری
بــرای تامیــن محرمانگــی دادههــا اســتفاده میکنــد ،نیــز بــه عنــوان راهحــل دیگــر
افرایــش امنیــت کارتهــا معرفــی شــدهاند.

افشین آشفته
کاربــرد مدلهــاي تصادفــي در برقــراري
امنيــت اطالعــات بانکــداری الکترونيــک
امــروزه برقــراري امنيــت و حفاظــت از اطالعــات
خصوصــي و مالــي كاربــران از مهمتريــن
بحثهــاي روز بــه شــمار مــي آيــد .فعاليتهــاي
كاربــران معمــوالً داراي نظــم خاصــي بــوده ولــي
ترتيــب رســيدن آنهــا از كاربــران مختلــف بــه
رايانــه ميزبــان تصادفــي اســت .در نتيجــه بــا اســتفاده از فرايندهــاي تصادفــي
ميتــوان بــه احتمــال وقــوع آنهــا پــي بــرد و در صــورت غيــر محتمــل
بــودن واقعــه بــه آن شــک کــرد .ايــن مقالــه بــا مــرور کاربردهــای مدلهــاي
تصادفــي در زيــر نظــر گرفتــن فعاليتهــاي شــهروندان الکترونيکــي و بــه
کارگیــری یــک مــدل شــبکه عصبــی بــرای اطالعــات دریافتــی از یــک
خودپــرداز نمونــه نشــان میدهــد کــه مدلهــاي تصادفــي آمــاري بــه
خوبــي در بحــث برقــراري هوشــمند امنيــت شــبکههاي اقتصــادي کارايــي
دارنــد .در ایــن روش ،نيــازي بــه وجــود بانــك اطالعاتــي حــاوي شــكلهاي
نفــوذ شــناخته شــده نيســت و ايــن نــوع سيســتمها قابليــت آن را دارنــد كــه
حمــات كام ـ ً
ا جديــد را بــا مقايســه بــا رفتــار عــادي كاربــران شناســايي و
از نفــوذ خرابكارانــه جلوگيــري كننــد.
مهدی جعفری نجفی
امنیــت دادههــا در ارتباطــات ماهــوارهای و
مســئله تقابــل آن بــا PEP
بهبــود کارآیــی پروتکلهــای تبــادل داده و تضمیــن
امنیــت دادههــا دو مســئله چالــش بــر انگیــز در زمینه
بهبــود عملکــرد سیســتمهای ماهــوارهای اســت .در
ایــن مقالــه مخاطــرات امنیتــی لینکهــای ماهــوارهای
بیــان و بــرای رفــع هریــک از خطــرات راه حلهایــی
ارائــه شــده اســت .ویژگیهــای خاصــی از قبیــل مدوالســیون و کدینگهــای
متنــوع ،تایمینگهــای خــاص و سنکرونســازیهای پیچیــده ،الگوریتمهــای
خــاص فشردهســازی Scrambling ،دادههــا و گروهبنــدیریموتهــا حتــی در
صــورت عــدم اعمــال رویههــای معمــول و پروتکلهــای اســتاندارد رمزنــگاری،
باعــث بــاال رفتــن ضریــب امنیــت دادههــا میگــردد .همچنیــن موضــوع بهبــود
کارآیــی پروتــکل  TCPدر لینکهــای ماهــوارهای و مســئله تقابــل آن بــا تضمیــن
امنیــت اطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه و راه حــل اســتفاده همزمــان از
گذرگاههــاي افزايــش کارايــي ( )PEPو پروتــکل  ML-IPSecکــه يــک مــدل
حفاظتــي چنــد اليــه را جايگزيــن مــدل تــک اليــه  IPSecميکنــد ،پیشــنهاد
شــده اســت.
www.conf.mbri.ac.ir/ebps2
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مهدی آزادی مطلق
کدهــای ضــد جعــل و افزایــش امنیــت در
بانکــداری الکترونیــک

ارائه راهکاری برای رفع نگرانیها در خصوص امنیت دادهها در
لینکهای ماهوارهای
ارائه راهکاری برای مقابله با حمله به کارتهای هوشمند
معرفی كدهاي ضد جعل براي افزايش امنيت بانكداری الكترونيكي و
بهويژه بانكداري اينترنتي
معرفی مدلهاي تصادفي آماري در برقراري امنيت هوشمند شبکههاي
اقتصادي

كدهاي ضد جعل ،از جعلشدن كلمه كد يك
كاربر توسط گروههاي مخرب جلوگيري میکنند و
میتوانند براي افزايش امنيت بانكداري الكترونيكي
و به ويژه بانكداري اينترنتي استفاده شوند .بر
اساس یافتههای مقاله اين كدها ميتوانند از جعل اطالعات كاربران اينترنتي
توسط گروههاي مخرب تا حد زيادي جلوگيري كرده ،قابليت رديابي و شناسايي
اعضاي گروه مخرب را نيز تا حد زيادي براي بانكها فراهم آورند و درنتيجه امنيت
بانكداري اينترنتي را افزايش دهند .مهمترين مشكل در اين زمينه توليد كدهاي
ضد جعل با پارامترهاي مناسب است كه بتواند در حوزه بانكداري اينترنتي مورد
استفاده قرار گيرد.

نشست «کیفیت سرویس و کارآیی سیستمهای بین بانکی»
محدثه مرادی
شناســایی و مدلســازی الگــوی مراجعــه
بــه خودپــرداز و پایانــه فــروش از نقطــه دیــد
ســويیچ پرداخــت الکترونیکــی بــا هــدف
ســنجش شــاخصهای کیفیــت

محمد کمیجانی
محاســبه دســترسپذیری حــس شــده از
ســوی کاربــر نهایــی بــر اســاس بازســازی
الگــوی تقاضــای تراکنــش بانکــی
در ایــن مقالــه تخمیــن تعــداد تراکنــش از دســت رفتــه بــا
بهرهگیــری از بازســازی الگــوی تقاضــای مشــتریان بانــک
انجــام میگیــرد .بدیــن منظــور ابتــدا زمانهــاي خــارج
از ســرويس و افــت بــار تراکنشهــا را بــا در نظــر گرفتــن
الگــوي مــوج روزهــاي اطــراف ايــن روز يافتــه ،ســپس رونــد ثاني ـهاي و فيلترشــده مــوج
روز مــورد بررســي در ايــن بازههــاي زمانــي بــا بهرهگیــری از توزیــع پوآســن بازســازي
ميشــود .از مقايســه ایــن مــوج بازســازي شــده کــه نمایــش دهنــده انتظــار فــرد خبــره
از رونــد ثبــت تراکنــش در ســوییچ بانــک اســت ،بــا مــوج واقعــي روز مــورد بررســي،
دســترسپذيري حــس شــده و تعــداد تراکنــش از دســت رفتــه محاســبه ميشــود .نتایــج
حاکــی از کارایــی ایــن روش در بدســت آوردن خطــا و دســترسپذیری حــس شــده از
ســوی کاربــر نهایــی اســت.

از دیــد کاربــر نهایــی ،شــرط الزم بــرای بهبــود
دســترسپذیری حــس شــده ،بــاال بــودن
دســترسپذیری خودپردازهــا ،ســوییچ بانکهــا و
ســایر اجــزای ایــن مســیر اســت .در ایــن مقالــه بــا
تکیــه بــر دادههــای ســوییچ بانکــی ،الگوهــای مراجعه بــه خودپــرداز و پایانــه فروش
در روزهــای مختلــف شناســایی و مدلســازی میشــود .بــا اســتفاده از الگوهــای
بهدســت آمــده میتــوان میــزان و الگــوی مراجعــه بــه خودپردازهــا در روزهــای
سدهی خودپردازهــا و کیفیــت رســیدگی بانکهــا
معمولــی و خــاص ،نحــوه ســروی 
بــه ترمینالهــا را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داد .بــه عنــوان مثــال تحلیــل
نتایــج یــک بانــک نمون ـهای نشــان میدهــد کــه یــک ســوم خودپردازهــای ایــن
ی تراکنــش متوســط و تعــداد کمیتراکنــش بســیار
بانــک تراکنــش پاییــن ،نیم ـ 
زیــاد دارنــد .الگــوی توزیــع پایانههــای فــروش نیــز حکایــت از ایــن دارنــد کــه
اکثــر پایانههــای فــروش در جایــگاه مناســب قــرار نگرفتنــد یــا بــه بیــان دیگــر
اســتفاده مناســب از پایانههــا نشــده اســت.

حمید آقایی
ارایــه روشــی هوشــمند بــرای تخمیــن میــزان
خطــای موجــود در شــبکه پرداخــت الکترونیکــی
بانکــی کشــور
در ایــن مقالــه بــا بررســی و مقایســه رونــد تراکنشهــای
صــورت گرفتــه در روزهــای عملکــرد بــدون خطــای شــبکه
بانکــی و نیــز روزهایــی کــه در شــبکه خطــا رخ مــی دهــد،
خطــای واقعــی موجــود در شــبکه و نیــز ظرفیــت مــورد
نیــاز بــرای شــبکه شناســایی میشــود .بــرای طراحــی ایــن مــدل هوشــمند از مفاهیــم
پیشبینــی ســریهای زمانــی ،ماشــین بــردار پشــتیبان و نیــز شناســایی آمــاری و توزیــع
احتماالتــی دادههــا اســتفاده شــده اســت .ایــن مــدل هوشــمند قابلیــت دارد کــه بــا در
اختیــار داشــتن تراکنشهــای هــر بانــک ،مــدل واقعــی رفتــار کاربــران آن بانــک را تخمیــن
بزنــد .در انتهــا ایــن روش روی دادههــای یــک بانــک نمونــه دلخــواه در ایــران پیادهســازی
شــده و نتایــج تخمیــن الگــوی رفتــاری کاربــران و میــزان تراکنشهــای ناموفــق بهدســت
آمــده اســت .نتایــج حاصلــه گویــای کارایــی بســیار بــاالی ایــن روش میباشــد.

زهرا جهان
پیشبینــی کوتاهمــدت و میانمــدت
تراکنشهــای بانکــی بــا بهــره گیــری از
شــبکههای عصبــی مصنوعــی
محاسبه دسترس پذيري حس شده توسط مشتري و تعداد تراکنش از
دست رفته در زمانهایی که سوییچ بانک خارج از سرویس باشد یا با افت
بار مواجه شود
ارایــه روشــی هوشــمند بــرای شناســایی الگــوی رفتــاری کاربــران و
تخمیــن خطــای رخداده در ســامانه
ســنجش شــاخصهای کیفیــت و شــناخت الگوهــای مراجعــه بــه
خودپردازهــا
معرفــی راهــکاری بــرای مدیریــت صــف تراکنشهــا ،مدیریــت
و برنامــه ریــزی منابــع و ظرفيــت ســنجی ســامانههای پرداخــت
الکترونیکــی بانکــی

بــا توجــه بــه ظرفیــت محــدود ســوئیچ بانکــی،
گاهــی بــا افزایــش بیــش از حــد تعــداد صــف
تراکنشهــا ،ســوئیچ جوابگــوی حجــم بــاالی
تراکنشهــا نبــوده و بعضــاً خــارج از ســرویس
میشــود .بنابرایــن پیشبینــی رونــد تراکنشهــای بانکــی یکــی از مســایل
اساســی در حوزههــای قابلیــت اطمینــان ،امنیــت سیســتم و بهبــود کیفیــت
خدمــات بانکــی اســت .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از دادههــای واقعــی چنــد
بانــک نمونــه بــه پیشبینــی تعــداد تراکنشهــای الکترونیکــی ،مــدرن و شــعبهای
میپــردازد .بــا بهرهگيــري از معيارهــاي اندازهگيــري دقــت پيشبينــي ،نتايــج
نشــان میدهــد کــه مــدل پرســپترون شــبکه عصبــی میتوانــد بــا اعمــال برخــی
مالحظــات بومــی صنعــت بانکــداری کشــور ،ماننــد روزهــای کاری و غی ـرکاری،
روزهــای واریــز یارانههــا و غیــره ،بــا دقــت مناســبی بــه پیشبینــی روزانــه و 31
روز جلوتــر تعــداد تراکنشهــای ســوییچ ،شــعبهای و مــدرن بپــردازد.
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نشست «رایانش ابری»
مهدی رحیمی
بررسی تحملپذیری خطا در رایانش ابری بانکداری الکترونیک

فرشاد توکلی
سیســتمهای پرداخــت الکترونیــک
مبتنــی بــر رایانــش ابــری

تحملپذیــری خطــا بــه سیاســتها و تکنیکهــای مــورد نیــاز بــرای فراهــم
کــردن امــکان تحمــل خطاهــای نــرم افــزاری باقیمانــده در سیســتم پــس از
توســع ه آن مربــوط میشــود .در ایــن مقالــه تحمــل خطــای خــودکار بــرای
رســیدگی بــه خطاهــای نــرم افــزاری مختلــف در برنامههــای کاربــردی ســرور
در یــک محیــط مجــازی ابــر پیادهســازی شــده و ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد
کــه بــا از کار افتــادن غیرمنتظــره یکــی از ســرورها ،اتصــاالت بــه صــورت خودکار
بــه ســوی ســرور دیگــری هدایــت خواهنــد شــد .عــاوه بــر ایــن روشهــای
اکتشــافیای جهــت زمانبنــدی پشــتیبانها ،حرکــت نمونههــای پشــتیبان و
انتخــاب پشــتیبانها در هنــگام شکســت ،بــرای ترمیــم ســریع پیشــنهاد شــده
اســت .روش پیشــنهاد شــده میتوانــد بــرای بهبــود کارایــی تحمــل خطــای
 MapReduceدر ابــر و کاهــش تاخیــر بــرای کارهــای بــا اولویــت بــاالی
کاربــر اســتفاده شــود .در نهایــت ،در سیســتمهای بانکــداری الکترونیــک ایــن
روشهــا کمــک میکنــد تــا کارهــا بــا ســرعت و قابلیــت اطمینــان بیشــتری
اجــرا کردنــد.

مقالــه حاضــر فرصتهــا و مزایــای رایانــش ابــری
بــرای رشــد و توســعه در ســالهای آتــی را بــه
اختصــار بیــان نمــوده و بــرای برطــرف نمــودن
محدودیتهــای توســعه پرداخــت آنالیــن ،رایانــش
ابــری را بــه عنــوان یــک مــدل بهبودبخــش معرفی
کــرده اســت .مــدل پرداخــت آنالیــن مبتنــی بــر رایانــش ابــری ،دادههــای مالی و
صنعتــی را بــه خوبــی بــا جریــان کســب و کار ،جریــان اطالعــات ،جریان ســرمایه،
تــدارکات و جریــان دولــت هماهنــگ نمــوده و همچنیــن پایــه و اساســی بــرای
دادهکاوی و دیگــر ســرویسهای ارزش افــزوده ایجــاد میکنــد .در ایــن مقالــه
یکــی از جدیدتریــن مدلهــای ارائــه شــده بــرای پرداخــت الکترونیــک مبتنــی
بــر رایانــش ابــری از لحــاظ ســاختار ســازمانی و ســاختار فنــی مــورد بررســی قرار
گرفتــه و فراینــد پرداخــت بــا اســتفاده از ایــن مــدل را تشــریح شــده اســت .در
نهایــت بــا بیــان نقــاط قــوت و ضعــف ایــن مــدل پیشــنهادهایی بــرای بهبــود
مــدل مذکــور ارائــه شــده اســت.

حامد علیزاده شیروانی
ابر خصوصی در صنعت بانکداری
همــگام بــا گســترش کابــرد رایانــش ابــری در
انــواع صنایــع ،صنعــت بانکــداری نیــز ،میتوانــد از
ظرفیتهــای رایانــش ابــری در کاهــش هزینههــا،
بهبــود ســطح خدمــات ارائــه شــده ،ارائــ ه ســطح
خدمــات بانکــی یکســان در ســطح کشــور و غیــره
اســتفاده نمایــد .ایــن نوشــتار فــارغ از ارائـ ه مدلــی خــاص ،بــا تشــریح مفهــوم ابــر
خصوصــی شــرایط اجمالــی تاثیــر رایانــش ابــری در سیســتم بانکــی کشــور بهویــژه
بانکــداری الکترونیــک را مــورد کنــکاش قــرار داده اســت .نتایــج حاصلــه نشــان
میدهــد کــه تاکنــون تجربـ ه معتبــر و قابــل اســتنادی در حــد معیارهــای ملــی در
راســتای پیادهســازی خالــص رایانــش ابــری حتــی در بخشــی از صنعــت بانکــداری
وجــود نــدارد کــه البتــه بخشــی از آن بــه عــدم وجــود بســتری پایــدار و نیــز
متول ـیای مشــخص جهــت نظاممندســازی ایــن برمیگــردد .لــذا ایــن مقالــه بــه
دنبــال آن بــودهاســت تــا بــا بررســی مــوارد مشــابه ســایر کشــورها ،تصمیمســازان
را در پیادهســازی موفــق ایــن رفتــار در بخشهــای مــورد نیــاز کشــور یــاری رســاند.
www.conf.mbri.ac.ir/ebps2
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معرفی تکنیکهای تحملپذیری خطا و ابزارهای مورد استفاده برای
پیادهسازی این تکنیکها در رایانش ابری
پیادهســازی ســرویسهای رایانــش ابــری بهمنظــور ســهولت و
بهبــود ارائــه خدمــات در بانکهــا و موسســات مالــی کشــور
بررســی نیــاز بــه تعییــن متولــی و تبییــن قوانیــن جامــع جهــت
اســتفاده از خدمــات دادهپــردازی مبتنــی بــر رایانــش ابــری
بررســی نیــاز بــه ایجــاد یــک زیرســاخت یکپارچــه بــرای
سیســتمهای پرداخــت الکترونیــک بــا اســتفاده از مدلهــای رایانــش
ابــری

رایانــش ابــری بــه دلیــل دارا بــودن مزایایــی ازجملــه افزایــش قابلیــت اطمینــان
بــه جهــت دریافــت ســرویس در کوتاهتریــن زمــان ،کمکــردن هزینههــا،
مدیریــت آســان و قدرتمنــد روی منابــع و کاربــران ،افزایــش ضریــب امنیتــی
سیســتم و مــوارد دیگــر روز بــه روز مــورد اســتقبال بیشــتری قــرار میگیــرد.
رایانــش ابــری باعــث توزیــع وظایــف محاســبه و پــردازش روی شــبکهای از
منابــع خواهــد شــد کــه متشــکل از رایانههــای انبــوه هســتند .بــه گونــهای
کــه سیســتمهای کاربــردی قــادر بــه دســتیابی بــه قــدرت پــردازش ،فضــای
ذخیرهســازي و خدمــات نرمافــزاری و ســختافزاري بــر اســاس تقاضــا،
خواهنــد بــود .پیشبینــی میشــود کــه رایانــش ابــری باعــث انقالبــی جدیــد در
نحــوه ارائــه خدمــات فنــاوری اطالعــات شــود .در ایــن پژوهــش بــه معرفــی ابعــاد
مختلــف رایانــش ابــری ،از جملــه ســاختار و معمــاری ،مکانیــزم کاری و عملکردی
پرداختــه شــده اســت .عــاوه بــر ایــن نحــوه اســتفاده از رایانــش ابــری و نحــوه
خدمــت رســانی آن در صنعــت بانکــداری مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفتــه اســت.

نشست «توسعه محصوالت»
بهرام احسان دوست
ســامانه جامــع پرداخــت خــرد شــهری و نقــش بانکهــا در توســعه
آن

دکتر نیلوفر مرادحاصل
نقش شبکه ملی اطالعات در بانکداری آينده کشور
شــبکه ملــی اطالعــات متشــکل از مراکــز داده ملــی ،زیرســاختهای
اطالعاتــی و ارتباطــی و همچنیــن خدمــات الکترونیکــی اســت کــه بهعنــوان
پرظرفیتتریــن زیرســاخت ارتباطــی موجــود و بــا پهنــای بانــد بــاال و
مطمئــن در دســترس کاربــران قــرار میگیــرد .در مقالــه حاضــر ظرفیتهــا و
قابلیتهــای اختصاصــی ایــن شــبکه در پاســخگویی بــه نارســاییها و نیازهــای
موجــود سیســتم بانکــداری الکترونیــک کشــور بررســی شــده و در ادامــه
تــاش میگــردد اثــر شــبکه ملــی اطالعــات بــر (تقاضــای خدمــات) بانکــداری
الکترونیکــی بهصــورت کمــی و بــا اســتفاده از الگوهــای اقتصادســنجی در
قالــب دادههــای اســتانی ارزیابــی و شبیهســازی گــردد .طبــق مــدل کمــی
برآوردشــده ،بــا توســعه دسترســی بــه شــبکه (ضریــب نفــوذ اینترنــت) تعامالت
بانکــداری الکترونیــک (در قالــب تراكنشهــای بانكــي) بهصــورت معن ـیداری
افزایــش مییابنــد .عــاوه بــر ایــن نتایــج حکایــت از آن دارد کــه شــبکه ملــی
اطالعــات بــا همافزایــی جنبــه عرضــه و تقاضــای خدمــات بانکــی میتوانــد
تاثیــر معنــاداری بــر بانکــداری الکترونیکــی کشــور در آینــده داشــته باشــد.

در ايــن مقالــه ،ســامانه جامــع پرداخــت خــرد شــهري بــه عنــوان تنهــا
راهحــل يکپارچهســازي انــواع خدمــات الکترونيــک پرداخــت خــرد و توســعه
و تنوعبخشــي آنهــا معرفــي و بررســي شــده اســت .عــاوه بــر ایــن نقــش
بانکهــا بــه عنــوان متولــي اصلــي ارايهدهنــده خدمــات پرداخــت در ســطوح
مختلــف مطالعــه شــده و وظايــف و منافــع آنهــا در بخشهــاي مختلــف
ســامانه مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش
بانکهــا ميتواننــد بــا مشــارکت در حوزههــاي پذيرندگــي و شــارژ کارتهــاي
هوشــمند شــهروندي ،در گام اول زيرســاختهای مــورد نيــاز خدمــات پرداخــت
خــرد را گســترش دهنــد و ســپس بــا ارائــه کارت مشــترک بانکــي و توســعه
ســامانه مديريــت مرکــزي مربــوط بــه آن ،خدمــات متنــوع مبتنــي بــر کيــف
پــول الکترونيــک (بــه مفهومــي عامتــر از کارتبليــت الکترونيــک موجــود در
شــهرها) را عرضــه کــرده و از ايــن طريــق شــهروندان را بــه ســمت اســتفاده از
ســامانه جامــع پرداخــت خــرد شــهري ســوق دهنــد.

یونس اکبری
پــردازش اتوماتیــک چکهــای بانکــی
دســتنویس فارســی بــر اســاس یــک
ســاختار جدیــد
در ایــن مقالــه ابتــدا مشــکالت ســاختار ســنتی
چکهــای موجــود در سیســتم بانکــی بــه منظــور
پــردازش اتوماتیــک آنهــا بررســی و ســپس راهحــل
جدیــد پیشــنهادی بــرای حــل ایــن مشــکالت
را بــا ارائــه یــک طــرح نویــن بــرای ســاختار
چکهــای بانکــی و ویژگیهــای آن بیــان شــده اســت .ســاختار پیشــنهاد
شــده ،پــردازش چکهــا را مســتقل از ســایز ،نــوع و چیدمــان فیلدهــای آنهــا
انجــام داده و ضمــن صرفهجویــی در هزینههــای پــردازش اتوماتیــک ،دقــت
نهایــی افزایــش میدهــد .بــه کمــک پــردازش اتوماتیــک امــکان پــردازش
چکهــا در ســاعات غیــراداری و روزهــای تعطیــل وجــود دارد .انتقــال و بــه
اشتراکگذاشــتن چکهــا و پــردازش آنهــا بیــن بانکهــای مختلــف کشــور
بــا اســتفاده از پــردازش اتوماتیــک براســاس ســاختار پیشــنهادی بــه راحتــی و
بــا ســرعت باالیــی قابــل انجــام اســت .بــه عبــارت دیگــر بــا کمــک ســاختار
پیشــنهادی نیــاز بــه ذخیرهســازی و انتقــال فیزیکــی چــک در بانکهــا از بیــن
م ـیرود و بــه راحتــی میتــوان طــرح اتــاق پایاپــای مجــازی را بیــن بانکهــا
پیادهســازی کــرد.

سیدمحمدعلی حسینی صابر

مطالعــه مــوردی پرداخــت همــراه در ســه کشــور در حــال توســعه –
درسهــای آموخته شــده

ت بانکها جهت ورود به حوزه پرداخت خرد
تشریح مدل عملیاتی و مسئولی 
ارائه طرحی جدید برای پردازش اتوماتیک چکهای دستنویس فارسی
لزوم توسعه شبکه ملي اطالعات و اثرات مثبت آن بر تراكنشهای بانكي
نقش پرداخت همراه در تامین منابع مالی ،کاهش ریسک ،کنترل تورم
در اقتصاد کالن ،بهبود شرایط سپردهگذاری و سرمایهگذاری خانوارها

پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی تلفــن همــراه در مقایســه بــا ســایر تکنولوژیها،
ماننــد تلفــن و اینترنــت ،منجــر بــه اســتفاده بیشــتر از ایــن ابــزار در فرایندهــای
نیازمنــد بــه برقــراری ارتبــاط در دهــه گذشــته شــده اســت .مطابــق بــا
مطالعــات ایــن مقالــه ،در مــارس ســال  2007اپراتــور معــروف Safaricom
در کنیــا یکــی از موفقتریــن طرحهــا در زمینــه ســرویس انتقــال پــول،
 ،M-PESAرا اجــرا کــرد .پــس از اجــرای موفــق ســرویس  M-PESAدر
کنیــا ،گــروه  Vodafoneمصمــم بــه اجــرای ایــن طــرح موفــق در تانزانیــا
و افغانســتان شــد .البتــه اپراتــور  Vodacomتانزانیــا بهدلیــل تفاوتهــای
جمعیتشناســی و ویژگیهــای بــازار در ایــن کشــور تغییــرات اســتراتژیکی
را در محصــول اولیــه اعمــال کــرد .پژوهــش حاضــر در ادامــه بــه ویژگیهــای
اصلــی و اهمیــت چنیــن ســرویسهای موفــق پرداخــت موبایــل پرداختــه و
بــرای ارائــه نقشــهای روشــن بــه ســایر کشــورهای در حــال توســعه آنهــا را
مــورد بررســی قــرار میدهــد.
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شست «ابعاد مدیریتی بانکداری آینده»
نادر حقی
چگونگــي حاكميــت معمــاري ســرويسگرا
در توســعه محصــوالت و خدمــات
بانکــداری کشــور
امــروزه رويكــرد ســرويسگرايي در صنعــت
بانكــداري بــا تمركــز بــر ايجــاد تنــوع در
محصــوالت و ارائــه خدمــات بهتــر ،مطــرح
اســت .عواملــي چــون ســطح بلــوغ ســازماني
در پذيــرش اصــول و الزامــات ســرويسگرايي و
ميــزان آمادگــي فنــاوري اطالعــات در بكارگيــري روشهــا و ابــزار مبتنــي
بــر ســرويس ،پاراديــم ســرويسگرا را در كشــور بــا يــك چالــش جــدي در
ميــزان پذيــرش ،تاثيــر و كارايــي آن در نــزد نخبــگان امــور بانكــي و فنــاوري
اطالعــات مواجــه ســاخته اســت .در ايــن مقالــه بــا بيــان ايــن ويژگيهــا و
انجــام يــك مطالعــه مــوردي در يكــي از بانكهــاي خصوصــي كشــور بــه
بررســي نقــش واقعــي معمــاري ســرويسگرا و ميــزان آمادگــي و بلــوغ آن در
ايــن صنعــت جهــت توســعه محصــوالت و خدمــات پرداختــهو نحــوه پذيــرش
معمــاري ســرويسگرا و بكارگيــري آن در توســعه سيســتمهاي بانكــي بــه
تصويــر كشــيده شــده اســت .البتــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه
مدلهــای جهانــی ارائــه شــده بــرای حاکمیــت معمــاری ســرویسگرا بــا
ویژگیهــاي خــاص صنعــت بانکــداری کشــور منطبــق نیســتند.

منیره نادری
شناســایی و دســته بنــدی مکانیــزم هــای موثر
بــر حاکمیــت اثربخــش فنــاوری اطالعــات در
صنعــت بانکــداری ایــران
حاکمیــت اثربخــش فنــاوری اطالعــات ،همراســتایی
بیــن فنــاوری اطالعــات و کســب و کار بــه جهــت
حداکثرســازی منافــع و حصــول اهــداف ســازمانی را
تضمیــن میکنــد .در صنایعــی همچــون صنعــت
بانکــداری نیــز کــه بــه دلیــل ماهیــت فعالیتهــای
خــود وابســتگی بســیاری بــه فنــاوری اطالعــات دارنــد،
حاكميــت فنــاوری اطالعــات خــوب ،يــک «بايــد» و نه يک «شــايد» به شــمار مــی رود.
هــدف از ایــن تحقیــق نیــز شناســایی و رتبــه بنــدی مکانیزمهــای موثــر بــر حاکمیــت
اثربخــش فنــاوری اطالعــات در صنعــت بانکــداری ایــران میباشــد .بدیــن ترتیــب بــا
تهیــه فهرســت جامعــی از  30مکانیــزم ،پرسشــنامهای در اختیــار گروهــی از خبــرگان
ایــن حــوزه قــرار گرفــت و مهمتریــن و موثرتریــن مکانیــزم در حاکمیــت اثــر فنــاوری
اطالعــات در صنعــت بانکــداری ایــران پرســش شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه
ســه مکانیــزم تعهــد و مشــارکت مدیریــت ارشــد ،تشــکیل کمیتــه اســتراتژی فنــاوری
اطالعــات و تشــکیل کمیتــه راهبــری فنــاوری اطالعــات دارای بیشــترین تاثیــر در
اثربخشــی حاکمیــت فنــاوری اطالعــات هســتند.

احمد احمدی
معمــاری ســرویسگرا ،مزیــت اصلــی
رقابــت در ســامانههای یکپارچــه بانکــی
آینــده

احسان رسولینژاد
پژوهــش تجربــی در مــورد مــدل اجــرای اســتراتژیهای بانکــداری
آینــده ،مطالعــه مــوردی :اســپربانک روســیه

معمــاری ســرویسگرا برآمــده از بطــن مفهــوم
ســازمان و ســامانه بــوده و بنابرایــن نزدیکتریــن
و پــر مزیتتریــن گزینــه جهــت بکارگیــری در
ســطح ســازمانها باالخــص در صنعــت بانکــداری
محســوب میگــردد .ســرویسگرایی همــان
ســامانهپردازی بــا محــور اطالعاتــی و یــا بدنــه اطالعاتــی و ارتباطــی قــراردادی
و طراحــی شــده اســت .بانکــداری آینــده تشــکیل یافتــه از بانکــداری همــراه،
شــبکههای اجتماعــی و شــبکههای متصــل کســب و کار خواهــد بــود کــه
همــه بــر اســاس دیــدگاه معمــاری ســرویسگرا ســاخته شــدهاند .در ایــن
مقالــه بــر اســاس تحقیقــات عملیاتــی دیــدگاه و برداشــت جدیــدی از ســامانه
یکپارچــه بانکــی (ســیب) ارائــه شــده کــه بــرآوردگار نیــل بــه الگــوی متصــور
بــرای آینــده حضــور ســامانههای یکپارچــه بانکــی در صنعــت بانکــداری اســت.
براســاس نتایــج حاصلــه توجــه بــه ســاخت و يــا بازســازی محصولهــای بانکــی
ســرویسگرا ضــروری بــوده و الزمــه رســيدن بــه ســازمان ســرويسگرا،
اســتفاده از محصــول ســرويسگرا اســت.
www.conf.mbri.ac.ir/ebps2
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تبیین سطح بلوغ سازماني در پذيرش اصول و الزامات سرويسگرايي و ميزان
آمادگي فناوري اطالعات در بكارگيري روشها و ابزار مبتني بر سرويس
عــدم تطابــق مدلهــای جهانــی ارائــه شــده بــرای حاکمیــت معمــاری
ســرویسگرا بــا صنعــت بانکــداری کشــور
توجــه بــه ســاخت و بازســازی محصــوالت بانکــی ســرویسگرا و اســتفاده از
آن جهــت رســيدن بــه ســازمان ســرويسگرا
نیــاز بــه تمرکــز بــر حاکمیــت فنــاوری اطالعــات در صنعــت بانکــداری
بهمنظــور کســب ارزش تجــاری از ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه
ظرفیت سنجی استراتژیک بانکها در ابعاد تطبیق ،حمایت و کنترل

مســير بانکــداري الکترونيــک بــه ســمت بانکــداري مجــازي و حقيقــت مجــازي
( )VRدر حرکــت اســت و مطمئنـاً بانکــداري آينــده متفــاوت از بانکــداري کنوني
خواهــد بــود .امــا مســئله مهــم و بنياديــن ،شــناخت راه دســتيابي بانکــداري
ايــده آل يــا بــه تعبيــري شــناخت روش اجــراي اســتراتژيهاي حــوزه
بانکــداري آينــده اســت .ایــن مقالــه بــا بررســي دادههــاي اســپربانک روســيه
بــه عنــوان بانــک پيشــرو حــوزه بانکــداري الکترونيکــي در کشــور روســيه ،بــه
طراحــي و اســتخراج چارچــوب اجــراي اســتراتژي بانکــداری آینــده پرداختــه
و نتایجــی را بــرای بکارگیــری در صنعــت بانکــداری ایــران ارائــه داده اســت:
اجــرای اســتراتژی بانکــداری آینــده بایــد توســط سیســتم پیچیــدهای ،شــامل
توانایــی انطبــاق اســتراتژی ،توانایــی حمایــت اســتراتژی و توانایــی کنتــرل
اســتراتژی مطــرح شــود .چگونگــی هــر یــک از ایــن تواناییهــای ســهگانه،
عملکــرد اســتراتژی را متاثــر میســازد و ارتقــای موسســات در هــر یــک از آن
مــوارد ،اجــرای اســتراتژی بانکــداری آینــده را تســهیل مینمایــد.

نشست «ابعاد فرهنگی و مالي بانکداری الکترونیک»
عبدالرضا شریفی حسینی
اخالق در بانکداری الکترونیکی

مجید امینی
بانکداری اجتماعی

ورود مقولــه بانکــداری الکترونیکــی بــه عرصــه
صنعــت بانکــداری ،زمینهســاز بســیاری از
تحــوالت در کســبوکار بــودهاســت .گســترش
مدلهــای مختلــف کســبوکار الکترونیکــی و
در کنــار آن گســترش بانکــداری الکترونیکــی
ضــرورت توجــه بــه مقولــه اخــاق در ایــن حــوزه
را نمایــان میســازد .در ایــن مقالــه حوزههــای
اصلــی چالـش برانگیــز ایــن بحــث و پیامدهــای منفــی کوتاهمــدت و بلندمــدت
عــدم توجــه بــه اصــول اخالقــی در بانکــداری الکترونیکــی بررســی شــده
اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه موفقیــت بانکــداری الکترونیکــی در گــروی
توجــه بــه اصــول اخالقــی ،گســترش اصــول اخالقــی و همچنیــن شناســایی و
مقابلــه بــا چالشهــای منفــی اخالقــی ایــن حــوزه اســت .توجــه بــه اصــول
اخالقــی زیس ـتبوم بانکــداری الکترونیکــی ،بــه منتفعشــدن همــه نهادهــای
ایــن زیســتبوم و همچنیــن بهینهشــدن نفــع جمعــی اقتصــاد میشــود.
بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده ،پیشــنهاد میشــود ،پیشنویــس اصــول
اخــاق حرفـهای بانکــداری الکترونیکــی ایــران بــا هــدف حــذف منافــع بخشــی
و جمعــی اعضــای ایــن زیســتبوم ،بــا مشــارکت نهادهــای ذینفــع تهیــه و
منتشــر گــردد.

بانکــداري اجتماعــي نوعــي از بانکــداري اســت
کــه هــدف آن تهيــه خدمــات مالــي و بانکــي
بــا اســتفاده از ســهمي مثبــت از پتانســيل تمــام
انســانها جهــت توســعه در زمــان حــال و
آينــده اســت .در ايــن نــوع از بانکــداري تمرکــز
بــر رضايتمنــدي جهــت نيازهــاي اقتصــادي
و اجتماعــي موجــود اســت ،در حاليکــه بــه
طــور همزمــان پايــداري اجتماعــي ،فرهنگــي ،زيســت محيطــي و اقتصــادي
توجــه مينمايــد .فعاليــت بانکهــای اجتماعــی ،مســئوليتهاي اجتماعــي،
فراهمکــردن فرصــت بــراي محرومــان ،حمايتهــای اجتماعــي ،حفــظ
محيــط زيســت و رعايــت اصــول اخالقــي را در برميگيــرد .مقالــه حاضــر بــا
معرفــی مفهــوم ،پیشــینه و ویژگیهــای بانکــداری اجتماعــی بــر ســه وجــه
اساســی آن ،اجتمــاع ،محيــط زيســت و ســوددهي تاکیــد کــرده و چنیــن بیــان
مینمایــد کــه بانکــداري اجتماعــي ،بــا انــواع رويکردهــاي آن ،ميتوانــد در
بحرانهــاي اقتصــادي هــم از بخشهــاي مختلــف جامعــه و محيــط زيســت و
هــم از صنعــت بانکــداري محافظــت کنــد.

مجید عینیان
امنیــت رمزهــای چهاررقمــی کارتهــای
بانکــی
در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از دادههــای رمــز
منتشــر شــده بیــش از یــک میلیــون کارت بانکی،
فراوانــی انــواع رمــز چهــار رقمــی بررســی شــده
و مشــخص شــد رمــز  ۱۱۱۱پراســتفادهترین
رمــز بــوده اســت .رمزهــای پرتکــرار بعــدی کــه
بــه شــکل ســالهای دهــه پنجــاه و شــصت قــرن
اخیــر هســتند بــا ســال تولــد دارنــدگان کارتهــای بانکــی منطبــق میباشــند.
انتخــاب ســال تولــد بــه عنــوان رمــز کارت بانکــی تقریب ـاً بــه ســادگی قابــل
کشــف بــوده و میتوانــد خطــرات بالقــوه فراوانــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
تحلیــل دادههــا در ســطح بانکهــا نشــان از ایــن دارد کــه از هــر  ۸تــا ۱۰
کارت بانکــی رمــز یــک مــورد میتوانــد توســط ســارق کیــف پــول کشــف
شــده و مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد .یــک پویــش از شــعب بانکهــا در
مــورد سیاســت آنهــا در قبــال انتخــاب رمــز نشــان دهنــده تفــاوت رمزهــای
پرتکــرار در بانکهــا اســت .در نهایــت پیشــنهاد میشــود در صــورت امــکان
دســتگاه خودپــرداز از تغییــر رمــز بــه ســال تولــد ممانعــت نمایــد.

دکتر مهرداد سپهوند
سیاســت تامیــن نقدینگــی بیــن روز و
نقــش آن در شــکل گیــری الگــوي زمانــي
بيــن روز و روزانــه جريــان دســتورهاي
پرداخــت در ســاتنا

نیاز به تدوین اصول اخالق حرفهای بانکداری الکترونیک در ایران با
هدف حذف منافع بخشی و جمعی اعضای این زیستبوم ،با مشارکت
نهادهای ذینفع
تــاش بانکهــا در تســویه بهموقــع پرداختهــای بیــن روز در
سیســتم پرداختهــای عمــده کشــور

ايــن مقالــه بــه الگــوي زمانــي بيــن روز و روزانــه
جريــان دســتورهاي پرداخــت در سيســتم آنــي
تســويه پرداختهــاي ناخالــص الكترونيكــي
(ســاتنا) و نقــش عوامــل نهــادي و مالــي،
خصوصــاً سياســتهاي بانــك مركــزي در شــكلگيري آن ميپــردازد .نتایــج
حاصــل از بررســی دادههــای  45روز کاری نشــان داده مــی شــود ،در ایــران
بانــك مركــزي در تأميــن نقدينگــي بيــن روز سياســت فعاالن ـهای را برگزيــده
و تأميــن نقدينگــي الزم سيســتم عــاوه بــر آورده اول روز بانكهــا و جريــان
وصولــي از ســاير بانكهــا ،بعضـاً از كانــال اســتقراض بیــن روز بــه طــور رایــگان
از بانــک مرکــزی انجــام ميگيــرد .همــان طــور کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد و مبانــی نظــری هــم بــر آن داللــت دارد نمیتــوان شــواهدی دال
بــر تــاش بانکهــا در بــه تعویــق افکنــدن تســویه پرداختهــای بیــن روز در
سیســتم پرداختهــای عمــده کشــور ارائــه کــرد.
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در ابتــدای جلســه دکتــر امیرشــکاری ضمــن بیــان اینکــه ایــن میزگــرد چالشــی خواهــد بــود افــزود مــا میخواهیــم بانکهــا و
اپراتورهــای همــراه نقــش خــود را تــا حــد ممکــن شفافســازی کننــد و ببینیــم کــه چــه کســی تــا چــه حــد متولــی بانکــداری
همــراه در کشــور اســت .در ادامــه خانــم دکتــر میرحســینی در مــورد گســتره پرداخــت همــراه و آینــده آن در کشــور گفــت :بــا
توجــه بــه تجربیــات و رونــدی کــه در دنیــا میبینیــم اســتفاده از موبایــل در بانکــداری رونــد آینــده دنیــا خواهــد بــود و علــل
اصلــی آن هــم در دســترس بــودن و ارزان قیمــت بــودن آن در مقایســه بــا ســایر ابزارهاســت .امــا بــه دلیــل مســائل امنیتــی
اســتفاده از پرداخــت همــراه در حــوزه پرداختهــای کالن محــل چالــش و بحــث اســت .بانکهــای خصوصــی پیشــگامان ارائــه
خدمــات بانکــداری همــراه در مقایســه بــا ســایر بانکهــا بودهانــد .پــس از آن دکتــر امیرشــکاری از آقــای مهنــدس جراحــی در
مــورد آینــده پرداخــت همــراه و گســتره مرزهــای آن پرسشــی را مطــرح کردنــد و مهنــدس جراحــی در پاســخ اظهــار داشــتند
کــه ایشــان از منظــر ســرمایهگذار بــه موضــوع نــگاه میکننــد و افزودنــد کــه هیــچ پدیــدهای نیســت کــه تــا کنــون بشــر
تولیــد کــرده باشــد و تــا ایــن حــد فــروش داشــته باشــد .یعنــی  1/3میلیــارد گوشــی در ســال بــه فــروش میرســد و موبایــل
وارد هویــت و شــخصیت فــرد شــده و ایــن فنــاوری میتوانــد عرصههــای فراوانــی از جملــه پرداخــت را متحــول کنــد و هــر
کس ـبوکاری کــه نتوانــد بــه بازتعریــف خدمــات خــود بــر اســاس موبایــل بپــردازد حتم ـاً بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.
دکتــر نیکوفــر هــم در ایــن زمینــه توضیــح دادنــد کــه بــه عنــوان یــک عضــو مخابــرات امــروز متوجــه شــدند کــه موضوعــات
مشــترک زیــادی بیــن ارائهدهنــدگان خدمــات تلفــن همــراه و بخــش مالــی در کشــور وجــود دارد و اظهــار داشــتند کــه هیــچ
وســیله دیگــری امــکان ارائــه خدمــات بــه ایــن صــورت و بــا ایــن پیوســتگی را نــدارد .بــه نظــر ایشــان اپراتورهــای تلفــن
همــراه توانایــی خــود را در پــردازش تراکنشهــا نشــان دادهانــد .دکتــر امیرشــکاری در پاســخ بــه ایشــان اعــام کردنــد کــه در
بخــش مالــی هــر تراکنــش حساســیتهایی را در کنــار خــود دارد کــه بهتــر اســت کــه هــر دو صنعــت بتواننــد از نقطــه قــوت
صنعــت دیگــر بیشــتر اســتفاده کننــد و ایــن نزدیکــی بیشــتر اپراتورهــا و بانکهــا را طلــب میکنــد .ســپس در ادامــه بحــث
ناصــر حکیمــی گفــت چــون بانکهــا بــا پــول مــردم کار میکننــد بایــد محافظ ـهکار باشــند و از طــرف دیگــر تقاضایــی کــه
مشــتریان بــرای گســترش دسترســی بــه خدمــات بانکــی از طریــق موبایــل دارنــد بســیار باالســت کــه ایــن بانکهــا را بــا تضــاد
مواجــه میکنــد .بحــث طبقهبنــدی خدمــت در اینجــا مطــرح اســت ،نکت ـهای کــه در اینجــا مــا در دوهــه ورود فنــاوری بــه
سیســتم بانکــی بــا آن مواجــه هســتیم مرعــوب بــودن سیســتم بانکــی از فنــاوری اســت .در واقــع تکنولــوژی مفاهیــم بانکــی را
عــوض نمیکنــد بلکــه دسترســی مــا بــه ابزارهــا را ســریعاً تغییــر میدهــد .فنــاوری و سیســتم بانکــی همیشــه از هــم تاثیــر
میگیرنــد امــا ماهیــت ســرویسها تغییــر نکــرده و فقــط مســیر و کانــال تاثیرگــذاری تغییــر کــرده اســت.

دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

روز دوم

سخنرانیهای کلیدی
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سخنرانیهای کلیدی  -بخش دوم
محمدتقی واقف
بانکداری چابک
مهنــدس واقــف در ایــن مقالــه بــه اســتخراج راهكارهــا و ابزارهايــي بــراي دســتيابي بــه چابكــي
در بانكهــا پرداخــت .بانكــداري چابــك شــامل چابكــي فراينــد ،چابكــي واكنشــي و چابكــي
خدمــات اســت كــه تمركــز نگارنــده در ايــن مقالــه بــر چابكــي خدمــات بانكــي بــا اتخــاذ راهبــرد
چندكانالــه اســت .بــر اســاس یافتههــای مقالــه رويكــرد چندكانالــه ميتوانــد گام بلنــدي در
راســتاي دســتيابي بــه چابكــي خدمــات بانكــي تلقــي شــود .بــا ايــن همــه نبايــد تنهــا بــه
اســتفاده از ايــن ابزارهــا بــراي دســتيابي بــه چابكــي اكتفــا كــرد و چابكــي فراينــدي و واكنشــي
را از يــاد بــرد .همچنيــن ضمــن آگاهــي از اهميــت ابزارهايــي نظيــر هــوش تجــاري ،مديريــت
ارتبــاط بــا مشــتريان ،راهــكار بانكــي منعطــف و كانالهــاي خدمترســاني متعــدد بايــد در نظــر داشــت كــه ايــن ابزارهــا
بــراي دســتيابي بــه چابكــي كفايــت نميكننــد ،بلكــه چابكــي بايــد در قلــب اســتراتژي بانكــي ،مديريــت فرايندهــا و فرهنــگ
ســازماني قــرار گيــرد تــا بتــوان ضمــن دســتيابي بــه چابكــي كيفيــت تجربــه خدمــات توســط مشــتريان را افزايــش داد و
ضمــن جلــب مشــتريان جديــد مشــتريان قبلــي را نيــز حفــظ كــرد.
دکتر نیما امیرشکاری
گروهبندی مشتریان بانکداری مجازی
از ســالها پیــش انــواع مختلفــی از بانکــداری تخصصــی در قالبهــای گوناگــون شــکل گرفتــه
اســت کــه دلیــل اصلــی ایــن تنــوع ،نیــاز گروههــای مختلــف مشــتریان و طبقهبنــدی آنهــا بــر
اســاس خدمــات مــورد تقاضــا مــی باشــد .از جملــه ایــن گروهبندیهــا میتــوان بــه بانکــداری
خــرد ،بانکــداری شــرکتی ،بانکــداری اختصاصــی و بانکــداری ســرمایهگذاری اشــاره نمــود.
در ایــن مقالــه ارتبــاط بیــن گروههــای مختلــف مشــتریان بانکهــا و روشهــای تشــخیص
مشــتریان بانکــداری مجــازی بررســی شــده کــه از ایــن طریــق بانــک میتوانــد بــا مخاطــب
قــرار دادن یــک گــروه خــاص از مشــتریان ،خدمــات متناســب بــا نیــاز آنهــا را در اختیارشــان
قــرار دهــد .در ایــن تحقیــق بــه مدلســازی رفتــار مشــتریان مختلــف بانــک و میــزان و شــیوه اســتفاده آنهــا از انــواع خدمــات
الکترونیکــی پرداختــه شــده و الگویــی از تقســیمبندی مشــتریان مجــازی و رابطــه آنهــا بــا ســایر مشــتریان بانــک حاصــل
شــده اســت .هــدف ایــن مقالــه ارائــه مــدل گروهبنــدی مشــتریان بانــک وتعییــن جایــگاه مشــتریان بانکــداری مجــازی در
آن مــدل میباشــد کــه در نتیجــه نگــرش جدیــدی در ذهــن مدیــران ارشــد بانــک ایجــاد خواهــد کــرد و بــر ایــن اســاس
میتــوان مشــتریان مجــازی را بطــور خــاص مخاطــب قــرار داد و بــه شناســایی نیــاز آنهــا و پیــرو آن ارائــه خدمــات متناســب
پرداخــت.

در حالــی کــه مــا امــروز از حیــث بحــث فرهنگســازی بــه نســبت متوســط دنیــا در شــرایط بســیار خوبــی بهســر میبریــم.
چــرا بانــک مرکــزی تــا بهحــال بــه ایــن بــازار ورود نکــرده و چگونــه بایــد از زیرســاختهای موجــود بــرای ورود بــه حــوزه
پرداختهــای خــرد اســتفاده کــرد.
محمد مظاهری
بانکداری الکترونیک :شعبه بدون تراکنش ،خیابان بدون شعبه
بــا پیدایــش شــبکههای اجتماعــی ،شــکل جدیــدی از گــردش اطالعــات در بســتر اجتماعــی
پدیــدار شــدهاســت .بیاغــراق بایــد گفــت جامعــهای جدیــد رخ نمایانــده ،بــا انتظــارات
و رفتارهایــی متفــاوت از آنچــه پیشتــر از ایــن شــناخته شــده بــود .در جامعــه امــروزی بــه
اشــتراک گذاشــتن نهتنهــا مزیــت رقابتــی بســیاری از ســازمانهای دیــروزی را از بیــن بــرده
بلکــه حکــم نهایــی بازنگــری در فلســفه وجــودی بســیاری از موجودیتهــای اجتماعــی را
نیــز صــادر کردهاســت .در ایــن چنیــن محیطــی پویــا کــه میــان تکویــن منابــع و مصــارف
بهانــدازه یــک درنــگ فاصلــه اســت ،بانکهــا ،محکــوم بــه تغییــر بودنــد .بایــد فرابانــک متولــد
میشــد .بایــد مرزهــای ثــروت برداشــته میشــد .ایــن قطعیتــی بدیهــی بــود .بــا ایــن شــکل جدیــد خلــق کانالهــای جدیــد
امکانپذیــر اســت و درســت در همیــن لحظــه ،مــا اجــازه داریــم بــر ابــزار غلبــه کنیــم .پــس بــا مفاهیــم جدیــدی از شــعبه،
تراکنــش ،مشــتری و کسـبوکار روبــرو میشــویم .بایــد بــه پیرامــون نگاهــی دوبــاره کــرد .بســیاری را کــه امــروز میشناســیم
در فــردای بانکــداری نقشــی متفــاوت خواهنــد داشــت.

شهاب جوانمردی
پرداخت خرد :تجارب جهانی ،تجارب داخلی
در حــوزه پرداختهــای خــرد تکنولوژیهــای رو بــه توســعهای در سراســر دنیــا هســت کــه در
ایــران وجــود نــدارد .امــا امــروزه مفهــوم پــول خــرد مــدام در کشــور تغییــر میکنــد و ایــن نیــاز
جــای خــود را بــاز کــرده و نشــان میدهــد ،مــردم نیــاز بــه ابزارهایــی دارنــد کــه بــدون هیــچ
نگرانــی بتواننــد از آن اســتفاده کننــد .در اســتاندارد کیــف پــول الکترونیکــی مبالــغ کمتــر از
 400هــزار ریــال را پــول خــرد تلقــی میکننــد و تدبیــر نکــردن در مــورد ایــن یعنــی اینکــه مــا
بخــش بزرگــی از بــازار را نادیــده گرفتهایــم .در ایــران تالشهــای مختلفــی در مــورد کیــف پــول
الکترونیکــی انجــام شــده مثــل ثمیـنکارت یــا کارت شــهروندی در مشــهد و اهــواز امــا نکتـهای
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه چــرا در کشــور مــا بــه حــوزه پرداختهــای خــرد توجــه جــدی نشــده اســت؟
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میزگرد نظمدهی بازارهای پرداخت خرد :بررسی موردی شاپرک
محورهای گفتگو:
آخرین اقدامات انجامشده در زمینه زیرساختهای پرداخت همراه در کشور
چالشهای پرداخت همراه برای بانکها
چالشهای بانکداری همراه برای اپراتورهای تلفن همراه
مدل مرجع پیشنهادی برای پرداخت همراه کشور
تعامالت دو به دوی بانکها و اپراتورها
حاضرین میزگرد:
سامان قطبی (مدیر عامل شرکت شاپرک و مدیر جلسه)
ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی)
مرتضی مقدسیان (مدیرعامل شرکت بهسازان ملت)
علی نعمتی (معاون بانکداری خرد بانک سامان)
محمد تقی واقف (مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

در شــروع ایــن میزگــرد قطبــی بــه مبحــث یکپارچهســازی پرداخــت و اظهــار داشــت کــه طرح شــاپرک موجــب یکپارچهســازی
شــرکتهای  PSPو نظــارت ســادهتر بــر ایــن شــرکتها میشــود .مهنــدس نعمتــی نیــز ضمــن تاییــد ســخنان مهنــدس
قطبــی موافقــت خــود را بــا اجــرای طــرح شــاپرک اعــام کــرد و بانــک ســامان را جــزو اولیــن اســتقبال کنندههــا از طــرح
شــاپرک معرفــی نمــود .در ادامــه مهنــدس واقــف بــه آمــاده نبــودن بانکهــا بــرای انتقــال و پاســخگویی ضعیــف شــاپرک در
زمــان اجــرای طــرح اشــاره کــرد و گفــت چــه موافــق و چــه مخالــف مــا بایــد ایــن طــرح را بپذیریــم.
پــس از صحبتهــای مهنــدس واقــف آقــای مقدســیان گفــت ۴۰ :درصــد حــق رای بــا اعضــای شــاپرک در کمیتــه شــاپرک
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اســت و  ۶۰درصــد بقیــه بــه شــرکتها و بانکهــا اختصــاص دارد کــه البتــه ایــن  ۶۰درصــد در رای گیــری ضریــب  ۱و رای
اعضــای کمیتــه شــاپرک ضریــب  ۷را دارد .وی افــزود :یکــی از مــواردی کــه در پیادهســازی باید در نظــر قــرار میگرفــت
ایــن بــود کــه دو نــوع خدمــت را ارائــه کننــد .مثــا اگــر بــرای شــاپرک اتفاقــیافتــاد دســتگاهها بــه زیرســاخت دیگــری
وصــل شــوند .بهنظــر مــن شــاپرک میتوانســت مســتقل از شــتاب عمــل کنــد و قبــل از اجــرای آن تســت انجــام میشــد
تــا در هنــگام ارائــه ســرویس بــه مــردم بــا مشــکالت پیــش آمــده مواجــه نشــویم.
پــس از آن قطبــی در پاســخ بــه صحبتهــای مطــرح شــده گفــت :در اجــرای ایــن طــرح اســتفاده از منابــع ملــی مــد نظــر
بــود .در اینجــا نــگاه بــه تــداوم و مانــدگاری ســرویس مــد نظــر اســت و اینکــه بدانیــم کــه دادههــا و درخواسـتها از منابــع
معتبــری میآینــد .در ضمــن شــاپرک بــا شــتاب متفــاوت اســت.
در پاســخ بــه قطبــی مقدســیان گفــت :بــه نظــر مــن اجــرای طــرح شــاپرک از ســوی بانــک مرکــزی مخالــف بــا اصــل  ۴۴و
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر خصوصیســازی بــود.
در ادامــه بحــث بــه یکپارچهســازی و نحــوه پیادهســازی واریــز آنــی اختصــاص یافــت .مقدســیان بــه عنــوان خالــق واریــز
آنــی  POSبــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــت کــه هرچنــد در کشــورهای دیگــر دنیــا راهانــدازی اولیــه  POSبــر اســاس کارت
اعتبــاری و پرداخــت آفالیــن بــوده اســت ،کشــور مــا بــا بقیــه جاهــا تفاوتهــای زیــادی دارد و میتوانــد درمــورد زمــان
تســویه متفــاوت عمــل کنــد.
در ادامــه حکیمــی گفــت :اولیــن بــار بانــک اقتصــاد نویــن کلیــد  POSرا زد ۱۵ .روزه تســویه میکــرد و کارمــزد هــم
میگرفــت .امــا االن فروشــندگان بدعــادت شــدهاند و زیربــار تســویه غیرآنــی نمیرونــد .اگــر رونــد رشــد اســتفاده از
تراکنشهــا خیلــی نبــود بازهــم تســویه آنــی قابــل تحمــل بــود امــا ایــن رونــد رشــد نمایــی دارد و در کمتــر از یکســال از
 ۱۰هزارمیلیــارد بــه  ۸۰هــزار میلیــارد در مــاه رســیده اســت .حکیمــی افــزود پرداخــت آنــی معــادل خلــق پــول و افزایــش
نقدینگــی و در نتیجــه افزایــش تــورم اســت و در تعــارض بــا منفعــت اقتصــاد کشــور قــرار میگیــرد بنابرایــن دیگــر هرگــز
تســویه آنــی نخواهیــم داشــت .در خاتمــه آقــای حکیمــی تاکیــد کــرد کــه زمــان تســویه یــک ابــزار سیاســتی اســت و بایــد
در دســت بانــک مرکــزی باشــد.

سامانه پیامرسانی الکترونیک مالی (سپام) :مسیر واحد دریافت و ارائه خدمات
مهندس محمود زیبایی
(رئیس گروه توسعه و امنیت،
اداره نظامهای پرداخت ،بانک مرکزی)

دکتر محسن رستمی
(مدیر پروژه سپام در شرکت خدمات انفورماتیک)

کارگاهها

مدیریت تداوم کسبوکار سرویسهای بانکی
مدرس :مهندس بیژن دهموبد
(کارشناس گروه راهبری امنیت اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک)

بوکار یــک فرآینــد مدیریتــی کلنگــر اســت کــه تهدیــدات بالقــوه
مدیریــت تــداوم کسـ 
ســازمان و همچنیــن اثراتــی را کــه ایــن تهدیــدات در صــورت تحقــق ممکــن اســت بــر
بوکار بگذارنــد ،شناســایی میکنــد و از ســوی دیگــر یــک چارچــوب
عملیــات کســ 
بــرای ایجــاد قابلیــت ارتجــاع ســازمان همــراه بــا قابلیــت پاســخگویی موثــر جهــت
حفاظــت از ســود ذینفعــان ،اعتبــار و برنــد ســازمان و همچنیــن فعالیتهایــی کــه
ارزش ایجــاد میکننــد ،ارائــه میدهــد.
ســپام یــک ســامانه متمرکــز الکترونیکــی بیــن بانکــی اســت کــه بهعنــوان بســتر مطمئــن نقــل و انتقــال پیامهــای
ارزی بیــن بانکــی عمــل میکنــد و شــباهت زیــادی بــه ســوئیفت بینالمللــی دارد ایــن ســامانه قابلیــت اتصــال بــه
ســوئیفت جهانــی و ســایر شــبکههای مالــی را دارد و شــاهراه هوشــمند مبــادالت پیامهــای ارزی اســت.
سرفصلها:
سپام چیست؟
ابعاد زیرساختی پیامرسانی
خدمات قابل ارائه بر روی سپام
معماری سپام
نحوه تقسیمکار بین بانکها و اپراتورها

سرفصلها:
ضرورت مدیریت تداوم کسبوکار
اهداف اصلی سیستم مدیریت تداوم کسبوکار
مروری بر استانداردهای بینالمللی مدیریت تداوم کسبوکار
گامهای پیادهسازی سیستم مدیریت تداوم کسبوکار
گامهای تهیه طرح تداوم کسبوکار
مطالعه موردی مدیریت بحران در بانک اندونزی
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مبانی اجرایی شاپرک

رادار فناوری
مدرس :دکتر مهران محرمیان معلم
(مدیر تحقیقات فناوریهای بانکی شرکت خدمات انفورماتیک)

در ایــن کارگاه فناوریهــای نوظهــور در حوزههــای مختلــف مربــوط بــه صنعــت
بانکــداری در  10ســال آینــده مــورد بررســی اجمالــی قــرار گرفــت .روندهــا ،کالنروندها
و کاربردهــای فناوریهــای نوظهــور بررســی شــد و حوزههــای رمــز نــگاری ،پــردازش،
ذخیرهســازی اطالعــات ،بانکهــای اطالعاتــی ،ارتباطــات و شــبکه ،سیســتم عامــل،
طراحــی نرمافــزار ،طراحــی ســختافزار ،هــوش تجــاری ،ارتبــاط ماشــین و انســان،
تشــخیص هویــت و معمــاری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
سرفصلها:
بررسی فناوریهای نوظهور در حوزههای مختلف صنعت بانکداری در 10سال آینده
بررسی روندها و کالن روندهای فناوریهای نوظهور
بررسی کاربرد فناوریهای نوظهور
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مدرس :مهندس سامان قطبی
(مدیرعامل شرکت شاپرک)

ایــن کارگاه بــه بررســی مبانــی اجرایــی شــاپرک و ضــرورت شــکل گیــری و چگونگــی
ایــن طــرح در شــبکه الکترونیکــی پرداخــت اختصــاص یافــت و ضمــن اشــاره بــه
فازهــای مختلــف اجراییشــدن ایــن طــرح ،چشــمانداز و مســیر پیــش روی آن را
بــرای حاضریــن تشــریح کــرد.
سرفصلها:
چارچوبها و استانداردهای محتوای پیامها
برنامههای کاربردی و سامانههای مرتبط با پرداخت الکترونیک
نظامهای امنیتی و استانداردهای الزم
مبانی کاربرد کارت
نظامها و استانداردهای مورد پذیرش در حوزه مالی
شناسایی وضع موجود و طراحی وضع مطلوب براساس مبانی اجرایی شاپرک

پوستاندازی کسبوکار بانکداری
مدرس :دکتر محسن شریفی
(استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه علموصنعت)

در ایــن کارگاه بــه مقایســه کسـبوکار بانکــداری در گذشــته و حــال پرداختــهشــد،
فناوریهــای مــورد اســتفاده در پشــتیبانی از کس ـبوکار بانکــداری مــورد بررســی
قــرار گرفــت و بانکــداری یکپارچــه ( )Core Bankingاز منظــری متفــاوت و بــا
توجــه بــه ویژگیهــای معمــاری ســازمانی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
سرفصلها:
الزامات کسبوکار بانکداری
کسبوکار بانکداری در گذشته ،حال و آینده
بوکار بانکداری
رویکردهای فناورانه در پشتیبانی از کس 
پشتیبانی از کسبوکار بانکداری :سنتی ،نیمهسنتی ،نوآورانه

استانداردسازی پیامهای بانکی :حوالجات ،اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها
مدرس :مهندس محمود زیبایی
(رئیس گروه توسعه و امنیت ،اداره نظامهای پرداخت ،بانک مرکزی)

نظــام بانکــي کشــور ،نيازمنــد يــک تعريــف واحــد يــا زبــان مشــترک بــا الگويــي
منطبــق بــر مدلهــاي کارآمــد تعريــف شــده جهانــي اســت .نيــل بــه ايــن هــدف،
مســتلزم استانداردســازي تعامــات بيــن بانکــي اســت.
سرفصلها:
تعریف استانداردسازی
استانداردهای پیامهای مالی
استانداردهای سوئیفت
پیامهای حوالجات ،اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها
متدولوژی استانداردسازی
سپام
برنامههای موجود و موانع آتی سپام
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امنیت بانکداری موبایل
نوشآفرین مومن واقفی

(مدیر امنیت سیستمها و اطالعات شرکت
خدمات انفورماتیک)

رایانش ابری :چیستی و کاربردها
مهرداد کالنتریان

(کارشناس ارشد امنیت سیستمها و اطالعات
شرکت خدمات انفورماتیک)

بانکــداری موبایــل سیســتمی اســت کــه بــرای افــراد امــکان پرداخــت بهــای کاالهــا ،خدمــات و یــا هرچیــز دیگــری را
از طریــق تلفــن همــراه فراهــم میکنــد الزام ـاً اســتفادهکنندگان از آن مشــتریان یــک بانــک نیســتند و ممکــن اســت
توســط اپراتورهــا مدیریــت شــود.
سرفصلها:
سرویسهای بانکی قابل ارائه در بانکداری موبایل
روشهای پیادهسازی سرویسهای مختلف بانکی در بانکداری موبایل
فرصتها و چالشهای پیشرو در بانکداری موبایل
تهدیدها و آسیبپذیریهای موجود روی دستگاه موبایل
تهدیدها و آسیبپذیریهای موجود در روشها و راهکارهای مختلف ارائه سرویسهای بانکداری موبایل
راهکارهای مقابله با انواع تهدیدها و آسیبپذیریهای موجود
استانداردها و چارچوبهای موجود در ارتباط با مبحث بانکداری موبایل و شرح الزامات موجود در آنها
شرح مزایا و معایب راهکارهای ارائه سرویس بانکداری موبایل
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مدرس :امید نجارباشی
(مدیر پروژه رایانش ابری در شرکت خدمات انفورماتیک)

رایانــش ابــری مدلــی اســت کــه دسترســی آســان ،گســترده ،و طبــق تقاضــای منابــع را از یــک
مجموعــه منابــع شــناور اشــتراکی قابــل پیکربنــدی (اعــم از شــبکه ،ســرور ،ذخیرهســازی،
کاربــرد و خدمــات) فراهــم میســازد ،کــه ایــن خدمــات میتواننــد ســریعاً تــدارک شــده و بــا
کمتریــن کوشــش مدیریتــی یــا تمــاس بــا ارائهدهنــده خدمــات ،آزاد شــوند.
سرفصلها:
استانداردها ،توصیههای صنعتی و موسسات تدوین زیربناها
چالشها ،مشکالت و موانع
محصوالت ،خدمات و بازیگران مطرح غیربانکی
محصوالت ،خدمات و بازیگران مطرح بانکی
مدلهای بلوغ سازمانی ،پیشنهادهای برنامه مهاجرت سازمانها
تهیه مدل بلوغ مناسب برای سامانههای بانکی کشور

سویچ ملی پرداخت همراه (سپاس)
مدرس :جعفر مرتضویان
(مدیر پروژههای شرکت ملی انفورماتیک)

بــا اســتقرار نظــام پرداختهــاي ســيار و زيرســاخت اجرايــي آن كــه همــان ســويیچ
ســپاس ميباشــد ،حــوزه پرداختهــاي خــرد كشــور كــه هنــوز عمدتــا بــا رويكردهــاي
ســنتي نظيــر پرداخــت اســكناس انجــام و مديريــت مــي شــوند ســاماندهي شــده و
ايــن حــوزه نيــز تحــت پوشــش پرداختهــاي الكترونيكــي قــرار ميگيــرد.
سرفصلها:
آشنایی با کلیات و مفاهیم پرداخت سیار
آشنایی با مقاهیم کسبوکار سیار
تشریح انواع مدل های کسبوکار سیار
مدل و معماری کسبوکار پرداخت سیار مناسب برای کشور ایران
مفاهیم پول و کیف پول الکترونیکی و سیار
معماری کارکردی و وظیفه مندی موسسات عرضهکننده خدمات پرداخت سیار
کلیات سامانه مدیریت کیف پول ملی و پرداختهای سیار (سپاس)
معماری کارکردی و ارتباطی سوییچ سپاس

بانکداری شرکتی
مدرس :دکتر نیما امیرشکاری
(صاحبنظر در نظامهای پرداخت)

بــا توجــه بــه تخصصیشــدن صنعــت بانکــداری و تمرکــز آن روی مشــتریان
و نیازهــای ویــژه آنهــا ،بانکهــای مــدرن روی بــه گــروه بنــدی مشــتریان خــود
نمودهانــد تــا از طریــق ایــن گروهبنــدی بتواننــد خدمــات بانکــی خــود را بــه صــورت
هدفمنــد ارائــه نماینــد .از جملــه ایــن گروهبندیهــا میتــوان بــه مشــتریان خــرد،
شــرکتی و اختصاصــی اشــاره نمــود.
سرفصلها:
بانکداری شرکتی چیست؟
خدمات مالی ویژه شرکتها
خدمات بانکداری شرکتی
طبقهبندی مشتریان بانک
مشتریان شرکتی
ساختار سازمانی بانکداری شرکتی در بانک
زیرساختهای فنی و نرمافزارهای بانکداری شرکتی
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هوش امنیتی ()SI

زبان گزارشهای مالی  XBRLو کاربردهای آن در نظام بانکی کشور
مدرس :عاطفه ساالروند
(کارشناس  XBRLشرکت پیشگامان بازار سرمایه صبا)

 XBRLبه استانداردسازی تشریح مفاهیم تجاری جهت قابل درکتر شدن مفاهیم
منتشر شده ،سادهسازی روابط پیچیده در تبادل اطالعات و تبدیل آن به یک رابطه
ساده فارغ از دوبارهکاریهای معمول و معنیدار نمودن دادههای مالی و در نتیجه
کارآمدتر ساختن جستجوها در وب معنایی میپردازد.
سرفصلها:
گزارشگری تجاری الکترونیکی با استفاده از XBRL
کاربردهای  XBRLدر نظام بانکی
معماری XBRL
ترمینولوژی XBRL
رابطه  XBRLبا XML
معرفی تکسونومی
معرفی سند مصداق
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مدرس :علیرضا کیانپور

(رئیس گروه کنترل و ارزیابی امنیت اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک)

کارگاه هوش امنیتی از دید مخاطبین همایش بهعنوان بهترین کارگاه انتخاب
گردید.
در شرایط کنونی که هر روز با تهدیدات جدید و پیچیده امنیتی مواجه هستیم ،نقش
ابزارهای فنی در تشخیص تهدیدات و مخاطرات پررنگتر شده و سازمانها و بانکها
به سمت پیادهسازی تجهیزات و سامانههای امنیتی مختلف رفتهاند .هوش امنیتی
راهکاری نوین جهت خودسازی تعامالت بین ابزارهای مختلف امنیتی و کاهش نقش
نیروی انسانی در زمان اجرای یک اقدام امنیتی است.
سرفصلها:
آماری از روند تغییر تهدیدات امنیتی
وضعیت موجود امنیت در سازمانها
چالشهای امنیت در شرایط کنونی
آیا واقعا همه جا امن و امان است؟
هوش امنیتی ،الزام یا یک مد امنیتی جدید؟
معماری هوش امنیتی
اجزای راهکار هوش امنیتی
منابع هوش امنیتی برای دریافت اطالعات
چالشهای پیادهسازی هوش امنیتی

سایت پشتیبان سیار
مدرس :سید مقداد شریعتزاده
(قائم مقام بخش فناوری اطالعات شرکت صنایع الکترونیک زعیم)

در ايــن كارگاه ابتــدا بــه بررســي نيازمنديهــاي زيرســاخت فيزيكــي يــك مركــز
داده بــر اســاس اســتانداردهاي جهانــي پرداختــه شــد و ســپس چالشهــاي موجــود
جهــت فراهــم كــردن زيرســاختي مناســب ،مقرونبهصرفــه ،قابــل اجــرا و بهينــه
مــورد نقــد و بررســي قــرار گرفــت و در پایــان راه حلــي تحــت عنــوان مراكــز داده
قابــل حمــل مطــرح گرديــد كــه راه حلــي جديــد جهــت رفــع موانــع و مشــكالت
موجــود بــود.
سرفصلها:

مقدمهای بر زیرساختهای فیزیکی مراکز داده بر اساس استاندارد TIA-942

چالشهای موجود در مراکز داده سنتی
ویژگیهای مراکز داده قابل حمل
مقایسه مراکز داده قابل حمل با مراکز داده سنتی
کلیات زیرساختهای فیزیکی مراکز داده قابل حمل

هوش عملیاتی در نظامهای پرداخت ()OI
مدرس :مهدی ایمانی مهر
(سرپرست واحد تحقیقات و برنامهریزی در شرکت توسن)

هوش عملیاتی تولید اطالعات و دانش بر اساس دادههای عملیاتی کسبوکار درست
در زمان وقوع نوعی از تجزیه و تحلیل کسبوکار است که در آن ،در هر لحظه
بهعملیات کسبوکار شفافیت و فراست بخشیده میشود .در این کارگاه به ترسیم
جایگاه هوش عملیاتی در نظامهای پرداخت و معرفی سامانههایی مانند سامانه کشف
تقلب بر خط و سامانه مونیتورینگ خودپرداز که در آنها از هوش عملیاتی استفاده
شده است پرداخته شد.
سرفصلها:
مقدمهای بر هوش مصنوعی
مروری بر مفهوم هوش تجاری
هوش عملیاتی چیست؟
جایگاه هوش عملیاتی در نظامهای پرداخت( :موردکاوی)
هوش عملیاتی در ایران؛ فرصتها و ملزومات
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پرداخت و بانکداری نزدیک

مهدی معدنچی

مدرس :شهروز محقق

(رئیس هیئتمدیره شرکت دادهکاوان آیسان)

ایــن کارگاه بــه بررســی پرداخــت همــراه از طریــق فنــاوری ارتبــاط حــوزه
نزدیــک ( )NFCپرداخــت .در دهــه اول قــرن بیســت و یکــم ،پرداخــت
همــراه بــر اســاس فناوریهــای کــد دســتوری و مبتنــی بــر ســیم کارت در
کشــورهای آفریقایــی و برخــی از کشــورهای آســیایی عملکــرد بســیار موفقــی
داشــته اســت .در دهــه دوم قــرن بیســت و یکــم ،،بــه نظــر میرســد فنــاوری
کیــف پــول همــراه بــدون تمــاس گــوی ســبقت را از ســایرین بربایــد و بــه
اســتاندارد صنعــت پرداخــت همــراه بــدل گــردد.
سرفصلها:
تاریخچه پرداخت همراه
دورنمای پرداخت نزدیک
اکوسیستم پرداخت نزدیک
کیف پول نزدیک
پردازش تراکنشها
امنیت دادهها
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تکنیکهای بازاریابی و برندینگ خدمات بانکداری الکترونیکی
(عضــو هیئــت علمــی واحــد الکترونیکــی
دانشــگاه آزاد اســامی)

سید حامد قنادپور

(مدير امور طرح و توسعه
بانک در شرف تاسیس آینده)

بازاریابــی یعنــی جســتجویی بــرای یافتــن مناســبترین بــازار و بخشهایــی کــه ســازمان میتوانــد در
آنجــا ،بهصــورت مفیدتــر و موثرتــر حضــور یابــد و پاســخگوی خواســتهها و نیازهــای مــردم باشــد .در
بازاریابــی الکترونیکــی بهتریــن اســتراتژی ارتبــاط مناســب و دائــم بــا مشــتریان بــر خــط اســت و برندینــگ
فراینــد نامگــذاری ،نامســازی ،نامگســتری و نــامداری بــرای اثرگــذاری بــر مخاطبیــن و تشــخیص و
تمیــز از ســایرین اســت.
سرفصلها:
معرفی مفاهيم بازاريابي
تعریف استراتژیهای بازاریابی در بانکداری الکترونیکی
معرفی استراتژیهای آمیخته بازاریابی در خدمات و در صنعت بانکداری الکترونیکی
معرفی بخشبندی و موقعیتیابی در بازاریابی و بانکداری الکترونیکی
معرفی مفاهيم برندينگ و نقش آن در بازاریابی بانکداری الکترونیکی
تحلیل مولفههای موثر در برندینگ در حوزه بانکداری الکترونیکی

استفاده از فناوری اطالعات در حسابرسی بانکی
مدرس :علی جنابی

(مدیرعامل شرکت اسپیرال کیش)
بــا رشــد فنــاوری اطالعــات و بانکــداری الکترونیــک ،الگــوی حسابرســی
ســنتی بتدریــج کارآیــی خــود را از دســت داده اســت و بهمنظــور حمایــت
از اطمیناندهــی بــه موقــع در مــورد تراکنشهــا و عملکــرد کنترلهــای
داخلــی ،اســتفاده از حسابرســی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ضــروری اســت.
درحسابرســی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات کل جامعــه تراکنشهــای هــدف
بررســی میشــوند .بدیــن ترتیــب احتمــال کشــف خطاهــا ،تقلبهــا ،و
ضعفهــای کنترلهــای داخلــی بســیار بیشــتر اســت و امــکان پیادهســازی
حسابرســی مســتمر وجــود دارد.
سرفصلها:
استفاده از فناوری اطالعات درحسابرسی بانکی
حسابرسی سنتی و حسابرسی مبتنی بر فناوری اطالعات
نقش پایگاه دادهها درحسابرسی
مقدمهای بر حسابرسی مستمر
استفاده از نرمافزار  ACLدر حسابرسی

توصیههای بانک مرکزی اروپا برای امنیت پرداختهای اینترنتی
مدرس :مهدی آزادی مطلق

(متخصص امنیت در شرکت ملی انفورماتیک)

در راســتاي افزايــش امنيــت پرداختهــاي اينترنتــي ،بانــك مركــزي اروپــا
مجموعــهاي از توصيههــا را تحــت عنــوان «توصيههايــي بــراي امنيــت
پرداختهــاي اينترنتــي» ارائــه نمــوده اســت .مهمتريــن هــدف از ارائــه
ايــن توصيههــا اســتقرار يــك مرتبــه حداقلــي و هماهنــگ از امنيــت بــراي
پرداختهــاي اينترنتــي در ســطح اتحاديــه اروپــا اســت .ايــن كارگاه بــه معرفــي
ايــن مجموعــه از توصيههــا ميپــردازد.
سرفصلها:
کنترل عمومی و محیط امنیتی برای پرداختهای اینترنتی
نحوه برخورد با مخاطرات امنیتی
کنترل ویژه و اقدامات امنیتی برای پرداختهای اینترنتی
شناسایی و احراز هویت مشتریان
ارزیابی تراکنشها و حفاظت از اطالعات
آگاهیدادن ،آموزش و ارتباط با مشتریان
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EMV
مدرس :علیرضا قدرتی خوشمهر
(مسئول واحد کارت هوشمند و امنیت شرکت توسن)

 EMVاستانداردی است که باعث راهیافتن برنامههای مختلف به کارتهای هوشمند
شدهاست ،در اقتصاد دو نوع کارت کام ً
ال متفاوت وجود دارد.کارتهای مغناطيسی کم
هزينهتر هستند ولی هزينههای مرتبط و جانبی بسياری دارند .در حاليکه ،کارتهای
 EMVهزينه بيشتری دارند اما هزينه عمليات ،ريسک و هزينههای اضافی ندارند .عالوه
بر اين ،انتظار میرود با استفاده از برنامههای متنوع ،جذب سپرده و مشتری ،بيشتر
و راحتتر گردد
سرفصلها:
چرخه زندگی کارتهای EMV
ساختار EMV
جریان تراکنشهای EMV
 DDAو  SDAچیست؟
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کاربرد دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان
مدرس :دکتر جمال شهرابی
(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دانش دادهکاوی فرایند کشف دانش پنهان درون دادهها است که با برخورداری از دامنه
وسیع زیرزمینههای تخصصی کاربرد وسیعی در حوزههای مختلف صنعتی دارد .کاربرد
دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان به معنی شناسایی مشتریان بالقوه ،انتخاب
کانال ارتباطی مناسب ،انتخاب پیامهای مناسب ،انتخاب مکان مناسب تبلیغاتی ،بهبود
بازاریابی مستقیم و نهایتاً مدیریت ارتباط با مشتریان است.
سرفصلها:
فرایند تکنیکها و الگوریتمهای دادهکاوی
زمینه کاری و فعالیت دادهکاوی
پروژهها و کاربردهای دادهکاوی
کاربرد دانش دادهکاوی در بازاریابی
کاربرد دانش دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان

راهکارهای پرداخت همراه
سعید اکبری
(مدیر فروش شرکت توسن)

سیاوش دخانچی
(کارشناس ارشد سامانههای بانکداری و پرداخت
شرکت توسن)

در این کارگاه ابتدا به نیازها و انتظارات مشتریان و آمارهایی در حوزه بانکداری و پرداخت اشاره شد و پس از آن تاریخچه
تحوالت عمده بانکداری و پرداخت در ایران مورد بررسی قرار گرفت .در قسمت بعدی روشهای اصلی و فناوریهای مورد
استفاده در پرداخت همراه معرفی شد و روند پیشرفت فناوری و خدمات در بانکداری همراه شرح داده شد .در پایان نیز به
تکنولوژی  NFCو پیشبینی آینده این فناوری در پرداخت همراه اشاره شد.
سرفصلها:
وضعیت و روند پرداخت همراه در جهان
فناوریهای مورد استفاده و انواع محصوالت
کسبوکارها و حوزههای تحت پوشش و تحت تأثیر
مرور چند تجرب ه داخلی
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میزگرد شبکه اختصاصی بانکی(شاب)
محورهای گفتگو:
مشکالت شبکه کنونی ارتباطی بانکی و موانع آن در راه رشد سرویسهای مدرن بانکی
راهحل مناسب کدام است؟ ایجاد یک شبکه کام ً
ال مستقل و یا استفاده از زیرساختهای اشتراکی کشور
نحوه تأمین ویژگی تضمین سطح سرویس ( )SLA Guaranteeدر شاب
نحوه تأمین امنیت تراکنشها در شاب
مدل مهاجرت بانکها از شبکه کنونی به شبکه شاب
نقش بانکها در موفقیت این طرح
برنامه و طرح شاب برای ایجاد سبد محصول متنوع در الیه دسترسی ( )Accessبه عنوان نقطه تماس بانک با شبکه
حاضرین میزگرد:
دکتر برات قنبری (مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد و مدیر جلسه)
دکتر علی حکیم جوادی (رئیس سازمان فناوری اطالعات)
حامد تنها (مدیرعامل شرکت زیرساخت و خدمات تراکنش بانک ملت)
شهاب جوانمردی (مدیرعامل شرکت فناپ)
محسن قادری (معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک)
مهدی کریمی
مهندس یوسف شکوری (مدیرعامل شرکت کاراشاب)
مجید نوری (مشاور فناوری اطالعات رئیسکل بانک مرکزی)
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این میزگرد بهطور خاص به فلسفه ضرورت ایجاد شاب و نیز چالشهای پیشرو پرداخت .از سال  1371که بحث مکانیزاسیون
خ گویی به این
بانکها مطرح شد ،مهمترین مساله اتصال شعب به مراکز انفورماتیک بانکها بود و چون زیرساخت مناسب برای پاس 
نیاز در شبکه مخابرات کشور وجود نداشت ،شرکت خدمات انفورماتیک این مأموریت را برعهده گرفت و شبکه ارتباطی ماهوارهای
ایجاد نمود .اینک شرکتهای متعددی وجود دارند که شبکه ارتباطی بین بانکها را چه از طریق ماهوارهای و چه از طریق زمینی
برقرار میکنند .اما بانک مرکزی نمیخواهد که بانکها درگیر مسائل ارتباط باشند ،لذا به یک متولی نیاز است تا همه بحثهای
ارتباطی را پوشش دهد و این چنین بود که همکاری مشترک میان بانک مرکزی و شرکت ارتباطات زیرساخت شکل گرفته است.
شاب یک شبکه کام ً
ال اختصاصی برای بانکهای کشور است که از کلیه ایستگاههای کاری بانکی و مالی کشور ،پشتیبانی میکند و
از مزایای آن میتوان به استقالل شبکه در الیه فیزیکی و همچنین الیههای  2و  3از شبکههای دیگر شرکت مخابرات مانند شبکه
 MPLSاشاره کرد .همچنین ایجاد محیطهای ارتباطی موازی از کاربر تا مراکز بانکها جهت افزایش ضریب دسترسی ،ارتباط،
مدیریت و کنترل مجتمع کل شبک ه بانکی جهت افزایش قابلیتهای اطمینان و سرویسدهی شبکه و پیادهسازی مهندسی ترافیک
مطابق با درخواست بانکها و کاربریهای بانکی بهطور سراسری در کل شبکه از دیگر مزایای آن میباشد .مدیریت پهنای باند و
کیفیت سرویس کل شبکه از محل  NOCشبکه و کنترل و پایش شبکه توسط مرکز عملیات امنیت بانکی کشور (کاشف) قابل
انجام میباشد .چالشهای مطرحشده بحث  SLAیا کیفیت سرویس و چگونگی رسیدن به امنیت مطلوب میباشد.

مراسم اختتامیه
تقدیر از نوآوریهای برتر بانکی پایانبخش دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بود.
پژوهشکده به منظور حمایت از دستاوردهای نوین بانکداری الکترونیک در کشور ،و همچنین شناسایی و انتخاب نوآوریهای
برتر ،فرمهای مخصوص معرفی نوآوریهای بانکی را توسط کمیته علمی تهیه و برای کلیه بانکها ارسال نمود و از آنان خواست
نوآوریهای خود را در حوزه بانکداری الکترونیک که در فاصله زمانی  1فروردین  1390تا  31شهریور  1391انجام شده باشند
و بهرهبرداری از آن تا قبل از  30آبان  1391تحقق یافته باشد به پژوهشکده معرفی نمایند.
پس از دریافت فرمهای تکمیل شده و داوری آثار رسیده توسط صاحبنظران مرتبط در داخل و خارج از پژوهشکده نتایج داوریها
اعالم و بانکهای نوآور به شرح زیر در مراسم اختتامیه معرفی شدند و با حضور محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی ،فرهاد نیلی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ،علیرضا عیدی مراد مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و فرزند مرحوم دکتر نوربخش ،تندیس و
لوح تقدیر دریافت کردند.
مقام اول:
 .1طرح نیوشا ،تلفنبانک پارسیان
مقام دوم:
 .1طرح بانکداری مجازی  -از بانک پاسارگاد
 .2سیستم  - Business Internet Bankingبانک توسعه صادرات
 .3کارت پرداخت قبوض شرکتها  -بانک اقتصاد نوین
 .4پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی  -بانک کشاورزی
 .5بانک پرداخت  -بانک صادرات ایران
مقام سوم:
 .1بانکسا  -بانک سامان
 .2شعب هوشمند الکترونیکی بانک ملی ایران (شهاب ملی)  -بانک ملی ایران
بیانیه هیئت داوران جشنواره دکتر نوربخش
بانکداری آینده و زیرساختهای فنی
در بانکداری آینده ،تعاریف کسبوکار بانکی با قرار دادن مشتری در محور کلیة فعالیتهای بانک از نو ساخته خواهد شد .مشتری
بانک فردا ،تفاوتهای زیادی با مشتری بانک دیروز و امروز دارد .او مجهز به دانش حاصل از کارکرد وسیع فناوری در زندگی
روزمره خویش است و به همین دلیل نیازها و درخواستهای او از بانک آینده فراتر از شرایطی است که در حال حاضر شاهد
آن هستیم.
بانکدار آینده بايد به نيازهايي بيش از نيازهاي اقتصادي مشتري توجه كند .او برای ایجاد رضایت در مشتری خود الزم است
شناخت و بینشی عمیق از او داشته باشد که این مهم بدون تحقق پیشنیازهایی در حوزههای فنی و کسبوکار میسر نخواهد
شد .از جمله این الزامات میتوان به زیرساختهای الزم برای یکپارچهسازی اطالعات مشتریان روی تمامی کانالهای ارتباطی
با بانک اشاره کرد .با تجمیع و یکپارچه شدن اطالعات مشتری و به کارگیری ابزارهای پیشرفته تحلیلی روی دادهها میتوان به
نگاهی پیشبینانه از نیازها و رفتار مشتری دست یافت که خود منشأ پیشقدم شدن برای ارائه بهترین پیشنهاد در بهترین زمان،
روی مناسبترین کانال ارتباطی به مشتری میشود .در بانکداری آینده ،مشتری فرایند یکسان و ساده را روی تمامی کانالهای
ارتباطی دلخواه خود در هر زمان و هر مکان تجربه میکند.
بانکداری آینده عالوه بر ایفای نقش کامل خود در صنعت بانکداری ،نقشی فراتر به عنوان موتور محرک اقتصاد دانشبنیان کشور
نیز ایفا خواهد کرد که بخش کوچکی از این نقش ،حمایت از کلیدیترین عنصر پیشرفت یعنی نوآوری است.
در آیین ما تأکید زیادی بر یکساننبودن امروز و دیروزمان شده است .حال سوال این است که تحقق این توصیه زیبا جز در سایة
نوآوری میسر است؟ بايد در نگاه به نوآوری نیز نوآور باشیم و نوآوری را در سازمان ،در افکار و عقاید ،در سرمایههای انسانی و

حتی در ساختمانهای خود جستجو کنیم .و باز در این میان فراموش نکنیم که نوآوری در سایة خرد جمعی به نقطة تکامل خویش
نزدیکتر خواهد شد .امروز در دنیا از چند محور اصلی برای تعیین روند فناوری یاد میشود ،شبکههای اجتماعی برای تبادل آرا
حول مسایل مهم مبتالبه ،دسترسی مردم از طریق گوشیهای همراه به خدمات و محاسبات حجم انبوهی از دادهها مبتنی بر
رایانش ابری .توجه امروز ما به تأثیر هریک از این محورها بر آینده کسبوکار میتواند نقشی تعیینکننده در جایگاه فردای ما در
صنعت بانکداری دنیا داشته باشد.
در سایه همفکری و تبادل آرا در نشستهای این دو روز حول محورهای کلیدی مختلف نتایج بسیار مفیدی حاصل شد که قطعاً
آغازی نویدبخش برای هماهنگی و همگامی در طیکردن مسیر پیش رو در سال آینده برای تمامی فعاالن در صنعت بانکداری
کشور خواهد بود.
 .1رقابت سالم در گرو نظارت جامع
با تحوالت روی داده در استانداردهای بینالمللی ،خصوصاً انتشار اصول زیرساخت بازار مالی کمیته بال در سال  2012و همچنین
با بلوغ خدمات الکترونیکی پرداخت ،نوع چالشهای پیشروی مقام ناظر و نیز ساختار و چارچوب مدیریت ریسک با توجه به سرعت
و حجم مبادالت و نیز مسایل مربوط به ریسک عملیاتی ،تغییر قابل توجهی کردهاند .مقام ناظر باید خود را برای مواجهه و حل این
چالشها آماده کند .از سوی دیگر با توجه به سیر شتابنده خدمات الکترونیک ،کارآیی در گرو گسترش رقابت و صدور مجوز برای
تجاریسازی و نوآوری است .لذا گسترش فضای سالم برای رقابت میتواند یکی از مهمترین سیاستها و جهتگیریهای کلی در
فعالیتهای نظارتی بانک مرکزی درحوز ه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت باشد.
 .2امنیت و زیرساختهای ارتباطی
در سایه برگزاری این همایش با طرح نظرات متخصصین و صاحبنظران امنیت کشور در خصوص چشمانداز پیش رو ،تحوالت آتی
و چالشهای احتمالی امنیت در فضای تولید و تبادل اطالعات در حوزه بانکداری الکترونیک به تدابیری مؤثر در خصوص تأمین
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات بانکی ،و ایجاد زیرساختهای یکپارچه و امن بانکداری الکترونیک کشور و جلب اعتماد،
رضایت و آسودگی خاطر همه کارکنان ،مشتریان و ذینفعان حقیقی و حقوقی بانکها برای انجام تمامی امور بانکی به منظور صیانت
از حاکمیت و اقتدار اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز  20ساله ايران در سال  1404دست یافتیم .اميد است
با برپايي هر چه سريعتر سامانه كاشف و تكميل طرحهاي اجرايي نماد ،شاپرك و سپاس ،و ایجاد شبکه اختصاصی بانکی (شاب)
بانك مركزي بتواند نقش محوري خود را در تأمين اعتماد و امنيت در نظام بانكي كشور به خوبي ايفا كند.
 .3بستر حقوقی
با گسترش بانکداري الکترونيک و تکامل نظامهاي پرداخت ،نياز به وضع قوانين مناسب و شفاف براي آنها نيز اهميت بيشتري پيدا
ميکند .ابهامات و تعارضات قانوني ،ميتواند اثر جدي بر کارايي و عملکرد بهينه بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت داشته
باشد .از اين رو ضروري است ضمن توجه جدي به مباحث حقوقي و قانوني نظامهاي پرداخت ،از تحقيقات و پژوهشهاي مربوط
به اين حوزه حمايت شود .استفاده از تجربيات ساير کشورها در حوزه قوانين و مقررات مربوط به اين موضوعات ،ميتواند راهگشا
باشد ،چرا که مسائل بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت ،در سراسر دنيا به نحو مشابهي انجام ميشوند و مسائل و مشکالت
حقوقي آنها نيز بيشباهت به يکديگر نخواهد بود.
 .4فرهنگ سازی
چشمانداز موفق ترویج و گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در
گرو درک دقیق مراحل سهگانه توسع ه پدیدههای فناورانه شامل:
 -1مرحله ایجاد (زیرساخت فنی و ارتباطی)  -2استقرار (زیرساخت
حقوقی و قانونی)  -3اشاعه (زیرساخت فرهنگی و اجتماعی) است.
مرحله اشاعه نیز از یک منظر به چگونگی تعامل سه جانبه نظام
بانکی ،رسانهها و افکار عمومی وابسته است .به نظر میرسد نظام
بانکی هنوز راه درازی برای تدوین استراتژی مشخص به منظور
تأمین زیرساخت فرهنگی و اجتماعی بانکداری الکترونیک در پیش
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دارد .توجه صرف بر ابعاد فنی بانکداری الکترونیک ناشی از غفلت در نگاه جامع به مسایل صنعت بانکداری است .فراموش نکنیم
عصر حاضر ،عصر فناوری اطالعات و ارتباطات است و غفلت از ماهیت ارتباطات چه بسا به ناکامی ،تهدید و حتی بحران فناوری
اطالعات منجر میشود .از سویی دیگر حوز ه ارتباطات برمدار مواجهه با افکار عمومی میچرخد و دانشی از جنس علوم انسانی و
نگرشی جامعهشناسانه را طلب میکند .از اینرو تدوین راهبردها و راهکارهای حوزه فرهنگی و به یاری طلبیدن متخصصان این
حوزه از نیازهای امروز و فردای بانکداری الکترونیک است.
 .5رایانش ابری
رایانش ابری به عنوان یکی از عناصر کلیدی مطرح در سطح جهان که تعیینکننده آینده فناوری در بسیاری از صنایع است
فرصتی برای نگرش نوین نسبت به بهرهبرداری موثرتر از ظرفیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام بانکی کشور به منظور
ارائه خدمات گستردهتر ،متنوعتر ،متوازنتر ،سازگارتر با محيط زيست و مقرون به صرفهتر به کلیه ذینفعان نظام بانکی در
بسترهای توزیع شده متفاوت و نامتجانس فناوری اطالعات و ارتباطات قابل توجه ویژه است.
 .6کارتهای اعتباری
توسعه کارتهای اعتباری در ایران ،نیازمند عزم ملی و نگاه استراتژیک کلیه ارکان فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی ،اعم
از نهادهای سیاستگذار و نظارتی ،بانکها و شرکتهای فعال میباشد .با توجه به فراهمآمدن برخی زیرساختها ،از جمله
زیرساختهای فنی ،حقوقی و قانونی ،معرفی عقود اسالمي مربوط و فراگیر شدن شناسه ملی و کدپستی ،ضروری است به منظور
ایجاد نظم هرچه بیشتر در چرخه پرداخت کشور ،یک سند ملی برای توسع ه کارت اعتباری با ارائه مدل کسبوکار صحیح ،خصوصاً
معرفی و حمایت از کارمزد پذیرنده تهیه و ابالغ شود تا طی آن بهبود شاخص تعداد کارتهای اعتباری به نقدی از  1به  5درصد
در سال  1392محقق شود.
 .7بانک مجازی
امروزه صنعت بانکداری با چالشهای متنوعی روبروست؛ خروج پول از چرخه بانکی و مسئله تأمین منابع ،امنیت ،اعتبارسنجی
و  ظهور رقبای غیربانکی از مهمترین این چالشهاست .اما آنچه که بیشترین تأثیر را بر صنعت بانکداری بجا نهاده ،تغییر
انتظارات و الگوهای کسبوکار است؛ تا حدی که بانکهای مجازی با نامهای تجاری متفاوتی نسبت به بانک مادر خود فعالیت
میکنند .با پیدایش شبکههای اجتماعی ،شکل جدیدی از گردش اطالعات در بستر اجتماعی پدیدار شده است .بیاغراق باید
گفت جامعهای جدید رخ نمایانده؛ با انتظارات و رفتارهایی متفاوت از آنچه پیشتر از این شناخته شده بود .در جامعه امروز ،به
اشتراک گذاشتن منابع و اطالعات ،نهتنها مزیت رقابتی بسیاری از سازمانهای دیروزی را از بین برده ،بلکه حکم نهایی بازنگری
در فلسفه وجودی بسیاری از موجودیتهای اجتماعی را نیز صادر نموده است .در این جهان فراصنعتی ،صنعت بانکداری نیز
پارادایم جدیدی را تجربه میکند؛ فناوری اطالعات و ارتباطات ،این فرصت را برای «فرابانک»ها فراهم کرده است تا براي سال
 1404به شعبههایی بدون تراکنش و خیابانهایی بدون شعبه بیندیشند .در این میان ،مقایسه وضعیت موجود بانکداری مجازی
کشور با ملزومات توسعه آن ،شکافهای عدیدهای را میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» باز میكند.
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در تشریح این نیازمندیها و ملزومات ،لزوم مشارکت همگانی در برنامهریزی و تخصیص منابع برای تحقق اهداف زیر یادآوری
میشود:
اتخاذ رویکرد تشویقی و حمایتی از جانب بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی  در مواجهه با نوآوریهای بانکداری
مجازی
تسریع در فراگیر نمودن زیرساختهای تایید هویت دیجیتالی همه ذینفعان حقیقی و حقوقی بانکی و ابالغ آییننامهها و
دستورالعملهای عدم نیاز به تأیید هویت فیزیکی توسط بانک مرکزی
افزایش تنوع خدمات بانکداری مجازی ،بویژه در حوزه مشتریان حقوقی
آمادگی برای حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر شبکههای اجتماعی
ایجاد ابزارهای متمرکز و یکپارچه اعتبارسنجی
استقرار سامانههای هوشمند امنیتی برای افزایش اعتمادپذیری و مدیریت ریسک
استقرار سامانههای نظارت بر کیفیت خدمات الکترونیک با هدف افزایش رضایت کاربر نهایی
ارائه مشوقهای کافی به تولیدکنندگان برای فروش محصوالت و خدمات بر بستر اینترنت ،به منظور گسترش پرداخت
اینترنتی
برنامهریزی و تخصیص منابع جهت افزایش تراکنشهای اینترنت بانک (15درصد) و موبایل بانک ( 5درصد) طی یک
سال آینده
زمینهسازی برای ظهور و هویتدادن به بازیگران جدید برای خدمات نوین
حرکت به سمت فروش جانبی سایر محصوالت مالی در کنار محصوالت بانکی در دنیای مجازی
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بعضاً مقنن حدود و ثغور فعالیتها را برای عوامل موجود در بازار تعیین کرده و بر حرکت
فعاالن بازار در محدودههای تعریف شده نظارت میکند .این نقش امکان ادغام عوامل کوچک و متوسط و شکلگیری
مؤسسات بزرگ را فراهم آورده و با بهبود موقعیت رقابتی ،کاهش هزینهها و افزایش خدمات نهتنها ایفای نقش آنها در
بازارهای داخلی و ارائ ه خدمات بانکی و مالی به شهروندان ایرانی را بهبود میبخشد بلکه موجبات ترغیب به حضور مؤثر در
بازارهای منطقهای و حتی بینالمللی را برایشان فراهم میسازد.

در کنار همایش یک نمایشگاه جانبی نیز از محصوالت و خدمات
ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیک برگزار شد ارزیابی این
شرکتکنندگان از همایش به شرح زیر است:

گزارش نظر سنجی
به منظور رفع کاستیها و ارتقای سطح کیفی همایش در دورههای آتی تالش گردید تا
نظرات شرکتکنندگان در قالب فرمهای نظرسنجی جمعآوری گردد .در گزارش پیشرو
بازخورد نظرات شرکتکنندگان در مورد برنامههای گوناگون همایش ارائه میگردد.

ویژگیهای جمعیتی
ترکیب جنسیتی همایش بیانگر مشارکت  65درصدی آقایان و  35درصدی خانمها میباشد که این امر میتواند تا
حدود زیادی ناشی از ترکیب جنسیتی نیروی انسانی فعال در حوزه بانکداری الکترونیک باشد .ترکیب گروههای سنی
مشارکتکننده در همایش نیز گویای آن است که  55درصد مخاطبان را افراد تا  35سال تشکیل میدهند که این آمار
بیانگر ترکیب جوان در حوزه  ITبانکی کشور است.

آمار میزان تحصیالت را میتوان مطابق با پیشبینیهای اولیه دانست ،آمارها بیانگر مشارکت  48درصدی افراد با تحصیالت
فوق لیسانس و دکترا در این همایش است.

بررسی آمارهای استخراج شده در این حوزه نشان دهنده آن است که  50درصد مشارکتکنندگان در این همایش دارای
سابقه کار تا  10سال میباشند که با توجه به ترکیب سنی نسبتاً جوان مشارکتکنندگان این امر بدیهی به نظر میرسد.

ارزیابی برنامههای همایش
ارزیابی کلی مراسم افتتاحیه براساس  422فرم نظرسنجی حاکی از رضایت  69درصدی شرکتکنندگان است.
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نشستهای تخصصی و ارائه مقاالت:
ارزیابی مقایسهای نشستهای برگزارشده نشان میدهد که نشست «کیفیت سرویس و کارایی سیستمهای بینبانکی»
بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار گرفته است.

سخنرانی:
در صبح روز دوم همایش همزمان با برگزاری کارگاهها ،سخنرانی با حضور شهاب جوانمردی ،محمد مظاهری ،مهندس
محمدتقی واقف و دکتر نیما امیر شکاری در سالن موالنا برگزار شد .ارزیابی کلی این بخش حاکی از رضایت  59درصد
شرکتکنندگان میباشد و نتایج نظرسنجی انجام شده نشان میدهد که نظرات دکتر امیرشکاری بیشتر از سایرین مورد
توجه شرکت کنندگان قرار گرفته است.
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کارگاهها:
در روز دوم همایش  21کارگاه کاربردی در  4نوبت و  5سالن برگزار گردید که نتایج ارزیابی مقایسهای این کارگاهها در
زیر آمده است .همچنین براساس آمارهای بدست آمده کارگاه «هوش امنیتی ( »)SIبا تدریس علیرضا کیانپور (رئیس گروه
کنترل و ارزیابی امنیت اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک) بیشتر از سایرین مورد استقبال قرار گرفت.

میزگردها:
از دیگر برنامههای همایش سه میزگرد چالشی در خصوص موضوعات روز بانکداری الکترونیک بود ،در روز اول همایش
میزگرد پرداخت همراه و در روز دوم همایش میزگردهای نظمدهی بازارهای پرداخت خرد :بررسی موردی شاپرک و شبکه
اختصای بانکی (شاب) برگزار شد.
ارزیابی کلی سه میزگرد براساس  338فرم نظرسنجی نشان میدهد ،که به طور میانگین  59درصد شرکتکنندگان از این
برنامه رضایت داشتند.

بیشترین رضایت از میزگردها مربوط به میزگرد نظمدهی بازارهای پرداخت خرد :بررسی موردی شاپرک بود که توانست
رضایت  68درصد از مخاطبان را جلب نماید.

نظرسنجی کلی همایش:
در پایان روز دوم فرمهای نظرسنجی کل همایش توزیع گردید که نتایج آماری آن حاکی از رضایت  69درصدی شرکتکنندگان است.
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گالری تصاویر

در پایــان از کلیــه اســاتید بزرگــواری کــه مــا را در
هرچــه بهتــر برگــزار کــردن ایــن همایــش یــاری
نمودنــد تشــکر میکنیــم و امیدواریــم کــه ایــن
همایــش ســاالنه بتوانــد گامــی محکــم و اســتوار در
جهــت تقویــت نظــام بانکــی کشــور بــردارد.
فرهاد نیلی
تهران
بهمنماه 1391

