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مقدمه

پس از دو دوره برگزاری موفق، سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، در روزهای 16 و 17 دی ماه 1392 
در مرکز همایش بین المللی برج میالد برگزار گردید. 

بانکداری الکترونیک در ایران 3 نسل را پشت سر گذاشته است. نسل اول ورود فناوری به حوزه بانکی در ایران با خرید سخت افزار و 
نرم افزارهای بانکی همراه بود که در برخی موارد، به دلیل شتابزدگی و نبود اطالعات کافی، به مشکالت بعدی برای بانک ها منجر شد. 
و  تعریف شد  بانکی خریداری شده  بر سخت افزار  مبتنی  نرم افزار  با سفارش  ایران  در  الکترونیک  بانکداری  دوم  نسل  از آن  پس 
Core Banking دغدغه اصلی بانک ها  گردید و این تصور غلط به وجود آمد که هر چیزی که یک بانک به آن نیاز دارد باید در درون 
این هسته تعریف شده باشد. با گسترش روزافزون فناوری در نسل سوم کل نظام پرداخت فناوری محور شد. شعبه ها از مراجعات روزانه 
فارغ شدند و سرعت و دقت تراکنش ها و بالطبع کیفیت خدمات بانکی افزایش یافت. با افزایش ضریب نفوذ فناوری در بانک ها بانکداری 
دیر یا زود وارد نسل جدیدی از فعالیت خود خواهد شد و در نسل بعدی شاهد تحول نظام بانکداری با استفاده از فناوری خواهیم بود. این 
تغییر رویه به سمت استفاده از فناوری در جهت تصمیم سازی های نو و شناسایی بهتر مدل کسب و کار بانکی به منظور شناسایی تهدیدها 
و فرصت های ایجادشده و ورود سخت افزارها و نرم افزارهای هوشمند به بازار بانکی ما را بر آن داشت تا موضوع سومین همایش ساالنه 

بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت را به »بازآفرینی الگوها و رونق کسب و کار بانکی« اختصاص دهیم.

سازمان دهندگان

کمیته علمی

صاحب نظر در نظام های پرداختدکتر نیما امیرشکاری )دبیر علمی(

مدیرعامل شرکت داده ورزی سدادمهندس علیرضا پورابراهیمی

مدیرعامل شرکت فناپمهندس شهاب جوانمردی

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکیدکتر علی حسن زاده

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزیناصر حکیمی

مدیرعامل شرکت داده پردازی ایرانمهندس فرامرز خالقی

مدیر تحقیقات فناوری های بانکی شرکت خدمات انفورماتیکدکتر محسن رستمی

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکیمهندس محمدهادی شالباف

صاحب نظر در نظام های پرداختمهندس مهران شریفی

مدیرگروه مخابرات امن دانشگاه علم و صنعتدکتر هادی شهریار شاه حسینی

معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکيدکتر سیدفرشاد فاطمی اردستاني

عضو هیئت مدیره بانک ملي ایراندکتر ولی اله فاطمی

معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیکدکتر مهران محرمیان معلم

معاون فناوری و اطالعات بانک اقتصاد نوینمهندس زهرا میرحسینی

مدیرگروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکیدکتر کامران ندری

رئیس پژوهشکده پولی و بانکیدکتر فرهاد نیلی )دبیر همایش(

معاون امور سرمایه گذاری و شرکت های شرکت ملی انفورماتیکمهندس فرشید یعسوبی

مدیر پروژهای شرکت ملی انفورماتیکمهندس سیدجعفر مرتضویان



www.conf.mbri.ac.ir/ebps3

پژوهشکده پولی و بانکی

6

کمیته اجرایی

صاحب نظر در نظام های پرداختدکتر نیما امیرشکاری

مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکیرضا پروهان

رئیس هیئت مدیره شرکت پارسانمحمد ثروتی )مسئول اجرایی(

مدیر امور اداری شرکت ملی انفورماتیکسید سعید حسینی

مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکیپیمان راحمی

مدیر امور آموزشی و همایش های پژوهشکده پولی و بانکیهستی ربیع همدانی

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکیمهندس محمد هادی شالباف )دبیر اجرایی(

مدیر امور اداری پژوهشکده پولی و بانکیمجید صوفی

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکیدکتر سیدفرشاد فاطمی اردستانی

مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکیروناک فرضی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکیدکتر فرهاد نیلی )دبیر همایش(



بهره وری
استانداردها و چارچوب ها

بانکداری ابری
بانکداری همراه

محصوالت و ابزارها

محورهای همایش

موضوع همایش: بازآفرینی الگوها و رونق کسب و کار بانکی
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افتتاحیه

دکتر فرهاد نیلی ـ بیانیه افتتاحیه 

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 8:45 تا 9
مکان: سالن اصلی

در فضایی که ظهور تکنولوژی های بر هم زننده منشأ امواج پرشتاب 
پیرامون،  فضای  تغییرات  از  غفلت  است،  شده   صنایع  تمامی  در 
به حاشیه رفتن کسب و کارهای سنتی خواهد شد.  یا  موجب حذف 
چرخه عمر تکنولوژی و سیر تکاملی تعامل آن با کسب وکارها نشان 
پشتیبان  ابزار  عمدتًا  فناوری  اینترنت،  ظهور  از  پیش  که  می دهد 
اینترنت،  ظهور  است.  بوده  اتکا  مورد  صنایع  در  بهره وری  افزایش 
عصرجدیدی از کسب و کارها را با رشد پرشتاب شرکت های »دات 
محصوالت  تقویت کننده  فناوری،  نقش  آن  در  که  کرد  آغاز  کام« 
ادامه رشد سریع  با  فناوری  از آن،  بود. پس  و خدمات در صنایع 
خود در کسب جایگاه های کلیدی تر، به عنوان دیده بان و تعیین کننده 
مسیر صنایع شناخته شد. در پارادایم عصر حاضر اما، فناوری نه به 
عنوان ابزار بهبوددهنده خدمات و محصوالت، که به عنوان استراتژی 
شکل گیری  به  نو،  فناوری های  ظهور  می شود.  شناخته  سازمان 
مدل های جدیدی از کسب و کار منجر شده که در صورت نبود این 

فناوری ها، اساسًا قابل تصور نبودند.

بهبود  زمان،  این  در  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  بانکی  صنعت 
بازی  قواعد  تعیین کننده  دیگر  قدیمی  مشابه  و  تکراری  محصوالت 
صنعت  در  فناوری  جایگاه  به  نو  نگاهی  نیازمند  دهه  این  نیست. 
امروز  ابتداست.  از  بانک در زندگی مردم  بازتعریف نقش  بانکی و 
کسب و کارهایی با حداقل نیاز به زیرساخت های ستبر بانکی، در حال 
ارائه خدمات مالی به مشتریان با حذف واسطه های مالی و ایجاد ارتباط 
مستقیم بین عرضه و تقاضا هستند. شکل گیری مدل های کسب و کاری 
نظیر PayPal، بسترهای مجازی وام دهی نفر به نفر و پرداخت همراه 
بازار  سهم  برای  جدی  تهدیدی  امروز  فناوری ها،  انواع  بر  مبتنی 
اشاره،  اگر تصور شود که موضوع مورد  بانک ها محسوب می شود. 
مسئله روز کشور ما نیست، به یقین در آینده نزدیک، مسئله فردای 
ما خواهد بود. با درک این شرایط است که امروز گرد هم آمده ایم تا 
به روشی پیش رو، فرصتی برای هم سوشدن با این جریان و شکل دهی 

به راهبرد نوسازی صنعت بانکی کشور فراهم کنیم.

 ،digitization از  ملهم  فناوری های  آیا  که  است  آن  اساسی  سؤال 
مدل های کنونی بانکداری را از بنیان متحول می کند یا فقط ابزارهایی 
متفاوت با گذشته در اختیار بانکداران می گذارد؟ آیا نقش فناوری 
آیا  تعریف محصوالت جدید محصور می ماند؟  بانک ها در حد  در 
بانک است؟ آیا  از  الکترونیک، دورکردن مشتری  بانکداری  فرجام 
بانکداری بدون شعبه، اتوپیای بانکداری الکترونیک است؟ آیا آمال 
ما از توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک تنها در افزایش سرعت، 

امنیت، حجم و قابلیت ردیابی تراکنش های بانکی خالصه می شود؟

در یک سر طیف، باور آن است که هرچند ظهور فناوری، شمایل 
از  بانکداری  فقرات  ستون  و  اساس  اما  کرده  متحول  را  بانکداری 
اما  است  نکرده  تغییر چندانی  این سو  به  اعتباری  پول  ابداع  زمان 
سر دیگر طیف بر این باورند که نفوذ فناوری در صنعت، یک دوره 

پشتیبانی  و  ابزارسازی  نقش  است:  کرده  طی  را  4مرحله ای  تکاملی 
موتور  به  بعد  سال   15 در  میالدی،   1975 تا   1960 سال هاي  طی 
فزاینده کارایی تبدیل شده و سپس در سال های 1990 تا 2005، به 
عامل توانمندساز بدل شده است. این نقش از سال 2006 به بعد، به 
قواعد  دگرگون سازی  کسب و کار،  مدل های  در  ابداع  پیشرانه  عنوان 
بازی را هدف گرفته است. رسالت همایش سوم بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت، جلب توجه ذی نفعان صنعت بانکی کشور به این 

نقش اخیر است.

طرفه اینجاست که فناوری، فشار، تهدید و فرصت را با هم می آورد 
و چالش و راه حل را یک جا ارائه می کند. موج digitization رابطه 
و  ارائه خدمت  زمان  و  نقطه  و  متحول مي سازد  را  با مشتری  بانک 
فروش محصول را به انتخاب وی محول می کند. پیامد این تحول آن 
بقا  ارائه خدمات و محصوالت، شرط  انعطاف و چابکی در  است که 

در بازار است.

اگر دهه 70 شمسی را دهه استقرار سامانه های Core Banking و 
بدانیم،  کشور  در  الکترونیک  پرداخت های  توسعه  دهه  را   80 دهه 
به یقین، دهه 90، مجال پرداختن به بانکداری متناسب با اقتضائات 
این  به  است؛  هوشمند  فردا،  بانک  می دهند  نشان  روندها  فرداست. 
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معنی که مسئله محور، تحلیلگر، داده کاو، مشورت دهنده به مشتری 
که  معنی  این  به  است؛  همبند  فردا  بانک  است.  سهل الوصول  و 
شبکه های  از  بهره بردار  نزدیک،  همراه،  پردازشگر،  مشتری محور، 
اجتماعی و باالخره عنصر حاضر و قابل اتکا در زیست بوم مشتری 
است. به عالوه، بانک فردا چابک است؛ یعنی نسبت به تغییرات بازار، 
حساس و پاسخگوست؛ منعطف در برابر تقاضای مؤثر مشتری است 
و گستره فعالیت خود را با مقیاس تقاضا تنظیم می کند. چابک سازی 
بانک ها مستلزم بازنگری در ساختار مدیریتی آنهاست. ساختارهای 
سلسله مراتبی چندالیه ای که استقبال از نوآوری ها را معطل کسب 
عقب  تحوالت  از  همواره  می کند،  ارشد  مدیران  سلسله  از  اجازه 
رعایت  بر  مبتنی  نظارت  از  انتقال  که  است  آن  واقعیت  می ماند. 
و  می افزاید  بانک ها  چاالکی  بر  نیز،  ریسک  بر  مبتنی  نظارت  به 

نظارت پذیری را در تقابل با تحول خواهی قرار نمی دهد.

خودکار،  که  معنی  این  به  می ماند؛  کارا  همچنان  فردا  بانک  البته 
مشخص  کسب و کارهای  مدار  بر  و  است  کم جمعیت  و  کم هزینه 
امن  بانک، شریکی  این  همچنین  می شود.  تعریف  بازار  از  برخاسته 
برای مشتری، از مخاطرات آگاه و در برابر آنها حساس است. این 
و مجازی مسامحه  فیزیکی  امنیت در محیط  تأمین  برابر  بانک در 

نمی کند.

که  باشد  آن  فردا  موفق  بانک های  بارز  ویژگی  یک  می رود  انتظار 
بازارهای مفقود را بیابند و در آنها به جستجوی فرصت های جدید 
درآمدزایی بپردازند. نقش رگوالتور در این میان آن است که در 
برابر این حرکت مقاومت نکند، بلکه در نظم دهی به بازار و پشتیبانی 

از بازارسازی بازیگران، نقش جدیدی برای خود تعریف کند.

بانک ها  کارکرد  و  ساختار  بازتعریف  مورد  در  سخنی  هر  طبیعتًا 
نمی تواند در مورد نقش رگوالتور ساکت بماند. واقعیت  آن است که 
از مزایای رقابت،  بانکی کشور، به رغم تعداد زیاد بانک ها  صنعت 
کم بهره است. اگر رگوالتور، رقابتی شدن فضای بانکی را هدف قرار 
کسب و  مدل  در  تحول  برای  انگیزه ای  بانک ها  است  ممکن  ندهد، 
کار خود نداشته باشند و به اتکای بانکداری سنتی بتوانند تا مدت ها 
بازار خود را حفظ کنند. پیام این همایش به رگوالتور آن  از  سهم 
است که از اضمحالل سهم از بازار بانک های مقاوم در برابر تغییرات 
نوآورانه و ادغام آنها در بانک های پویا، منعطف و تحول پذیر استقبال 
به  و  هستند  تحول خواه  کشور  تحصیل کرده  و  جوان  جمعیت  کند. 
ضریب نفوذ فناوری در انتخاب بانک خود، اهمیت می دهند. ممکن 
است بانک های سنتی و مقاوم در پذیرش نوآوری، تا مدتی به اتکای 

مشتریان قدیمی، بتوانند در بازار بمانند ولی این روند دیرپا نیست و 
دیر یا زود بانک ناچار است از طریق نیاز مشتریان، تحوالت نوآورانه 

را پذیرا باشد.

درس های فناوری برای بانکداران را می توان به شرح زیر برشمرد:

بانک.  نه  می کند  تعیین  مشتری  را  خدمت  ارائه  زمان  و  نقطه   .1
به  را  بانکی  خدمات  ارائه  مکانی  و  زمانی  محدودیت های  فناوری 
حداقل می رساند. در این صورت، بانکی در حفظ و یا افزایش سهم از 

بازار موفق است که از این امکان حداکثر استفاده را ببرد.

چنان  نو  فناوری های  پیاده سازی  زیرساخت های  تأمین  هزینه   .2
لذا  کنند.  تأمین  را  آن  نمی توانند  تنهایی  به  بانک ها  که  باالست 
جستجو برای یافتن مدل هایی ضرورت می یابد که شراکت در تأمین 
زیرساخت ها و رقابت در ارائه محصوالت را در صنعت بانکی با هم 

تلفیق کنند.

3. به نظر می رسد بازتعریف پروفایل پویای مشتری بر پایه اطالعاتی 
که در مراجعات وی به جا می مانند، یک ضرورت است. رابطه بانک با 
مشتری نباید منفعل و مبتنی بر مراجعه وی باشد. فناوری این امکان 
را به بانک می دهد که با اتصال اطالعات دریافتی از مشتری، الگوی 

رفتاری او را شبیه سازی کرده و یک رابطه تعاملی با او بسازد.

4. بازارهای مالی، ایستا و جامد نیستند. فناوری، امکان کشف پویایی 
بازارها و طراحی محصوالت جدید متناسب با این پویایی ها را فراهم 

می کند.

اجتماعی  اقتصادی،  ـ  مالی  ویژگی های  با  متناسب  مشتری،  نیاز   .5
وی متنوع است. در این میان بانکی موفق است که در شخصی سازی 

محصوالت خود پیشتاز باشد. 

اختیار  در  ابزارهای  گستره  و  تنوع  افزایش  بر  عالوه  فناوری،   .6
مدیریت، ظرفیت بانک برای پذیرش تحول و ساختار ذهنی و آمادگی 
مدیران برای به کارگیری این ظرفیت را نیز دگرگون می سازد. مدیر 
تحول خواه منتظر سررسید آینده نمی ماند و چشم بسته به استقبال آن 
نمی رود؛ بلکه به مدد فناوری، آینده محتمل را قبل از وقوع می بیند و 
سازمان خود را برای تحقق آینده مطلوب آماده می کند. ذهنیت های 
جبرگرا بر این باورند که تنها یک آینده امکان تحقق دارد؛ در حالی 
خردمندانه ای  اقدامات  به  آرمان خواهی،  بر  مبتنی  آینده سازی  که 

می انجامد که ما را به بهترین آینده ممکن هدایت می کند.
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دکتر ولی اله سیف )رئیس کل بانک مرکزي( ـ دستاوردهای بانکداری الکترونیک در کشور

کشور  در  متوالي  سال  سومین  براي  بانکداري  همایش  برگزاري 
فرصت مغتنمي براي تبادل افکار و نظریات است و اصالح و بازبیني 
ساالنه این موضوعات امري اجتناب ناپذیر دانست. امسال برگزاري 
این همایش با برخي اتفاقات و مناسبت ها در نظام بانکي هم زمان شده 
است. شبکه شاپرک یک ساله شده و در یک سال گذشته عملکرد 
موفقي داشته است، خلق پول از محل تسویه آني و استانداردسازي 
و ایمن سازي شبکه مورد توجه قرار گرفته و سامانه پیام رساني مالي 
الکترونیک براي اولین بار مسیر ارائه خدماتي را ایجاد کرده است که 

به تدریج مي توان تمام خدمات مالي را در این چارچوب ارائه کرد.

مرکزي  بانکداري  براي  مهم  وظیفه  بانکداري سه  نوین  مباحث  در 
پولي و  ارزش  پولي در راستاي حفظ  تعیین شده است: 1. سیاست 
وظیفه  که  پرداخت  نظام هاي   .3 و  بانکي  نظارت    .2 تورم،  کنترل 
تسهیل مبادالت و گردش صحیح پول در اقتصاد را مورد توجه قرار 
مي دهد. پیش بیني مي شود امسال 20 میلیارد تراکنش در شبکه  هاي 
برخط بین بانکي مبادله شود که با توجه به بلوغ خدمات الکترونیکي 

شاهد جهش هاي آماري در شبکه هستیم. همه ساله حجم تراکنش ها 
در حال افزایش است و یکي از مباحث مهم، موضوع ترافیک شبکه 
است که بخش عمده اي از این ترافیک براي تراکنش هایي است که 

ارزش افزوده چنداني نیز ندارد. 

تکمیل زیرساخت هاي متعارف تسویه پرداخت در مراحل نهایي خود 
قرار دارد و کاربري پول الکترونیکي در کنار پول همراه جان تازه اي 
گرفته و افق هاي روشني براي آن دیده مي شود. زیرساخت کیف پول 
الکترونیکي براي پوشش پرداخت هاي ریز ایجاد شده است و سامانه 
پرداخت هاي الکترونیکي سیار، زیرساخت فني الزم را براي این امر 

فراهم مي کند.

تمام  در  باید  که  است  موضوعي  الکترونیکي  بانکداري  در  امنیت 
طرح ها مورد توجه قرار گیرد. مقوله امنیت بحث چندالیه اي است که 
در آن هر سطح باید به دقت پاسخگوي الزمات خود باشد. با توجه به 
اهمیت موج دوم امنیت فناوري و رایانش ابري الزم مي دانم نسبت 
رویکردي  اتخاذ  و  مرکزي  بانکداري  جوانب  تمام  دقیق  بررسي  به 

حساب شده تأکید کنم.

باشد.  مشتري  دسترس  در  همواره  باید  بانک  نزدیک  آینده  در 
بانک باید به مشتري مراجعه کند. پدیده تلفن همراه از زمان ظهور 
به  داده  تغییر  کلي  طور  به  را  فناوري  دنیاي  هوشمند،  گوشي هاي 
گونه اي که امروزه مردم انتظار دارند همان گونه که بسیاري از امور 
خود را با این ابزارها انجام مي دهند بتوانند امور بانکي خود را در بستر 

تلفن همراه و با استفاده از گوشي هاي هوشمند انجام دهند.

از ورود همه جانبه فناوري به حیطه کسب و کار بانکي کشور بیش از 
دو دهه مي گذرد و با وجود گذشت این زمان طوالني هنوز به فناوري 
خدمات  به  آن  و  مي شود  نگریسته  نوین  بخش  به  عنوان  اطالعات 
نوین یا بانکداري الکترونیکي گفته مي شود در حالي که مدت هاست 
فناوري اطالعات تمام کسب و کار بانکي را در سراسر دنیا تحت تأثیر 
به فناوري اطالعات باعث  نتیجه رویکرد جزیره اي  قرار داده است. 
مشتریان  به  فناوري  واحدهاي  توسط  خدماتي  و  محصوالت  شده 
معرفي شود که در عین جذابیت براي برخي مشتریان خاص،  منافع 
ایجاد شود  باید ساختاري  با مخاطره مواجه سازد.  سپرده گذاران را 
که دیدگاه فني ـ مهندسي با دیدگاه مالي بانکداري به نوآوري در 
طرح  دارد  نظر  در  مرکزي  بانک  شود.  منجر  پولي  و  مالي  عرصه 
نقشه راه 1400 نظام بانکي را در حوزه فناوري در دستور کار قرار 
با  بانکداري متناسب  تاثیرات آن در  فناوري و  ابعاد  دهد که تمام 

استانداردهاي جهاني مدنظر قرار گیرد.

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 9 تا 9:30
مکان: سالن اصلی
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دکتر محمود واعظی )وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات( ـ نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توسعه بانکداری الکترونیک

شبکه های مادر مخابراتی و بسترهای فناوری اطالعات، زیرساخت های 
هستند.  کشور  بانکداری  بخش  الکترونیک کردن  برای  نیاز  مورد 
ارتباطات و فناوری  از فناوری های نوین  بانکی  بهره گیری شبکه های 
اطالعات، تحول عظیمی در خدمت رسانی سریع به مشترکین به وجود 
کالم،  یک  در  و  الکترونیکی  به صورت  بانکی  خدمات  است.  آورده 
به  که  است  موجب شده  وقت  همه  و  همه جا  همه کس،  به  صورت 
رونق  موجب  و  شود  محسوب  مردم  زندگی  از  مهمی  بخش  عنوان 
تلفن همراه و شبکه های  اینترنت،  بخش کسب و کار گردد. گسترش 
اجتماعی منجر به تغییراتي در حوزه هاي مختلف شده است از جمله، 
در  مجازي  دنیاي  ایجاد  دولت،  و  شهروندان  میان  روابط  در  تغییر 
تغییرات  براي  به قوه محرکه اي  اینترنت  تبدیل  کنار دنیاي حقیقي، 
در  اینکه  و  بین الملل  روابط  در  تحول  فرهنگي،  و  سیاسي  اجتماعي، 
آینده دولت ها مجبور مي شوند براي هر یک از روابط داخلي و خارجي 
خود سیاست هاي مشخص داشته باشند، شفاف سازي در عرصه هاي 
تجارت،  آینده  در  تحول  کارها،  در  سرعت بخشیدن  مختلف، 

کسب و کار، زندگي خصوصي افراد و آزادي ها.

در دهه اول قرن بیست و یکم تعداد کاربران اینترنت از 350 میلیون 
نفر به بیش از 2 میلیارد نفر افزایش یافت. تعداد تلفن همراه از 750 
میلیون به 6 میلیارد دستگاه رسید. بیش از 1/5 میلیارد نفر به گوشي 

هوشمند دسترسی یافتند و نرخ رشد سالیانه یک میلیارد نفر به دست 
آمد. حجم اطالعاتي که از کابل هاي فیبر نوري عبور مي کند هر 9 
ماه، دو برابر مي شود. اعضاي یکي از سایت هاي اجتماعي به بیش از 
3/1 میلیارد نفر رسیده است و تا ده سال آینده، سرعت عمل رایانه ها 

64 برابر مي شوند. 

به  رسیدن  با  نوظهور  بازارهاي   ،2014 سال  در  می شود  پیش بینی 
کل  35درصد  به  درصدي   10 رشد  و  دالر  میلیارد   740 درآمد 
 18 تبلت ها  فروش  یابند.  دست  دنیا  اطالعات  فناوري  درآمدهاي 
درصد و گوشي هاي هوشمند 12 درصد افزایش خواهد داشت. میزان 
هزینه در فناوري اطالعات در جهان ساالنه 5 درصد رشد کرده و در 
سال 2014 به 2/1 تریلیون دالر خواهد رسید و هزینه رایانش ابري 
شامل سرویس ها و فناوري مورد نیاز با 25 درصد افزایش به 100 

میلیارد دالر مي رسد.

توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات نقش مهمی در توسعه بانکداري 
الکترونیکي، کاربرد اینترنت و شبکه ملي اطالعات و بانکداري همراه 
قابل  کمک  صنایع،  کلیه  در  پیشرفته  فناوري هاي  از  استفاده  دارد. 
توجهي به کاهش هزینه ها و باالبردن کیفیت محصوالت و خدمات 
و  سیار  ارتباطات  فناوري هاي  در  پیشرفت  به  توجه  با  است.  کرده 
این  از  هرکجا  و  لحظه  هر  استفاده  امکان  مزیت  دلیل  به  همچین 
همراه  تلفن  اپراتورهاي  همچنین  و  مالي  مؤسسات  بانک ها،  فناوري، 
تلفن همراه دارند که پاسخگوي  از طریق  بانکداري  به  توجه زیادي 
نیازها و انتظارات مشتریان و مؤسسات تجاري باشد. بانکداري از طریق 
تلفن همراه فرایندي است که طي آن عملیات بانکي از جمله مبادله 
ارزش مالي یک محصول یا خدمت با استفاده از دستگاه تلفن همراه 

انجام مي شود و با توجه به نیازمندي ها به شدت در حال تحول است.

بخشي از  برنامه هاي وزارت ارتباطات در رابطه با توسعه بانکداري 
الکترونیکي به طور خالصه عبارت اند از: پهناي باند بین الملل که در 
ابتداي دولت یازدهم 71 گیگا بیت بر ثانیه بود تا به حال به بیش از 
120 گیگا بیت بر ثانیه افزایش یافته و امیدوارم تا پایان سال 92، دو 
برابر و در پایان سال 93، ده برابر شود. پهناي باند شبکه IP داخلي از 
640 گیگا بیت بر ثانیه در ابتداي دولت یازدهم به 850 گیگابیت بر 
ثانیه افزایش یافته و در آخر برنامه بیش از 20 برابر افزایش خواهد 
یافت. شبکه فیبر نوري کشور از 5100 کیلومتر به 75000 کیلومتر 
خواهد رسید. اجراي برنامه استقرار و توسعه سامانه مدیریت امنیت 
ارتقاي  برنامه  SOC و  CERT و مرکز   ISMS و راه اندازي  اطالعات 
کیفیت شبکه و تنظیم قراردادهاي SLA کیفیت و امنیت شبکه افزایش 
خواهد یافت که همه اینها به خدمت رساني به مردم و شبکه بانکي 

کشور مي انجامد.

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 9:30 تا 10
مکان: سالن اصلی
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پاول ویتمور1 )مدیرعامل شرکت CAL( ـ مدل های کسب و کار بانک های مرکزی

1 - Paul Whitmore

مهندس ابوطالب نجفی )مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک( ـ رونق کسب و کار بانکی به کمک فناوری

و  داشت  FMI خواهم  تاریخچه  بر  مروری  این سخنرانی  ابتدای  در 
پس از آن به نقش و وظایف بانک های مرکزی و رابطه بین بانک 
مرکزی و سایر مؤسسات مالی خواهم پرداخت. سپس به نقش بانک 
مرکزی به عنوان ناظر بر سیستم های پرداخت و نقشی که به عنوان 

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 9:15 تا 9:45
مکان: سالن اصلی

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 8:30 تا 9:15
مکان: سالن اصلی

با  کاتالیزور دارد، اشاره می کنم و در نهایت به رابطه بانک مرکزی 
سایر بانک های مرکزی مي پردازم. برای بررسی این مسائل ابتدا توضیح 
خواهم داد که بانک مرکزی چه باید بکند و چه نباید بکند. سپس هر کدام 
از این دستور کارها را با اشاره به دو بازه زمانی خاص بررسی نموده و به 
اشاره خواهم   )Bank for International Settlement( به عنوان BIS
کرد. سه وظیفه اصلی بانک مرکزی عبارت اند از: سیاستگذاری پولی، 
مثل وضعیت  بانک های مرکزی  پرداخت.  نظام های  و  بانکی  نظارت 
امروز بانک مرکزی ایران معموالً در فعالیت های بانک های تجاری و 
بانکداری خرد شرکت نمی کنند، به بانک های تجاری نمی گویند که چه 
نوع دستگاه پرداخت یا شبکه را باید استفاده کنید و دستورالعمل خاصی 
در این زمینه تعریف نمی کنند و معموالً رفتار متفاوتی با بانک های دولتی 
و خصوصی ندارند اما بانک  های مرکزی باید مشاوران مالی را معرفی 
کنند، قوانینی برای مأموران نظارتی در بانک ها تهیه کنند، قوانینی برای 
کنند،  ایجاد  بانک ها  با  مؤثری  گفتمان  نمایند،  تهیه  بانک  در  نظارت 
نوآوری را در سیستم های بانکی ارتقا بخشند و از منافع عمومی مردم 

محافظت نمایند.

اجماع وسیعي در تغییر ماهیت و وظایف نظام بانکداري الکترونیکي 
تفکر  از  رهایي  در  ریشه  که  اجماعي  است.  پدیدارشدن  حال  در 
مکان محور انسان کالسیک دارد. این خرد جمعي، نظامي را در حوزه 
که  گذاشت  خواهد  بنیان  بانکي  تعامالت  و  الکترونیکي  بانکداري 
اجتناب ناپذیر  را  مدرن  دنیاي  واقعیت هاي  با  رویاروشدن  ضرورت 
فواید  و  نتایج  به  دستیابي  براي  میانبري  کلید  هیچ  مي کند. 
جهان شمول وجود ندارد. این پاردایم نوین محرک هاي عظیمي را در 
خود جاي داده است. کشف، درک، خلق و مدیریت این محرک هاي 
اثربخش، دستاوردهاي بي بدیلي براي نظام بانکي خواهد داشت. به 
طور تلویحي، عمق تفکرات پولي و مالي در نظام اقتصادي کشورها را 
تحت تأثیر قرار داده است. شرکت ها و سازمان های فعال در عرصه 
با جهت گیرهاي  اوهام  به  باید بدون توسل  بانکي  فناوري هاي نظام 
صحیح از این فرصت بیکران در خلق نظامي کارکردگرا و مبتني بر 
فناوري اطالعات بیشترین استفاده  را ببرند. نیروهاي فناورانه اي که 
ساخت  خواهند  را  آینده  بانکي  الکترونیکي  نظام هاي  اصلي  شاکله 
موبایل،  نظام هاي  داده ها،  از  عظیمي  حجم  پردازش  از:  عبارت اند 
رایانش ابري و شبکه هاي اجتماعي. با توجه به مختصات نظام بانکي 
در ابعاد زماني و مکاني، مدل نویني از بانکداري در حال شکل گیري 
ساختاري  محورهاي  بر  نظام  این  ساخت یابي  اساس،  این  بر  است. 
فناوري  سازمان  ساختاري،  بعد  در  بود.  خواهد  استوار  کارکردي  و 
اطالعات بانک ها به طور مرتب تقویت خواهد شد، تا جایي که بتواند 
بر راهبردهاي کالن نظام بانکي تأثیر قابل توجهي داشته باشد و در 

بعد کارکردي این تحول تا جایي ادامه خواهد یافت که تمام نیازهاي 
این  در  می گردد.  انجام  قابل  الکترونیکي  فضاي  در  فرد  یک  بانکي 
فرد  یک  بانکي  نیازهاي  ابعاد  تمام  در  امیني  مشاوران  بانک ها  فضا، 
خواهند شد که براي تبلور این موضوع، اعتماد مشتریان، تنظیم قوانین 
تجربیات  مدیریت  و  رقابت  ساختار  در  تغییر  مناسب،  مقررات  و 
مشتریان از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. حضور فناوري هاي 
نوین اطالعاتي و ارتباطي در نظام بانکي »حقوق نوین بانکي« را براي 
مشتریان ایجاد کرده است. از منظر این »حقوق نوین«، مشتریان عالوه بر 
ارائه نظراتي درباره نقش بانک ها، درباره چگونگي سازمان دهي و مدیریت 
نظام بانکي نیز به اظهار نظر خواهند پرداخت. حقوق جدید، فرایندهای 
جامع و فراگیري را در نظام بانکداري الکترونیکي پیشنهاد مي کند که 

مي توان آن را »اصالحات در نظام بانکداري الکترونیک« نام نهاد.

سخنرانی های کلیدی
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مایلز او یونگ1 )شرکت مشاور E&Y(- نیل به اهداف کسب و کار از طریق مدیریت فناوری اطالعات

1 - Miles Au Yeang

اطالعات  فناوری  به  شدت  به  که  هستند  صنایعی  از  بانک ها 
خود  درآمد  از  بزرگی  بخش  می شود  باعث  امر  این  حساس اند، 
کاربردی  اپلیکیشن های  و  نرم افزاری  بسترهای  ساخت  صرف  را 
سال  چند  هر  اطالعات  فناوری  در  سرمایه گذاری  امروزه  کنند. 
می کند.  تغییر  آنها  تمرکز  و  صنایع  سیکل های  اساس  بر  بار  یک 
اقتصادی،  اوضاع  و  مالی  بحران   به  علت  مثاًل در سال های گذشته 
تمرکز  اگرچه  بود،  متمرکز  تولید  هزینه  و  ریسک  مدیریت  بر 
نگهداری  و  جدید  دستگاه های  توسعه  سمت  به  بانکداری  صنعت 
سطح باالی بازدهی در سال های اخیر سوق خواهد یافت. این باعث 
خواهد  اطالعات  فناوری  در  جدیدی  سرمایه گذاری  سیکل  ایجاد 
بود. بانک ها در سال 2011، رقم بسیار باالیی صرف سرمایه گذاری 
در صنعت بانکداری کردند و پیش بینی می شود که در سال 2017، 
 Core سیستم های  راه اندازی  به  افزایش  این  یابد.  افزایش  رقم  این 
نرم افزاری  بسترهای  شبکه،  زیرساخت های  داده،  مراکز   ،Banking

سیستم های  به روزرسانی  موبایل،  بانکداری  الکترونیک،  بانکداری 
Core Banking و سیستم های تجاری اختصاص خواهد یافت. در سه 

سال گذشته سرمایه گذاری در فناوری اطالعات در جهان حدود 3 
درصد رشد داشته و پیش بینی می شود که تا سال 2016 به 5 درصد 
برسد. این درصد رشد در کشورهای خاورمیانه و آفریقا بیش از 3 
درصد و حدود 6 درصد است که از میانگین جهانی باالتر مي باشد. 

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 9:45 تا 10:30
مکان: سالن اصلی

افزایش  نیز  به 8 درصد  این رقم  بانکداری موبایل،  با درنظرگرفتن 
می یابد. برای انجام این تحقیق، 105 بانک از سه قاره جهان شامل 

اروپا، آسیا و آفریقا مورد بررسی قرار گرفت. 
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)Bank for International Settlement(

سخنرانی های تخصصی

نشست مدیران بانکی در عصر فناوری

دکتر امیر البدوی )عضو 
هیئت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس( - نقش مدیران در 

به کار گیری فناوری 

دکتر جالل رسول اف 
)مدیرعامل بانک آینده( 

ـ نقش شعب در مدل 
کسب و کار مبتنی بر 

بانکداری سیار

پرداخت  نظام های  و  الکترونیک  بانکداری  روزافزون  پیشرفت  با 
غیرساخت یافته  و  ساخت یافته  داده های  از  کشور،  بانک های  برخط، 
لبریز می شوند. عالوه بر حجم انبوه و تنوع رو به رشد داده های در 
با  نیز  بانک ها  داده ها درون  بانک های کشور، سرعت جریان  اختیار 
شتاب در حال افزایش است. برچسب پویایی زمان روی داده ها نیز 
بافتي زنده و بسیار بزرگ مقیاس در داده های بانک ها  ایجاد  باعث 
می شود که به طور دائم حرکت و رشد می کند و تغییر می پذیرد. این 
تحوالت به ورود بانک ها به حوزه جدیدی از فناوری به نام »داده های 
بزرگ« منجر شده است. به کارگیری فناوری داده های بزرگ مستلزم 
توسط  راهبردی  تحلیلی  مهارت های  جدید،  فنی  زیرساخت های 
متخصصین داده و مهم تر از همه، نیازمند تغییر در فرهنگ استفاده از 
داده در مدیران بانک ها می باشد. بانکداری مبتنی بر داده های بزرگ، 
دینامیک، مرتعش از موج رفتار های مشتریان، موزون و هماهنگ و در 
جنب و جوش است. جبهه جدید اثرگذار بر مزیت رقابتی بانک های 
مشتریان  داده های  ژرف  اقیانوس  چالش های  با  مقابله  نحوه  آینده، 
بانک است. بانک های داده راهبر کشف و شهود را پایه دانش حقیقی 
از مشتریان خود قرار می دهند. چاالکی مدیران بانک ها در مکاشفه در 
داده های بزرگ، به یافته های نغز و شگفت آوری از بازار و مشتریان 
بانک ها منجر می شود و هر چه در این اقیانوس ژرف، پایین تر برویم 
و آن را بکاویم، به گوهر های بیشتری در تمایز دهی به خدمات بانک 
داده  دانشمندان  که  نیست  بی دلیل  رسید.  خواهیم  مشتریان  نزد 
Data Scientists منبع عظیم داده های بزرگ سازمان های امروزی 

را به چاه نفت قرن حاضر تشبیه می کنند.

مراد از بانکداری سیار، بانکداری از طریق موبایل یا بانکداری همراه  
که  است  روش هایی  همه   برگیرنده  در  سیار  بانکداری  بلکه  نیست 
می توان از طریق آنها خدمات بانکی را به مشتری ارائه کرد. در واقع 
نظام های  تمامی  اساسًا  است.  غیرفیزیکی  شکل  هر  به  بانک  توسعه  

پرداخت غیرشعبه ای، در حوزه  بانکداری سیار قرار می گیرند. 

در حوزه  تجارت در مفهوم عام اش، تجارت الکترونیکی پیشرفت غیر 
از سازمان های  بسیاری  به همین دلیل هم  انکاری داشته است.  قابل 
بازطراحی  اساس  همین  بر  را  خودشان  درآمد  کسب  مدل  پیشرو 
کرده اند. به عنوان مثال، فروشگاه هاي کمپانی اپل، بیش از آنکه حکم 
»مغازه« با هدف سنتی فروش بیشتر را داشته  باشند، حکم »نمایشگاه« 
با هدف ایجاد ارتباط با مشتریان و برانگیختن وفاداری در آنها را دارند. 
حوزه   پیشرفت  است.  منوال  همین  به  وضعیت  هم  بانک ها  مورد  در 
ایران چشمگیر  ایران و چه در  از  الکترونیکی چه در خارج  بانکداری 
به همین دلیل الزم است مدل کسب و کار  قابل  انکار است.  و غیر 
شعب بانک ها، بر این مبنا تغییر کند تا بتوان میان بانکداری شعبه ای و 

بانکداری سیار هم افزایی الزم را ایجاد نمود.

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30
مکان: سالن سعدی
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مهندس ولی اله فاطمی 
)عضو هیئت مدیره 

بانک ملی ایران(
- شاخص های اثربخشی 

بانکداری الکترونیک

با  بررسي شاخص هاي مختلف اثربخش بانکداري الکترونیکي از سال 
83 به این سو می توان نشان داد که بانکداري الکترونیکي رشد خوبي 
را پشت سر گذاشته و هم اکنون در مرحله اي است که باید میزان 
ارزیابي  روند،  این  آینده  مسیر  روشن کردن  براي  را  آن  اثربخشي 
آتي  براي سال  این گذشته مي توان  ارزیابي  با  تنها  کنیم.  بررسي  و 

نمود.  تصمیم گیري  و  برنامه ریزي  کشور  بانکي  نظام  بعد  سال هاي  و 
در مصوبه سال 1387 دولت که توسعه فناوري در سطح گسترده را 
الزام کرده، از مجموع 7 مورد مندرج و لحاظ شده، توسعه دادگاه ویژه 
بانکداري الکترونیکي تحقق یافته است و در حال حاضر از حیث آمار 
و  فروشگاهي  پایانه هاي  برداشت  و  اعتباري  کارت هاي  کاربري  رشد 
سایر خدمات بانکداري الکترونیکي در شرایط بسیار خوبي قرار داریم. 
به  عنوان نمونه طي چند ماه اخیر، میزان استفاده از بانکداري الکترونیکي 
و تراکنش هاي صورت گرفته در این فضا با رشدي 80 درصدي مواجه 
بوده  که موجب ارائه خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض و مدیریت 
افتتاح  است  الزم  و  شده   شعبه  از  خارج  در  پرداخت ها  و  دریافت ها 
حساب، چک و مدیریت درخواست ها هم به سرعت در این فضا ارائه 
شوند. با توجه به رشد سریع تقاضاي خدمات جدید و تغییرات رفتار 
بازار در صورتي که روند رشد و تکامل کنوني را ادامه بدهیم به نظر 
نمي رسد بتوانیم در آینده اي نزدیک به نیازهاي مشتریان پاسخ دهیم. 
امروزه دیجیتالي سازي باید مهم ترین اولویت باشد و تغییر نقش شعب 
به عنوان پشتیبان بانکداري به عنوان یکي از راهکارهاي هماهنگ شدن 

با تغییرات سریع جهان باید در دستور کار قرار گیرد.
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نشست کیفیت سرویس و کارایی سیستم های بین بانکی

دکتر محمدهاشم بت شکن 
)مدیر عامل بانک مسکن( ـ 
نقش فناوری در تغییر مدل 

کسب و کار بانکی

دکتر علی دیواندری 
)مدیرعامل بانک پارسیان( 

ـ تحوالت بانکداری به 
 کمک فناوری

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30
مکان: سالن رودکی

اقتصاد  ثقل  نقطه  به  تپنده،  قلب  مثابه  به  بانکداري  امروزه صنعت 
تبدیل شده است. بانک ها با جمع آوري، طبقه بندي و تحلیل داده هاي 
برند  ایجاد  ترکیبی،  محصوالت  خلق  مشتریان،  تراکنش  از  حاصل 
متمایز و توسعه خدمات مالی توانسته اند بهبود و درآمد شایانی کسب 
نمایند. تغییرات سریع فناوري اطالعات تأثیر قابل توجهی بر ابعاد 
مختلف کارکرد بانک ها داشته است. بانک ها در محیط چالشی ناشی 
از تغییرات سریع فناوري، بازار رقابتی تقسیم شده و افزایش روزافزون 
انتظارات مشتریان فعالیت می کنند که در چنین محیطی، بانک هاي 
خواسته های  متناسب سازي  شد.  خواهند  حذف  سرعت  به  غیرپویا 
توسعه  بانکداري،  نوین  خدمات  با  مشتریان(  )نیازسنجی  مشتریان 
محصول و کانال دسترسی را می توان سه رأس مثلث ارائه خدمات 
مالی توسط بانک هاي تجاري برشمرد که این مقاله به بررسی انطباق 
الگوهاي  تحلیل  و  اطالعات  فناوري  دگرگونی هاي  با  محور  این سه 
تبیین  پژوهش ضمن  این  این هدف،  راستاي  موجود می پردازد. در 
مزیت  بهبود  استراتژي هاي  تحول  سیر  بانکداري،  خدمات  ابعاد 
سیستم  به  عنایت  با  را  مشتري محوري  استراتژي هاي  به  رقابتی 
به  و  اطالعات  فناوري  توسعه  درنهایت  می کند.  معرفی  بانکداري 
تناسب آن، تغییر مدل هاي کسب وکار بانکداري، به سلطه استراتژي 
فراگیر  و  چندگانه  بانکداري  روبه رشد  الگوهاي  در  سیستمی  قفل 
اتصال  و  گذار  چگونگی  از  نشان  پژوهش  این  یافته هاي  مي انجامد. 
بانکداري مجازي و بانکداري حقیقی و تغییر استراتژي هاي کسب وکار 
بانکی به دلیل تمایل مشتریان به دراختیارداشتن کنترل زمان، مکان، 
درک  دارد.  بانکی  عملیات  اجراي  در  نیاز  مورد  اطالعات  و  کانال 
شرایط موجود و اتخاذ راهبردهاي صحیح و بهنگام، به جلب مشتریان 
جدید، حفظ مشتریان موجود، واسطه زدایی و خلق درآمدهاي جدید 

با ارائه خدمات نوآورانه براي بانک ها منجر خواهد شد.

افزایش میزان استفاده از ابزارهاي الکترونیک در شبکه بانکي بر اساس 
تعادل  بانکداري،  تا 92 در حوزه  از سال 85  بانک مرکزي  آمارهاي 
سیستم بانکداري سنتي را کاماًل تغییر داد. از سال 85 به بعد، فناوری 
که  طوري  به  گذاشت  بانکي  خدمات  روي  زیادي  تأثیرات  اطالعات 
بانکي  تا 92، هر ماه 350 میلیون تراکنش در نظام  در سال هاي 85 
این  براي  نبود،  الکترونیکي  سامانه هاي  اگر  که  است  گرفته  صورت 
فناوري  داشت.  وجود  زیادي  بسیار  انساني  نیروي  به  احتیاج  تقاضاها 
اطالعات امروز یک پدیده بیروني براي نظام بانکي محسوب نمي شود، 
بلکه یک پدیده دروني و ممزوج با خدمات بانکي است و امروزه، بانک 
بدون فناوری اطالعات مفهوم ندارد. تحوالت بخش فناوری به صورت 
مستقیم بر خدمات بانکي تأثیرگذار است که این خدمات براي بانک 
هم مفید است و هم تهدید. از این جهت مفید است که مي تواند در ارائه 
بهتر خدمات به مشتریان کمک کند، اما از آن جهت تهدید محسوب 
مي شود که در آینده مي تواند جایگزین نیروي انساني گردد. بنابراین 
زماني خواهد رسید که ما به جاي بانک از خدمات فناوری اطالعات در 
حوزه بانکداري استفاده کنیم. وي اظهار داشت: بنابراین باید مراقب بود 
که صنعت بانکداري توسط فناوری بلعیده نشود، امروزه حتي سیستم 
حرکت قطارها و کنترل فرودگاه ها از فناوري اطالعات استفاده مي کنند. 
فناوري اطالعات و ارتباطات بر تار و پود نظام بانکي اثرگذار است و تا 
چند سال آینده تحوالت زیادي را به کمک فناوری شاهد خواهیم بود. 
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دکتر محمد طالبی )مدیرعامل 
بانک کشاورزی( ـ سامانه 
الکترونیکی اعتبارات خرد 

با اجرای سامانه مدیریت اعتبارات خرد، پرداخت های دستی حذف و 
اطالعات متمرکز می شود. یکی از موضوعات هدایت کننده برنامه های 
الکترونیک در بانک ها، برنامه مدل کسب و کار است. بانک کشاورزی، 
از مشتریان  زیادی  تعداد  با  است  بانک تخصصی بخش کشاورزی 
زیاد  تعداد  بالطبع  بانکی.  عملیات   زیادی  تعداد  بنابراین  و  کوچک 
بانک  الزاماتی را برای  کشاورزان و وظیفه فنی در حوزه کشاورزی 
کشاورزی ایجاد نموده است. بنابراین برای شرایطی که با آن مواجه 

می شویم، بهره مندی از تکنولوژی ضروری است. ما در بانک کشاورزی 
این  با عنوان سامانه متمرکز مهرگستر طراحی کرده ایم که  سیستمی 
از  بازرسی  وصول،  متمرکز  مدیریت  خرد،  اعتبارات  مدیریت  سامانه 
راه دور، پرداخت های غیرحضوری اقساط و مبارزه با پولشویی و غیره 
باید  و  است  تخصصی  بانک  یک  کشاورزی  بانک  می دهد.  انجام  را 
تسهیالت بپردازد و بر آن نظارت کند، بنابراین این نظارت ها به صورت 
دلیل  این  به  خرد  اعتبارات  مدیریت  سامانه  می شود.  انجام  مکانیزه 
و  کنیم  ارائه  خدمات  مشتریان  به  باید  واقع  در  ما  که  شده  طراحی 
انجام می شود، شامل  اعتبارات خرد  مدیریت  خدماتی که در سامانه 
به کشاورزان، حجم زیاد اطالعات فیزیکی مشتریان، حجم  تسهیالت 
زیاد کار در شعب و محدودیت تعداد کارکنان است که این خدمات 
اعتبارات خرد،  بانک ها آسان تر کرده است. سامانه مدیریت  را برای 
پرداخت های دستی را حذف و اطالعات را متمرکز می کند. همچنین 
این سامانه مدیریت متمرکز اطالعات خرد و نظارت هوشمند را سبب 
و  اسناد  همه  سامانه  این  در  مي نماید.  جلوگیری  تکرار  از  و  می شود 
اطالعات به صورت الکترونیکی ثبت می شود و در دو بخش، خدمت 
ارائه می کند: یک بخش، ارائه خدمت به مشتریان و بخش دیگر، ارائه 
خدمت به کاربران شعب. در این سامانه، همه اطالعات مشتریان بانک 

کشاورزی به صورت الکترونیک ثبت و نگهداری می شود.
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نشست افزایش اثربخشی به کمک فناوری

1 - Richard Hands

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 14 تا 15:30
مکان: سالن رودکی

ریچارد هندز1 
ـ زیرساخت های بازارهای 

مالی )بال 3(

مسیري که در سال های گذشته در صنعت پرداخت الکترونیک دنیا 
شاهد بوده ایم مسیر متفاوتی بوده و پرداخت به سمتی رفته که قسمتی 
از پرداخت ها به علت ماهیت متفاوتی که دارند و مالحظات متفاوتی 
که به لحاظ فنی و امنیتی روی سیستم پرداخت الکترونیک می طلبند 
به سمت دیگری پیش رفته اند. در صنعت پرداخت خرد در سال های 
گذشته اسامی زیادی شنیده شده است که برخی از این اسم ها، زاده 
استانداردهایی  آنها  از  برخی  و  هستند  صنعت  این  بزرگ  غول های 
هستند که در حوزه های ملی به  وجود آمده اند. اگر بخواهیم به تاریخچه 
ایجاد چنین صنعتی در ایران توجه کنیم به اوایل دهه 80 برمی گردیم 
که بلوغی در حوزه پرداخت الکترونیک در کشور ایجاد شد. بعد از 
آن در سیستم های حوزه حمل و نقل به واسطه پرداخت هایی که مقدار 
سیستم هایی  است  مهم  برای شان  سرعت  و  دارند  زیاد  تعدد  و  کم 
و  کردند  ایجاد  را  سوخت  هوشمند  کارت  یا  الکترونیک  بلیت  مثل 
این ماجرا ادامه داشت تا آنجا که تعدد بازیگران این حوزه به تعدد 
کارت ها منجر شد. در اینجا برای نخستین بار به یکپارچه سازی در 
زیادی  نیاز  احساس  رفتیم  جلوتر  که  کمی  شد.  پرداخته  حوزه  این 
برای ورود بانک مرکزی به این حوزه وجود داشت زیرا حجم پول و 
کنترل نقدینگی اقتضا مي کرد که در این حوزه یک رگوالتور حضور 
چه حدی  تا  باید  رگوالتوری  این  که  است  این  سؤال  اما  کند  پیدا 
باشد؟ همه این سؤاالت ما را به این رساند که اکوسیستم ایده ال در 

این صنعت چیست؟ 

نظارت  برای  بین المللی  استانداردهای  تنظیم  بحث  به  ارائه  این  در 
بانکی و نقش BCBS خواهم پرداخت، سپس توجه شما را به اصول 
 )FSB( اصلی بال برای نظارت بانکی مؤثر که توسط هیئت ثبات مالی
به  عنوان کلیدی برای پذیرش بین المللی تعریف شده تمرکز می کنم. 
در ادامه به اهمیت نظارت مؤثر به  جای تأکید بر جزئیات اصالحات 
ویژگی های  به  پایان  در  می کنم.  تأکید   3 یا  بال2  بر  پیشنهادی 
بال3  اصلی  ویژگی های  و  نقاط ضعف مشخص شده  و  بال2  کلیدی 
تعریف  از:  عبارت اند   BCBS اصلی  نگرانی های  پرداخت.  خواهم 
قدرت  این  اینکه  از  اطمینان  باشند،  داشته  باید  ناظران  که  قدرتی 
مداخله  برای  جلونگر  رویکرد  داشتن  می شود،  استفاده  درستی  به 
باید  نظارت  اصلی  هدف  ناظران.  برای  اهداف  وضوح  و  به  موقع 
ارتقای ایمنی و سالمت بانکی در نظام بانکی باشد. هدف از نظارت 
است  ممکن  شود.  تعریف  بانک ها  ورشکستگی  از  جلوگیری  نباید 
حفاظت  مالی،  ثبات  سپرده گذار،  از  حفاظت  مانند:  دیگری  اهداف 
اما  نظر گرفته شود  مقامات در  توسط  نیز  و غیره  از مصرف کننده 
نظارت بانکی مؤثر پیش شرط هایی هم دارد. سیاست های پایدار در 
سیاست  تدوین  برای  طراحی شده  مناسب  چارچوب  کالن،  اقتصاد 
شامل:  مناسب  توسعه یافتگی  با  عمومی  زیرساخت های  مالی،  ثبات 
قوانین کسب و کار، اصول حسابداری و حسابرسی خارجی مستقل، قوه 
قضائیه کارآمد و مستقل، حسابداری و حسابرسی و مشاغل حقوقی 
سایر  برای  مناسب  نظارتی  قوانین  تعریف  مناسب،  قانونگذاری  با 
بازارهای مالی، سیستم پرداخت امن و کارآمد، دفاتر اعتباری مؤثر 
و بانک اطالعاتی برای کمک به ارزیابی ریسک اعتباری، چارچوب 
مشخص برای مدیریت، بهبود و حل و فصل بحران، سازوکاري برای 

تأمین حفاظت سیستماتیک، نظم و انضباط مؤثر در بازار. 

دکتر حسین تهرانی 
)معاون فنی شرکت فناپ( 

ـ تحوالت کسب و کار در 
سامانه های پرداخت خرد
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مهندس فرامرز خالقی 
)مدیرعامل شرکت 
داده پردازی ایران(

ـ رایانش ابری در بانکداری

طی یک نظرسنجی، 71 درصد مدیران بانک های بزرگ آمریکا در  
سال 2013 خواهان افزایش سرمایه گذاری در بخش بانکداری ابری 
ابری  خدمات  ارائه دهندگان  که  است  این  آن  دلیل  یک  بوده اند. 
عمومی خدمات خود را امن تر کرده اند. در سال 2010 رایانش ابری 

اولین تکنولوژی دنیا بود. در سال 2011 به علت نگرانی امنیت به رتبه 
دهم رسید و بعد از آن دوباره ارتقا پیدا کرد و در سال بعد به رتبه سوم 
رسید. بحث ابر خصوصی هم بحث جدیدی است که بسیار مطرح شده 
است. بانکداری ابری تعاریف مختلفی دارد اما معتبر ترین آن دسترسی 
آسان، گسترده و بر اساس تقاضای منابع است. بانک ها حدود 15 سال 
از سایر صنایع در رایانش ابری عقب هستند که این می تواند دغدغه و 
فرصت ایجاد کند. شما امروز آب و برق و گاز را به صورت اتوماتیک، 
دریافت و به میزان مورد نیاز مصرف می کنید. پس یک قراردادی با 
خدمات دهنده داریم که به راحتی خدمات می گیریم. پس چه می شد 
که هروقت کامپیوتر را روشن می کردیم مي توانستیم از اینترنت استفاده 
کنیم و هر وقت استفاده نمی کردیم، قطع مي شد. پس ما به رایانش ابری 
و خدمات ابری نیاز داریم چون عدم تطابق زیادی بین درخواست ها 
و منابع ما وجود دارد که بحث پرداخت در ازای آنچه می خواهیم را 
مطرح می کند که پرداختی به ازای چیزی که نمی خواهیم داشته باشیم 
یا پرداختی به ازای چیزی که الزم داریم اما در دسترس نیست. اما با 

رایانش ابری این انطباق خیلی افزایش می یابد. 
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نشست زیرساخت های آتی بانکداری

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30
مکان: سالن رودکی

دکتر فریدون قاسم زاده 
)مدیرعامل شرکت 
افرانت( ـ خدمات 

مشاع دیتا سنتر

روند توسعه فناوری در سه حوزه کامپیوتر، ارتباطات و کنترل در دو 
ساخت  حوزه  در  بزرگ  پیشرفت های  مدیون  بیستم  قرن  آخر  دهه 
قطعات نیمه هادی و صنعت ساخت مدارات مجتمع است. پیشرفت ها 
تحوالت  باعث  بیستم  قرن  آخر  دهه  دو  در  فوق  حوزه  سه  در 
چشمگیری در سایر حوزه های فناوری و کسب و کارهای مختلف مانند 
هسته ای،  )نیروگاه های  بزرگ  صنایع  کنترل  اتاق  هوانوردی،  صنعت 
)شبیه ساز  شبیه سازها  و  سوئیچ(  )مراکز  مخابراتی  مراکز  پاالیشگاها(، 
هواپیما، شبیه ساز نیروگاه هسته ای( گردید. نسل جدید این سه حوزه 
)موبایل های هوشمند(،  افراد  در دست  کامپیوتری  پردازش  قدرت  با 
موبایل های  می شود.  تعریف  ابری  رایانش  و  سیار  نوع  از  ارتباطات 
همه  محور  و  شروع  نقطه   )Apps( کاربردی  برنامه های  و  هوشمند 

تحوالت آینده اند.

 ،2011 سال  انتهای  در  است.  رشد  حال  در  وقفه  بدون  اینترنت، 
اتفاق  که  جدیدی  پدیده  داشته اند.  نمایی  رشد  اینترنت  کاربران 
کره  جمعیت  تعداد  به  تقریبًا  امروز  و  است  موبایل  رشد  می افتد 
زمین سیم کارت وجود دارد و رشد نمایی داشته است. پدیده دیگری 
که امروز مشاهده می کنیم رشد تلفن های هوشمند است که باز هم 
رشد نمایی است. چهارمین پدیده در حال وقوع، اینترنت 4G است. 
اطالعات  به  همه جا  در  مردم  که  شده  باعث  عوامل  این  مجموعه 
ایجاد  را  پدیده بزرگ داده ها  این عوامل  دسترسی دارند. مجموعه 
کرده که حجم اطالعات این قدر زیاد است که جمع آوری، نگهداری، 
تحلیل و به اشتراک گذاری آنها بسیار مشکل مي باشد. بزرگ داده ها 
زیاد  اطالعات  تنوع  زیاد 2.  اطالعت  دارند: 1. حجم  ویژگی  چهار 
3. سرعت انتقال زیاد 4. اشباع ناپذیری. برای اینکه بدانیم رهبران 
آمازون،  که  بدانیم  باید  کرده اند  چه  ابری  فناوری  زمینه  در  دنیا 
گوگل، مایکروسافت، سیلزفورس، استراتژی ابری خود را برنامه ریزی 
کرده اند. کشورهای بزرگ دنیا نیز استراتژی ابری خود را استخراج 
کرده اند. آنچه که به مفهومe  و اینترنت وجود دارد خواه ناخواه تمام 

خواهد شد و به سمت m یعنی موبایل می رود. 

مهندس عباس وفایی 
)مشاور شرکت اعتماد 

مبین( ـ روند تکنولوژی و 
توسعه خدمات پهن باند



www.conf.mbri.ac.ir/ebps3

پژوهشکده پولی و بانکی

22

59 
64 

48 

59 
57

 56 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

»« 

 

 

 

 

 

  

امروزه با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در میان اقشار 
جامعه، این ابزار در پیشبرد اهداف جامعه الکترونیکی نقشی کلیدی 
و  تجارت  الکترونیک،  جامعه  بخش های  بارزترین  از  یکی  دارد. 
درصد   64 با  اینترنتی  بانکداری  می باشد.  الکترونیک  بانکداری 
بستر  بر  ایرانیان  اصلی  فعالیت  سومین  حاضر  حال  در  محبوبیت 
اینترنت می باشد، این درصد باال در حالی به  دست می آید که ضریب 

دکتر حمیدرضا نیکوفر 
)رئیس هیئت مدیره 

جیرینگ( ـ توسعه 
بانکداری و پرداخت همراه

نفوذ اینترنت در کشور حدود 60 درصد می باشد و هموطنان بسیاری 
از امکان دسترسی به اینترنت محروم هستند. در مقابل، تلفن همراه با 
ضریب نفوذ بالغ بر 110 درصد در ایران و فراگیری همگانی، امکان 
استفاده از هرگونه خدمات همراه را حتی در دورترین نقاط کشور فراهم 
کرده است. در چند سال اخیر بانک ها با ارائه نرم افزارهای بانکی وابسته 
به گوشی ها پا به عرصه خدمات رسانی در حوزه تلفن  همراه گذاشته اند، 
که این راهکار با توجه به تعدد سیستم عامل گوشی های تلفن همراه، نیاز 
انواع گوشی های موجود در  به روزرسانی نرم افزارها، عدم پوشش دهی 
بازار و غیره روش پردردسری بوده و چتر خدماتی برای کلیه مشترکین 
بانک را شامل نمی شد. این در حالی است که اپراتورهای تلفن همراه 
راحت تر  ارائه  و  تسهیل  در  سعی  خود  زیرساخت های  از  استفاده  با 
بر  بانک ها دارند. عالوه  بانکی به مشترکین خود و مشتریان  خدمات 
که  است  دیگری  موضوع  همراه  پرداخت  روش های  و  فناوری ها  این 
خأل آن در کشور قابل لمس مي باشد و برای ازبین بردن این کمبود، 
ایجاد  به  آنها می توان  از جمله  دارد که  نیازمندی های مختلفی وجود 
این  نیاز در  قوانین و مقررات مورد  تهیه  ارتباطی،  زیرساخت و بستر 
خصوص توسط نهادهای سیاستگذار، حضور بازیگران کلیدی از قبیل 
بانک ها، شرکت های ارائه کننده خدمات شهری و اپراتورها در کنار هم 

به  منظور راه اندازی سریع این فناوری ها اشاره کرد. 
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میزگردها
نقشه راه بانک مرکزی در چشم انداز 1400

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 10:30 تا 12:30 
مکان: سالن اصلی

حاضرین: 

دکتر فرهاد نیلی )رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ـ مدیر جلسه(	•
ناصر حکیمی )مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی(	•
علیرضا عسگری مارانی )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(	•
حسن معتمدی )مدیرعامل بانک اقتصادنوین(	•

محورها: 
نقش بانک ها

نقش قانون گذار
تعامل بانک ها و قانون گذار

نظام بانکی و نهادهای بیرونی

فرهاد نیلی: زماني که دولت رجوع به تدبیر، برنامه ریزي و ثبات دارد، 
بانک مرکزي خود را آماده کرده  است که خیز بلندي براي نوسازي 
نظام بانکي بردارد. در این راه ترسیم افق و تدوین برنامه براي تعامل 
گام هاي  از  دنیا  روز  استانداردهاي  با  فاصله  و سنجش  با ذي نفعان 
مهمي است که باید برداشته شود و فناوري اطالعات باید پیشرانه 
تغییر در استراتژي سازمان باشد. واقعیت آن است که در گذشته 
تعامل خوبي با بازار سرمایه ایجاد نکردیم و این در حالي است که 
مطالبات بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرند. بانک مرکزي یک 
نهاد منفعل نیست بلکه یک نهاد فعال است که بخش اسمي اقتصاد 
را پایدار مي سازد. اکنون فاصله ما با افق 1400 بسیار زیاد است و 
کرده  محول  بانکداري  بخش  به  را  وظایف  همه  که  نیست  درست 
و از آنها بخواهیم که این فاصله را پر کنند بلکه باید زیرساخت ها 

زیرساخت ها  این  مهم ترین  از  یکي  مالي  زیرساخت  و  کنیم  فراهم  را 
محسوب مي شود. یکي از نشانه هاي توسعه یافتگي هر کشوري آن است 
که اطالعات در آن ارزشمند محسوب می شود، اطالعات خلق ارزش 
مي کند و براي ما جاي امیدواري است که مشتري ها و بخش خصوصي 
فعال در این حوزه بتوانند تمام مراجعات افراد به سامانه های خود را 
مورد تحلیل و مطالعه قرار داده و اطالعات مورد نیاز را از آن استخراج 
درواقع  فردا  بانک  کنند.  تهیه  شناسنامه  مشتریان  براي  نهایت  در  و 
نیز سطح خود  نمي بیند و مشتري  را یکسان  بانکي است که مشتري 

را مي شناسد.

است.  بااهمیتی  مسئله  مرکزي  بانک  راه  نقشه  ترسیم  ناصر حکیمی: 
را  ایران  در  مرکزي  بانکداري  اصلي  وظایف  راه  نقشه  این  در  باید 
الگو و تصویري آرماني از بانک مرکزي در افق نقشه راه  مشخص و 
ترسیم کنیم و پس از آن تأثیر فناوري اطالعات را در آن مورد بررسي 
همه جانبه نگر  راه  نقشه  تهیه  منظور  به  گذشته  ماه   6 در  دهیم.  قرار 
بازار  بانک مرکزي،  بانک ها،  با دپارتمان هاي موجود در  مصاحبه هایي 
سرمایه و اپراتورهاي تلفن همراه داشتیم و انتظار آنها را از رگوالتوري 
در این بخش جویا شدیم. متأسفانه به فعالیت بانکداري در کشور ما 
بانکي  این در حالي است که مدل هاي  نگریسته مي شود،  بسیار ساده 
در کشورهاي دیگر بسیار پیچیده است. بانک ها هر کدام و به صورت 
جداگانه نمي توانند زیرساخت هایي براي انجام فعالیت هاي خود ایجاد 
کنند چون در این زمینه مضیقه هاي مالي و قانوني وجود دارد بنابراین 
مهم  بسیار  راه  نقشه  در  بازار  این  براي  اطالعاتي  محصوالت  ایجاد 
محسوب مي شود. بحث پروفایل کردن مشتري چالشي است که اگر 
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ایجاد  مشتري  شناسنامه دارکردن  براي  چارچوب هایي  شویم  موفق 
کنیم بسیار مهم و تأثیرگذار است که با در اختیار دادن این اطالعات 
طبقه بندي  را  مشتریان  راحتي  به  مي توان  ذي نفعان  و  بانک ها  به 
کرد و از این منظر بانک ها و بازار سرمایه موفق به ارزیابي ریسک 
به دنبال  این زیرساخت ها باعث مي شود مشتري  مشتري مي شوند. 
بانک نباشد بلکه بانک ها به دنبال مشتري باشند که این کار با ارائه 

تصویري کلي از بازار مالي و اقتصادي امکان پذیر است. 

حدود  رقمي  سرمایه  بازار  مقطع،  این  در  مارانی:  علیرضا عسگری 
550 هزار میلیارد تومان جمع بورس و فرابورس دارد و یک درصد 
فناوري  شرکت هاي  به  متعلق  اصلي  بورس  شرکت هاي  در  آن 
و  پارسیان  الکترونیک  تجارت  انفورماتیک،  خدمات  مثل  اطالعات 
کارت اعتباري ایران کیش و داده پردازي است که در کل حدود 21 
اهداف  در  مي دهد.  تشکیل  بانک ها  مارکت  را  بازار سرمایه  درصد 
نکته کلیدي وجود دارد که یکي تعیین نرخ سود  بانک مرکزي دو 
بازار  ریاست  پیش  سال  هشت  است.  ارز  نرخ  تعیین  دومي  و  پایه 
پول و سرمایه دست بانک مرکزي بود و بعد از آن به لحاظ قانوني 
جدا شدند و مسئولیت شان متفاوت شد اما به هیچ وجه انتقال واقعي 
به درستي انجام نگرفت و به همین دلیل انتظار اصلي در سیاستگذاري 
را بازار سرمایه از بانک مرکزی دارد تا در زمان هاي تصمیم گیری در 
مورد این دو مسئله مهم که وظیفه اصلي بانک مرکزي است، نگاهي 
به بازار سرمایه که عددي به نسبت بزرگ شده است و تنه به تنه 
نقدینگي موجود مملکت و تولید ناخالصي موجود مملکت مي زند و از 
شاخص هاي مهم اقتصادي کشور است؛  داشته باشد و از طرف دیگر 
در تدوین قوانین، بخصوص تبصره هاي بودجه، ریسک سیستماتیک به 

بازار سرمایه وارد نکند. 

حاضر،  قرن  در  مشتریان  براي  ارزش آفریني  الزمه  معتمدی:  حسن 
شناخت نیازها و طراحي محصوالت جدید مطابق با این نیازهاست. در 
شرایط فعلي که نظام بانکي در مواجهه با جریاني بزرگ از اطالعات 
قرار دارد، الزم است که بانک ها با استفاده از ابزارهاي نوین، نسبت به 
کشف الگوهاي ارزش آفرین مشتریان اقدام کنند. کاربردي ترین ابزار 
کشف الگوهاي ارزش آفرین در قرن حاضر »داده کاوي« است و با توجه 
به حجم وسیع اطالعات مشتریان، داده کاوي زمینه پوشش و شناخت 
سریع نیازهاي مشتریان و ارائه راهکارهاي جدید را فراهم مي کند. این 

موضوع تحول بزرگي در سیستم بانکي محسوب مي شود و در حال حاضر 
مشتري محوري، مالک کار بانک ها شده که در این بحث، ظرفیت مشتري 
و تعریف مفاهیم جدید جا گرفته است. بانک ها براي ارائه خدمات به 
دنبال تهیه فناوري هاي مورد نیاز خود رفته و به ناچار شرکت هاي جدید 
تأسیس شده اند و به تهیه نرم افزارهاي بانکي براي خود اقدام کرده اند ولي 
خوشبختانه با اقدامي که بانک مرکزي در راستاي تهیه نقشه راهبردي 
انجام داد، زیرساخت هاي اصلي فراهم  شده و بانک مرکزي به عنوان متولي 

نظام بانکي مي تواند بسیار تعیین کننده باشد. 
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خدمات بانکی مستقل از مسیر، ابزار و بانک

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30 
مکان: سالن اصلی

حاضرین: 

ناصر حکیمی )مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی ـ مدیر 	•
جلسه(

شرکت 	• انفورماتیک  )معاون  سلطان پور  محمدعلی  مهندس 
خدمات انفورماتیک(

علیرضا لگزایی )نائب رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک ملت(	•
مهندس احمد مرآت نیا )مشاور مدیر عامل بانک آینده(	•
مهندس زهرا میرحسینی )معاون فناوری و اطالعات بانکی بانک 	•

اقتصاد نوین(

محورها: 

نقطه های ارائه خدمات در بانک ها	•
شبکه های اجتماعی	•
فناوری های مستقل از مکان و زمان	•
پروفایل مشتریان بانکی	•
مدیریت کانال	•
ارزش افزوده خدمات بانکی	•

در  بازنگری  که  همایش  اصلی  تم  به  توجه  با  حکیمي:  ناصر 
این  موضوع  است،  فناوری  امکانات  از  استفاده  با  بانکی  کسب و کار 
میزگرد به ارائه دورنمایی از آنچه که خدمات بانکی دنبال خواهد 
کرد، اختصاص یافت. در دهه 80 با ظهور کامپیوترهای شخصی شما 

فرمول نویسی  و  محاسبات  برنامه نویسی  دانش،  داشتن  با  می توانستید 
انجام  برای  تا جایی که  پیدا کرد  این روند توسعه  اما  انجام دهید  را 
کارهایی خاص حتی الزم نیست اصول و قواعد نرم افزارها را بدانید و با 
استفاده از ابزارهای هوشمند امروز می توانید ابزاری خاص برای انجام 
به حالت  فنی  از حالت  تکنولوژی  بنابراین  باشید.  کاری خاص داشته 
کسب و کاری تبدیل شده است. نکته اصلی که در طول این 35 سال 
اتفاق افتاده است این است که شما خدمات اصلی را دارید و بسته به 
الگویی  می تواند  بنابراین  کنید.  استفاده  آنها  از  می توانید  کاربرد  نوع 
وجود داشته باشد که در سایر خدمات هم مورد استفاده قرار بگیرد. 
بانکداری نیز به  عنوان یک کسب و کار فیلتری تخصصی برای یک سری 

از سرویس ها پایه و اساسی دارد.

علیرضا لگزایی: نظام بانکي در حوزه سرویس، خدمات و ابزارهاي ارائه 
خدمت به مشتري نسبت به سازمان هاي خدمت رسان بسیار پیشگام 
است اما از جمله سازمان هاي پیچیده در زمینه مقررات شامل مقررات 
فعالیت بانک و ریسک هاي متوجه بانک هاست. در کشورهاي پیشرفته، 
رگوالتور به فروشگاه هاي زنجیره اي مجوز صدور کارت اعتباري مي دهد 
واین فروشگاه ها در حوزه بانکداري خرد با بانک ها رقابت مي کنند. حتي 
یک شرکت فناوري اطالعات زیرمجموعه بانک ملت مدتي درخواست 
فعالیت  بانک ملت،  برند  تا در حوزه سایبري تحت  نمایندگي داشت 
باشد  داشته  تسهیالت  ارائه  و  سپرده گذاري  و  دهد  انجام  بانکداري 
که پاسخ ما به این درخواست، مثبت بود اما به لحاظ مقررات، کمي 
محدودیت وجود دارد براي مثال اگر این شرکت ها دچار مشکل شوند 
در  تاکنون  همچنین  برود.  سؤال  زیر  نیز  بانک  شهرت  است  ممکن 
مذاکرات، وفاداري به مشترکین را در طرف مذاکره مشاهده نکرده ایم 
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و مسئله آخر عدم رقابت این فروشگاه هاست.

احمد مرآت نیا: وقتي مقوله خدمات بانکي مستقل از مسیر و ابزار 
مطرح  می شود اولین مسئله بحث مدیریت کانال است.  اگر بانک ها 
عرصه  وارد  دیگري  بازیگران  تا  کنند  فراهم  را  امکاني  مي خواهند 
را  نرم افزاري  بسته هاي  و  افزوده  ارزش  بانکداري شوند و خدمات 
عرضه کنند نیازمند این هستند که  Chanel Managerهایي داشته 
که    Core Banking داخل  در  دستکاري  از  را  آنها  که  باشند 
این  سازد.  بي نیاز  است   Core ارائه دهنده  شرکت هاي  انحصار  در 
فریادي است که بانکی ها بیش از ده سال است دارند و درخواستي 
دیگر  و  توسن  انفورماتیک،  خدمات  مثل  شرکت هایي  از  که  است 
ولي                     داریم  را  شما   Core Banking ما  دارند.  این صحنه  بازیگران 
Chanel Manager در اختیار ما قرار دهید که براي هر سرویسي 
ناگزیر از این نباشیم که در صف انتظار طوالني درخواست هاي دیگر 
مشتریان شما قرار گیریم. این موضوع این امکان را فراهم مي کند که 

شرکاي تجاري در کنار شما شکل بگیرد.

زهرا میرحسینی: من موضوع را جور دیگري مي بینم، ما همگي در 
خانه لِگو مي گیریم و به بچه هایمان مي دهیم که براي خودشان خانه 
چیز  و  مي برد  کار  به  را  خود  خالقیت  بچه اي  هر  بعد  و  بسازنند 
جدیدی مي سازد. آیا سرویس هایي که در بانک به عنوان خدمات 
پایه ارائه مي شوند، می توانند در الگوهاي کسب وکار طوری استاندارد 
و با چارچوب خاص تعریف شوند که مانند لِگوهایي باشند که دست 
تعریف  الزامات  پایه  این خدمات  برای  بعد  و  فرزندانمان مي دهیم 
کنیم و بدهیم دست دیگري که خدماتی مطابق با نیاز مشتریان و 
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بازار خود طراحی کند و نقش بانک فقط تحویل وجوه نباشد. همیشه 
مي گویند بانک وجوه مي گیرد، تسهیالت مي دهد و از این میان درآمد 
کسب مي کند، اما آیا واقعًا بانک این است؟ شاید زماني بانک این بوده 
اما االن دیگر بانک ها این نیستند و در سراسر دنیا هم بانک ها از این 
محل درآمد ندارند و از محل کارمزدها، سرویس ها و برآورده کردن 

نیازهاي مشتري است که درآمد دارند.
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افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 11 تا 12:30 
مکان: سالن اصلی

حاضرین: 

• مدیر 	 ـ  پرداخت  نظام های  در  )صاحبنظر  امیرشکاری  نیما  دکتر 
جلسه(

• ناصر حکیمی )مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی(	
• مهندس محمود جراحی )معاون سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان 	

و جانبازان(
• و 	 ارتباطات  وزارت  برنامه ریزی،  )معاون  قنبری  برات  مهندس 

فناوری اطالعات(
• دکتر رسول سرائیان )عضو هیئت مدیره همراه اول(	

محورها: 

• نقش بانک ها و اپراتورها	
• نقش قانون گذار	
• فرصت ها و تهدیدها	
• زیرساخت ها و چالش ها	

نیما امیرشکاری: راه برون رفت از وضعیت فعلي، مشارکت اپراتورها 
روي  سرمایه گذاري  است  الزم  و  بود  خواهد  کشور  در  بانک ها  و 
و  جدید  خدمات  فراهم کردن  طریق  از  غیره  و  همراه  تلفن هاي 
عنوان  به  کشور  بانکي  نظام  و  بگیرد  حاکمیت صورت  حمایت هاي 
بالقوه مصرف کننده خدمات همراه می تواند نیروي  بازار  بزرگ ترین 

نهایت  در  و  سرمایه گذاري  این  هدایت کردن  براي  مناسبي  محرکه 
براي رسیدن به این سرمایه گذاري ها و به این فضا باشد و مي توانیم از 
فعالیت هاي مشترک تحقیقاتي بین اپراتورها و بانک ها به عنوان اولین 

قدم براي رسیدن به این فضاي جدید استفاده کنیم.

ناصر حکیمی: در تاریخ بشر اولین بار است که ابزاري آمده و این قدر 
به انسان نزدیک شده است و اینقدر نیازهایش را هم پوشش مي دهد 
و هم تغییر. دیگر بحث این نیست که من نیازي داشته باشم و بروم 
برطرف کنم  appهایی که در داخل گوشی ها مي آید نیازهاي جدیدي 
براي من ایجاد مي کند. در چند سال آینده بعضي چیزها از رده خارج 
 POS آنها  از  یکي  که  آنها مضحک شود  از  استفاده  شاید  و  مي شود 
در  که  را  فیزیکي  کارت هاي  می توانند جای  تلفن های هوشمند  است، 
فناوري هایي که روي  نیست که روي  احتیاجي  بگیرد.  دسترس است 

اتصال فیزیکی کار مي کند سرمایه گذاري کنیم.

هزار  شش  همراه  تلفن  سوم  نسل  براي  اول  همراه  جراحی:  محمود 
میلیارد تومان سرمایه گذاري خواهد کرد و ایرانسل نیز به همین مقدار 
این  از  کساني  چه  ببینیم  باید  اما  مي دهد  انجام  را  کار  این  بیشتر  یا 
اگر  آینده  در  مي کنند.  بهره برداري  سرمایه گذاري  این  از  و  موقعیت 
کسي به عنوان سرمایه گذار به ما مراجعه کند و بخواهد در این بخش 
اول  او مي گوییم  به  ما و چهار سرمایه گذار دیگر  سرمایه گذاري کند، 
مشکالت موجود را با رگوالتورهاي بانکي و اپراتورهاي تلفن همراه حل 
کند زیرا مشکالت زیادي بر سر تعرفه ها وجود دارد که این احتمال 
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ضرر و زیان را افزایش مي دهد.

برات قنبری: بیشترین حجم IT در صنایع متعلق به بانکداري است 
که بعد از آن بیمه ها و پس از آن بهداشت در رتبه هاي بعدي قرار 
و  مرکزي  بانک  تجربه خوب  با  موبایل  بانکداري  دارند. مشکالت 
وزارت ارتباطات باید حل شود. در دور جدید باید آرایش جدیدي را 
براي این کسب وکار تعیین کنیم. در این آرایش باید جایگاه اپراتور، 
بانک ها و سرویس دهنده ها متمایز باشد. براي تحول در آینده باید 
در  شود.  عوض  ارتباطات  وزارت  و  بانک  رگوالتوري  دیدگاه هاي 
رابطه با پروانه اپراتورهاي همراه، پروانه اپراتور دوم به گونه اي است 
که هم حاکمیت و هم سرمایه گذار راضي هستند. مشکل ما این است 
که سهامداران مي خواهند خودشان بنگاه ها را بگردانند. ما معتقدیم 
خود اپراتور نباید وارد ارائه سرویس ها شود و در بخش بانکي تجربه 
شاپرک که بسیار موفق بود به ما این درس را داد، در اداره فناوري 
اطالعات بانک ها نیز اگر این کار انجام شود، بسیار عالي خواهد بود.

ارائه  براي  بانک ها  و  اپراتورها  جایگاه  معتقدیم  ما  رسول سرائیان: 
خدمات بانکي متفاوت است و جایگاه شرکت هاي واسطي که می توانند 
این سرویس ها را براي مردم فراهم کنند نیز متفاوت مي باشد. تهیه 
این سازوکارها فضا را براي حرکات جدید فراهم می کند. امروز ما 
هم با مشکالتي در ساختارهاي بانک ها و هم در ساختارهاي مخابراتي 
مواجه هستیم و الزم است اشاره کنم که مثاًل در بانک ملي ایران 
باید 3 میلیارد ریال سند نگهداري شود، باید الشه چک هاي افراد در 
ده سال گذشته نگهداري شود. این نشان مي دهد که ما براي تحول 
آینده مجبور هستیم دیدگاه هاي رگوالتوري را براي بانک ها و و وزارت 
ارتباطات تغییر بدهیم و بر اساس این در یک فضاي جدیدي شروع 
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کنیم و تا زماني که دیدگاه هاي حاکمیت را عوض نکنیم، نمي توانیم براي 
مردم هم هموارکننده سرویس هاي خوبي جهت رونق کسب وکار باشیم.
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مقاالت
نشست بانکداری ابری

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30 
مکان: سالن شماره 4

محمدیوسف امیرانی )کارشناس نرم افزار، شرکت خدمات انفورماتیک(
مجید بهره ور )کارشناس ارشد نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی تهران(

الگوهای طراحی، میکرومعماری هایی قابل اطمینان، قابل پیاده سازی 
و مستحکم بوده و در واقع متشکل از یک مسئله و همچنین راه حلی 
تحت  نرم افزارهای  تولید  به  آنها  از  استفاده  که  می باشند  آن  برای 
رایانش ابری با خصوصیاتی شامل استخوان بندی رفتار عملکردی و 
غیرعملکردی کمک می کند. با توجه به رشد روزافزون سیستمهای 
نرم افزاری تحت رایانش ابری در بانک ها و سازمان ها، نقش تأمین 

امنیت نرم افزارها و کنترل سطوح دسترسی اهمیت بسزایی مي یابد.

مشخص  نرم افزارها  به  صورت گرفته  حمالت  بررسی  به  توجه  با 
گردیده که بیشتر حمالت بر اساس آسیب پذیری از جهت طراحی و 
توسعه ضعیف بوده، لذا با درنظرگرفتن اهمیت طراحی خوب امنیتی 

اعضای هیئت رئیسه: مهندس فرامرز خالقی، مهندس علیرضا کیانپور

اصول  دنبال  به  باید  متفاوت  زمینه های  در  بسیار  الگوهای  وجود  و 
کنند.  تأمین  را  الگوها  سازگاری  و  اطمینان  قابلیت  که  بود  جدیدی 
الگوها، به معرفی اصول  از معرفی  این اساس در مقاله حاضر بعد  بر 
پایه انتخاب الگوها جهت استفاده در نرم افزارهای تحت رایانش ابری 

پرداخته می شود. 

اساس  بر  که  حل هایی  راه  مهندسی،  روش های  سایر  قوانین  همانند 
بررسی  بنابراین  بوده،  خود  ناخواسته  دارای خصوصیات  نباشد  الگوها 
از  اساسی  امنیتی موجود هنگام طراحی سیستم، جزئی  الگوهای  دقیق 
ملزومات طراحی به منظور امن نگه داشتن سیستم هستند. معیارهای 
کیفیتی ارائه شده می توانند در مقایسه و انتخاب الگوهای امنیتی خوب 
مقاوم  متداول،  حمالت  مقابل  در  را  سیستم  و  نمایند  بسزایی  کمک 
سازند. همچنین میزان امنیت تأمین شده توسط یک نرم افزار به نحوه 
از  استفاده  میزان  به  خاص  طور  به  و  سیستم  معماری  پیاده سازی، 

الگوهای امنیتی نر م افزاری شناخته شده بستگی دارد.

اصول پایه در انتخاب الگوهای طراحی در امنیت نرم افزارهای تحت رایانش ابری
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تحقیقات  مدیریت  تحقیقات،  ارشد  )کارشناس  نجارباشی  امید 
فناوری های بانکی شرکت خدمات انفورماتیک(

استفاده از پشته مدل های سه گانه رایانش ابری شامل زیرساخت، سکو و 
نرم افزار، در صنعت بانکداری نیز مانند صنایع دیگر، رو به رشد است. 
اما آن چیز که از دید بانک و مشتریان، خدمات الکترونیک ارائه شده 
توسط شرکت های فناور در این صنعت را رنگ و بوی رایانش ابری 
می بخشد، مدل نرم افزار به عنوان خدمت )SaaS( است. طبیعی است، 
بانکداری،  صنعت  برای  خصوصًا  الیه  این  در  حل نشده ای  مسئله  هر 
تهدید یا حداقل مشکل محسوب شود، راه استقبال و مهاجرت مشتریان 
را ناهموارتر می کند. ایجاد سامانه های ابری با مدل SaaS در صنعت 
امنیت،  نگرانی هایی چون  به دلیل وجود چالش ها و  بانکداری، همواره 
رگوالتوری، عمودی سازی خدمات و فرهنگ مصرف روبه رو بوده است. 
در این مقاله پاره ای از مهم ترین چالش های saas برای سازمان ها، مانند 
چگونگی  مشکالت  و  عرضه کنندگان  عمودی سازی  سازگاری،  امنیت، 
مصرف تشریح شده و در نهایت، با ارائه راهکارهایی در هر سه الیه 
به  تهدیدات  این  تبدیل  برای  ایده هایی  نرم افزار،  و  سکو  زیرساخت، 

فرصت ها طرح می شود. 

درنظرگرفتن مالحظاتی در انتخاب و طراحی سازوکارهای مناسب در 
زیادی  حد  تا  می تواند  نرم افزار  و  سکو  زیرساخت،  سه گانه  الیه های 
چالش ها را تعدیل کند. مالحظاتی چون بهره گیری از IaaS اختصاصی 
کاماًل خودکار و قابل اندازه گیری به ازای هر مستاجر؛ ایجاد، پشتیبانی و 
الزام بانک ها و مؤسسات فناور به استفاده از یک سکوی واحد مدیریت 
و  تسهیل  را  رگوالتوری  و  امنیت  امر  که  بانکی  تجاری  فرایندهای 
استاندارد  چارچوب های  از  استفاده  نهایت  در  و  می سازد؛  امکان پذیر 
برای تولید و عرضه نرم افزار در مدل SaaS تا بتوان رویه مشخص و 
هماهنگی را برای محاسبه میزان مصرف و رعایت SLA بین مشتریان 

چنین خدماتی )بانک ها( برقرار کرد.

الزامات امنیتی برای 
حرکت بانکداری به سوی 

رایانش ابری عمومی

مالحظات مدل های 
SaaS در بانکداری 

الکترونیک

علی طاهریان )کارشناس امنیت، توسن(
احد اکبرآبادی )کارشناس امنیت، توسن(

یکی از بزرگ ترین چالش های حوزه بانکداری، هزینه های باال در ایجاد 
زیرساخت الزم جهت پیاده سازی تکنولوژی های پیشرفته و همچنین 
از  استفاده  ابری  رایانش  می باشد.  تجهیزات  از  بهینه  استفاده  عدم 
سرویس های اشتراکی روی بستر اینترنت را فراهم می آورد و نقش 
بزرگی را در حل مشکل مذکور، بدون نیاز به هزینه های اضافی ایفا 

می کند. 

محافظت  باالدستی،  قوانین  با  تطابق  امنیتی،  مسائل  دیگر  از سویی 
مهمی  مسائل  آنها  شخصی  حریم  حفظ  و  مشتریان  اطالعات  از 
هستند که موجب تردید بعضی از مدیران نسبت به رایانش ابری 
شده و عدم پذیرش رایانش ابری به عنوان یک بستر، جهت انجام 
تمامی فعالیت های بانکی را سبب شده اند. در این مقاله با شناسایی 
سازمان های  توسط  صورت گرفته  تالش های  مرتبط،  دغدغه های 
قانون گذار بررسی شده و الزامات ابتدایی جهت همکاری بانک ها و 

ارائه دهندگان رایانش ابری عمومی بیان شود. 

به  ایران  بانکی  سیستم های  انتقال  جهت  نیاز  مورد  پایه ای  مراحل 
بستر رایانش ابری را می توان در گام های زیر بیان نمود:

بررسی نوع رایانش ابری توسط سازماني مانند بانک مرکزی و 	•
انتخاب بستر ابر خصوصی، عمومی یا تلفیقی 

بررسی شرایط هر یک از بانک ها از نظر اندازه و گستردگی آنها 	•
به جهت آمادگی برای طی مراحل انتقال و دسته بندی اطالعات 

آنها از لحاظ سطح امنیتی 
•	 Software as a Service استقرار برنامه های بانکی به صورت

روی رایانش ابری 
استقرار دیتاسنتر هر بانک در درون خود بانک ولی روی بستر 	•

رایانش ابری خصوصی آن بانک 
طرح قواعد مربوط به بانکداری رایانش ابری بر اساس قوانین 	•

سیستم مالی بانک مرکزی کشور 
آزمون سیستم و سپس توسعه آن	•
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حمید نافیان )کارشناس توسعه نرم افزار، گروه پایا، شرکت خدمات 
انفورماتیک(

در این مقاله با توجه به راهکارهای رایانش ابری و مباحث امنیتی و نیز 
با درنظرگرفتن تجارت موبایلی، راهکاری جهت طراحی یک سیستم 
خدمات  منظور  این  برای  مي گردد.  ارائه  جامع  اعتباری  پرداخت 
حساب هایی مانند کارت های اعتباری، کارت خرید تسهیالتی، کارت 

هدیه، کارت شارژ و ... روی Cloud ارائه می شود. 

پرداخت های اعتباری 
بر اساس رایانش ابری 

ترکیبی با رویکرد 
تجارت موبایلی

 Core روی load از مهم ترین مزایای سیستم می توان به کاهش میزان
ارائه دهندگان خدمات بانکی یا مراکز هر یک از بانک ها توسط توزیع 
 Smart روی سرورهای محلی )باجه ای( و دستگاه های کالینتی load
با حفظ یکپارچگی و دسترس پذیری باالتر خدمات پرداخت و تقسیم 
عملیات احراز هویت و امنیتی طی چند مرحله روی Smart Deviceها 
و باجه ها و مرکز اعتبار به صورت چندالیه با الگوریتم های کاماًل بومی 

اشاره نمود. 

با  انواع کارت های اعتباری فیزیکی و جایگزینی  بر این اساس، حذف 
تگی هوشمند در Smart Device، حذف عملیاتی شعبه های فیزیکی 
بانک ها )البته برای خدمات پرداخت مورد بحث( و جایگزینی با شعب 
مجازی مستقر در مشترکین ابر پرداخت بانکی، بانکداری غیرمتمرکز 
هزینه  کاهش  با  متمرکز  بانکداری  مزایای  تمام  با  اعتباری  پرداخت 
رفع  همچنین  و  باالتر  مراتب  به  دسترس پذیری  افزایش  خدمات، 
کاهش  پرداخت ها،  در   Cross Core Banking از  ناشی  مشکالت 
وجود شعبه های فیزیکی بانک ها و سوق به سوی شعبه های مجازی روی 
ابر بانکی، افزایش رضایتمندی مشتریان، انجام چرخه Subscribe و 
عملیات پرداخت، احراز هویت و به روزرسانی اطالعات حساب همگی 
به صورت پردازش ابری و انجام مراحل مختلف فرایند پرداخت بدون 
نیاز به ارتباط با مرکز با صحت عملکرد به روز رسانی اطالعات حساب 

در هر زمان، برخی از نتایج حاصل از راه اندازی این سیستم هستند. 
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نشست بانکداری همراه

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30 
مکان: سالن شماره 5

مرجان شعبانپور )شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ((
مهرداد خطیبی )شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ((
سبحان سعیدی )شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ((

تکنیک هاي شناسایي تقلب، عالوه بر آنکه تقلب ها و کالهبرداري هاي 
و  تجزیه  مورد  و  کرده  شناسایي  را  سازمان  یک  در  صورت گرفته 
تحلیل قرار مي دهد، به نوعي با شناخت رفتار کاربران یا مشتریان، 
سعي در پیش بیني رفتار آتي آنها داشته و ریسک انجام تقلب ها را 

زمینه هاي  از  بسیاري  در  دانش  نیازمند  فرایند  این  مي دهد.  کاهش 
علمي است تا بنا بر نوع تقلب، اقدامات مختلف اجرایی به کار گرفته 
در  تقلب  تشخیص  تکنیک های  و  روش ها  انواع  مقاله  این  در  شود. 

سامانه های بانکداری و پرداخت همراه معرفی خواهند شد.

تشخیص  اصلی  دسته  دو  به  کلی  طور  به  تقلب  شناسایی  روش های 
سوءاستفاده )با ناظر( و تشخیص ناهنجاری )بدون ناظر( تقسیم می شوند. 
بانکداری  تقلب های محتمل در  انواع  در روش تشخیص سوءاستفاده، 
به روزرسانی  نیازمند  نیز  همواره  که  شناسایی شده  همراه،  پرداخت  و 
است. رفتارهای مشترک با تقلب های شناسایی شده، مقایسه می گردد تا 
سوءاستفاده های احتمالی، کشف شود. از سوی دیگر در روش تشخیص 
ناهنجاری، پیشینه رفتار مشترک به عنوان رفتار عادی فرض شده و 
که  ثبت شده  ناهنجاری  عنوان یک  به  رفتار،  آن  از  انحراف  هرگونه 
پس از بررسی و تحلیل دقیق تر، ممکن است به عنوان تقلب شناسایی 
گردد. همان طور که مشخص است، شناسایی و به کارگیری روش های 
بدون ناظر اهمیت بیشتری دارند. به کارگیری هر یک از این روش ها 
ضمانتی برای کشف تمامی تقلب ها نبوده و نمی توانند تضمین کنند که 
تمامی تقلب های شناسایي شده به طور حتم، تقلب هستند. از سوی دیگر 
اطالعات،  انتشار  در  دلیل محدودیت  به  نیز  تقلب   انواع   از  بسیاری 
همچنان ناشناخته باقی مانده و بسیاری از روش هاي کشف تقلب نیز به 

دالیل امنیتی در دسترس عموم قرار نمی گیرد. 

روش های علمی شناسایی 
تقلب و کالهبرداری در 

بانکداری و پرداخت همراه

دکتر مهران محرمیان معلم،  اعضای هیئت رئیسه: 
مهندس عباس رادور زنگنه
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ارزیابی اثر توسعه خدمات 
بانکداری الکترونیکی بر 

ضریب نقدینه خواهی

آمنه نادعلی زاده )کارشناس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، 
کارشناس ارشد علوم اقتصادی(

رضا مشهدی )کارشناس ارشد علوم اقتصادی(
امیرحسین غفاری نژاد )کارشناس ارشد علوم اقتصادی(

الکترونیکی  بانکداری  خدمات  معرفی  اولیه  سال های  در  چه  اگر 
توسعه تجهیزات پرداخت الکترونیکی با نگاه ویژه ای به مقوله تسهیل 
پرداخت ها در محافل بانکی و اقتصادی مطرح گردید، لیکن امروزه 
جوامع  در  نقدینه خواهی  ضریب  و  متداول  پول  از  استفاده  کاهش 
پرداخت  خدمات  ترویج  مؤلفه های  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به 

الکترونیکی تلقی می شوند. 

نسبت  متغیر  زمانی  سری  پیش بینی  و  بررسی  به  پژوهش  این  در 
منظور  به  )1385:04ـ1393:02(  زمانی  دوره  در  نقدینه خواهی 
بر  الکترونیکی  غیرنقد  پرداخت  خدمات  اثرگذاری  میزان  بررسی 
تقاضای نقدینه خواهی در کشور پرداخته شد. به این  منظور با استفاده 

از مدل سازی سری زمانی تک متغیره، برآورد یک مدل SARIMA انجام 
شده و مقادیر آتی نسبت نقدینه خواهی پیش بینی شد. با بررسی مقادیر 
که  گردید  مشخص  نقدینه خواهی  زمانی  سری  برای  پیش بینی شده 
مقادیر پیش بینی شده آتی برای این سری زمانی مطابق الگوی سنوات 
گذشته در بهمن ماه دارای کاهش و در اسفند ماه دارای افزایش شدید 
است و پس از آن در فروردین ماه نقدینه خواهی دوباره کاهش می یابد، 
لیکن روند کلی پیش بینی شده برای این سری زمانی بر اساس مقایسه 
 0/329 میزان  از  که  نحوی  به  است؛  نزولی  پایه،  و  آتی  ادوار  نتایج 
در ابتدای دوره پیش بینی )فروردین ماه 1392( به میزان 0/288 در 
انتهای دوره پیش بینی )اردیبهشت 1393( نزول خواهد نمود. ذکر این 
نقدینه خواهی  نکته ضروری است که مقادیر آتی سری زمانی نسبت 
کمتر  مالحظه ای  قابل  طور  به  تحقق یافته  سنوات  مقادیر  به  نسبت 
می باشد. لذا این گونه استنباط می شود که کاهش نسبت نقدینه خواهی 
در ادوار آتی میزان اثرگذاری سامانه های پرداخت الکترونیک و توسعه 
پولی  رفتار  در  نقدینه خواهی  کاهش  بر  الکترونیک  بانکداری  خدمات 
مردم و به تبع آن کاهش مصرف اسکناس و مسکوک در کشور را قابل 

مالحظه توصیف می نماید.
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مدل معماری ترکیبی 
با هدف ارتقای امنیت 
پرداخت های همراه در 

بانکداری الکترونیک

فناوری  مهندسی  ارشد  کارشناسی  )دانشجوی  اسالم نژاد  محسن 
اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس(

کامپیوتر،  و  برق  مهندسی  دانشکده  )استادیار  ورجانی  یزدیان  علی 
دانشگاه تربیت مدرس(

توسعه  و  ابزارهای همراه در جوامع  نفوذ  افزایش ضریب  با  امروزه 
سریع زیرساخت های مخابراتی بی سیم،  تجارت همراه نقش مهمی 
در تجارت الکترونیک ایفا می کند. در این میان پرداخت همراه یکی 
از مهم ترین و حیاتی ترین مراحل دادوستد در حوزه تجارت همراه و 

بانکداری الکترونیک است. در پرداخت های همراه، به دلیل محدودیت 
به  امن  پرداخت  همراه،  ابزارهای  مصرفی  حافظه  و  پردازشی  توان 
آسانی میسر نمی شود؛ بنابراین، در این پرداخت ها در انتقال داده های 
حساس تراکنش های مالی روی کانال های ناامن، تأمین نیازهای امنیتی 
استفاده  با  هویت(  احراز  و  انکارناپذیری  داده ها،  صحت  )محرمانگی، 
مهم ترین  از  یکی  همواره   ،RSA همچون  رمزنگاری  الگوریتم های  از 
دغدغه ها بوده است. در این مقاله سعی بر آن است تا به دلیل رشد 
ارتقای  برای  مناسب  راه حلی  پرداخت های همراه،  روزافزون خدمات 
امنیت مورد نیاز پرداخت های همراه در بانکداری الکترونیک با توجه به 
محدودیت توان پردازشی و حافظه مصرفی ابزارهای همراه ارائه شود. 
بیضوی  خم  رمزنگاری  الگوریتم  خصوصیات  اساس  بر  راستا  این  در 
نسبت  پیام  امضای  و  رمزگشایی،  رمزنگاری،  کلید،  جفت  تولید  در 
خصوصیات  همچنین  و   ،RSA همچون  رایج  نامتقارن  الگوریتم های  به 
و  بیشتر  سرعت  همچون   BLAKE2 پیام  خالصه  ایجاد  الگوریتم 
پیام  ایجاد خالصه  الگوریتم های  حافظه مصرفی کمتر نسبت به دیگر 
همچون MD5 و SHA-1، مدلی از ترکیب این دو الگوریتم ارائه شده 
 J2ME با بهره گیری از ویژگی ها و قابلیت های است. سپس این مدل 
پیاده سازی شد. نتایج حاصل از آزمایش های گوناگون نشان می دهد که 
این معماری، نسبت به روش های رایج، در ارتقای کیفی نیازمندی های 
امنیتی به ویژه محرمانگی و صحت داده ها در انتقال داده  های حساس 

پرداخت های همراه، عملکرد مؤثر و کاراتری به ارمغان می آورد.
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رستمی،  محسن  دکتر  رئیسه:  هیئت  اعضای 
دکتر مهشید شاهچرا

ارائه چارچوبی جهت ارتقاي 
استانداردهای امنیتی در 

سیستم بانکداری الکترونیک 
)مورد مطالعه بانک ملت(

نشست استانداردها و چارچوب ها

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30 
مکان: سالن شماره 6

طراحی الگوریتم 
تطابق اسامی برای 

زبان فارسی به منظور 
تشخیص ذی نفع واحد

فناوری، دانشگاه عالمه  عیسی جبارزاده )کارشناسی ارشد مدیریت 
طباطبایی، بانک ملت، اداره کل فناوری اطالعات(

در  کامل  قطعیت  عدم  بانکداران،  فراروی  چالش های  مهم ترین  از 
رفتار های  وجود  همچنین  و  انجام گرفته  تراکنش  امنیت  تضمین 
غیرمتعارف و مشکوک از سوی کاربران و هکرهای الکترونیکی در 

جهت سوء استفاده های مالی است. 

تکنیک های  از  استفاده  با  که  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در 
امنیتی  خبرگان  و  کارشناسان  نظرات  و  چندمعیاره  تصمیم گیری 
الکترونیک،  بانکداری  سیستم  در  نفوذ  راه های  بانکداری،  حوزه  در 
خبرگان  نظر  و  پرسشنامه  ارائه  توسط  آن  تهدیدهاي  و  چالش ها 
این راه های  بر  اولویت مشخص گردد. عالوه   به ترتیب  شناسایی و 
مقابله با تهدیدات و تمهیدات امنیتی پیش رو نیز توسط کارشناسان 
سیاست  به  استناد  با  نهایت  در  و  گردید  اولویت بندی  و  شناسایی 
بانک مرکزی جهت مشخص شدن استانداردهای امنیتی هر بانک در 
سامانه بانکداری الکترونیک و با عنایت به استانداردهای مطرح در 
این زمینه مانند Iso، چارچوبی به منظور ارتقاي امنیت در سیستم 
فوق  چارچوب  پیاده سازی  با  گردید.  پیشنهاد  الکترونیک  بانکداری 
بانک ها، مؤسسات پولی و تجاری از مزایای ذیل بهره مند خواهند شد:

افزایش مشتریان بانکی و بالطبع بانکداری الکترونیک با افزایش 	•
میزان اطمینان و اعتماد آنان به سیستم های بانکداری الکترونیک

سرمایه های 	• جذب  با  مالی  و  پولی  مؤسسات  بیشتر  سودآوری 
مشتریان افزوده شده

کاهش احتمال غیرفعال شدن سیستم ها و برنامه ها )ازدست دادن 	•
فرصت ها(

استفاده مؤثر از منابع انسانی و غیرانسانی در یک مؤسسه پولی 	•
و مالی )افزایش بهره وری(

یا 	• مخرب  ویروس های  توسط  داده  ازدست دادن  هزینه  کاهش 
سخت افزاری،  ارزشمند  داده های  از  )حفاظت  امنیتی  حفره های 

)IT نرم افزاری و سرویس های
افزایش حفاظت از مالکیت معنوی	•
دارابودن یک استراتژی برای مدیریت مخاطرات در مواقع الزم	•

لیال مؤمنی نسب 
نیما امیر شکاری 

جالل مالکی 
الرس اهرنبرگ

در صنعت بانکداری الکترونیک و به ویژه در فرایندهای بین شعبه ای 
و بین بانکی، مشکل تشخیص یکسان بودن اشخاص حقیقی و حقوقی بر 
اساس اسم ثبت شده  آنها به کرات  بروز کرده و استفاده از یک الگوریتم 
الگوریتم تطابق  تطابق اسامی را اجتناب ناپذیر می سازد. عالوه  بر این، 
اسامی در زمینه بانکداری و امور مالی نیز ـ به جهت تشخیص تقلب، 
مدیریت ارتباط با مشتری، ضد پولشویی، رتبه بندی اعتباری، ذی نفع 

واحد و بسیاری موارد دیگرـ نقش کلیدی و بنیادین دارد. 

بوده،  انگلیسی  زبان  خاص  موجود،  الگوریتم های  اغلب  متأسفانه  اما 
ویژگی ها و خصوصیات این زبان را پوشش می دهند و تاکنون الگوریتمی 
ویژه زبان فارسی طراحی نشده است. هدف این مقاله، ارائه الگوریتمی 
بررسی   از  پس  است.  آن  پیاده سازی  و  طراحی  و  فارسی  زبان  برای 
الگوریتم های موجود، یکی از الگوریتم های پایه در زمینه مقایسه و تطابق 
بهینه سازی  و  یافته  تغییر  فارسی  زبان  برای  و  شده  انتخاب  اسامی، 
الگوریتم طراحی شده، اسامی زبان فارسی را به  شده است. در نهایت 
عنوان ورودی، دریافت و در خروجی، درصد شباهت آنها به یکدیگر 
را مشخص می کند. این الگوریتم برای تعیین و برآورد شباهت بین دو 
نمایش حروف  و  نوشتاری  منظر صوتی،  سه  از  را  آنها  شباهت  اسم، 
به کاررفته و نزدیکی حروف آنها روی کیبورد، بررسی و لحاظ کرده، 
سپس با انجام عملیات محاسباتی، در نهایت احتمال یکی بودن اسامی 
از  هر یک  اینکه معموالً  به   توجه  با  البته  بیان می نماید.  به درصد  را 
الگوریتم های تطابق اسامی روی یک یا مجموعه ای از مشکالت اسامی 
تمرکز می کند، الگوریتم پیشنهادی این پژوهش نیز بیشتر بر تغییرات 

ساختاری و جداسازی های اسمی تأکید دارد. 
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 آیا »پول مجازی«، 
تهدیدي براي بانک هاي 

مرکزي خواهد بود؟

دکتر مریم اخوان )استاد دانشگاه شهید بهشتی(
مهندس زینب مهنایی )معاون فنی شرکت توسعه و نوآوری شهر(

و  ریسک شهرت  بروز  عامل  فعلي  به شکل  مجازي«  »پول  اگرچه 
به  بي توجهي  ولي  میگردد  محسوب  مرکزي  بانک هاي  براي  اعتبار 
نیازهاي جامعه جهاني که محرک قدرت یافتِن پول بدون پشتوانه و 
غیرقانوني »بیت کوین« گردیده است مي تواند نظام اقتصادي کنوني 
را تهدید و مختل کند. این مقاله به تبیین تفاوت ماهوي انواع پول 

1 - Virtual Currency
2 - Crypto Currency

ابتدا  از جمله »پول مجازي«1 و »پول رمزی«2 می پردازد. در  دیجیتال 
به منظور بررسي رویکردهاي تعاملی مختلفي که انواع پول دیجیتال در 
رابطه با بانک مرکزي دارند، تعریف این دو پول دیجیتال را از هم جدا 
کرده و ضمن تشریح دالیل پیدایش هر یک از انواع پول دیجیتال، به 
ارائه راهکارهاي متفاوتي براي برخورد صحیح بانک هاي مرکزي با این 

دو نوع پول مي پردازد. 

مشتري  وفاداري  جلب  یا  بازي  سایت هاي  در  منتشره  مجازي،  پول 
)عمومًا تحت عنوان باشگاه مشتریان( را مي توان به گونه اي سامان دهي 
پول  قوانین  تحت  و  گیرند  قرار  الکترونیکي  پول  دسته  در  تا  نمود 
مثاًل  مي توان  کار  این  براي  دهند.  ادامه  خود  فعالیت  به  الکترونیکي 
در  تا  داد  قرار  مجازي  جوامع  اختیار  در  و  را طراحي  واحدي  پلتفرم 
و  مالي  نظارت مؤسسات  و تحت  کنند  کار  واحد  به شکل  پس زمینه 
ارائه دهندگان خدمات پولي قرار گیرند. سامان دهي این دسته از پول ها 

به پیچیدگي سامان دهي پول هاي غیرمتمرکز بدون مقام ناظر نیست.

در واقع مي توان گفت اهداف متفاوت انواع پول دیجیتال و موضع آنها 
بازاندیشي  به  را  بار دیگر جوامع بشري  بانک مرکزی، یک  برابر  در 
درباره مفهوم »پول« و کاربرد آن در جوامع و نه صرفًا اعمال قانون، 
محدودیت و موضع گیري خصمانه در برابر تغییرات و نیازهای جدید 

ملزم مي نمایند.
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ارائه یک روش و ابزار 
یکپارچه سازي سیستم های 

بانکداری مختلف

مهدی شعبانی )کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، اداره انفورماتیک 
و بانکداری الکترونیک بانک سرمایه(

بانک  الکترونیک  بانکداری  و  انفورماتیک  اداره  )رئیس  ترابی  علی 
سرمایه(

یک  پیاده سازي  با  که  است  این  هدف  اطالعاتی،  سیستم هاي  در 
حفظ  محصول  جامعیت  ممکن،  حد  تا   ERP مانند  یکپارچه  سیستم 
شده و از EAI صرفًا براي پیوند مؤلفه ها یا سیستم هایی استفاده شود 

که نتوانسته اند در قلمرو سیستم یکپارچه قرار گیرند. 

روي  پیش  چالش هاي  و  ضرورت ها  تشریح  ضمن  مقاله  این  در 
سازوکارهاي یکپارچه سازي و معرفی اشکال مختلف یکپارچه سازی، 
یک متد و ابزار جهت یکپارچه سازی بین سازمانی با استفاده از ترکیبی 
ارائه شده   )POAI( و پورتال گرا )SOAI( از رویکردهای سرویس گرا
امکانات  از ظرفیت ها و  استفاده  است. روش پیشنهادي در راستای 
دو بانک سرمایه و تجارت برای دستیابی به اهداف مشترک و ارائه 

خدمات بهینه به مشتریان هر دو بانک، در مجموعه ستاد مرکزي و 
بالغ بر 3000 شعبه و باجه هر دو بانک در سطح کشور پیاده  سازي و 
عملیاتي گردیده است. به طوری که با راه اندازی این طرح، امکان واریز 
وجوه توسط مشتریان بانک اصلی به حساب های خود و دیگر مشتریان 
از  مشتریان  چک های  وجه  پرداخت  و  همکار  بانک  شعب  طریق  از 
با وجود  این طرح  بانک میسر گردیده است. در  سوی شعب هر دو 
متفاوت بودن سامانه های بانکداری، با استفاده از معماری سرویس گرا، 
سیستم به گونه ای طراحی شده است که این امکان را فراهم می کند 
که مستقل از نوع سامانه بانکداری مورد استفاده طرفین ارتباط، بتوان 
به صورت سیستمی و اتوماتیک دو سامانه را با یکدیگر مرتبط ساخت 
طراحی  همچنین  داد.  انجام  را  تعریف شده  نظر  مورد  عملیات های  و 
که  است  کرده  مهیا  را  امکان  این  فراهم شده  زیرساخت  و  انجام شده 
از طریق همین کانال ارتباطی ایجادشده بتوان به سرعت و با کمترین 
هزینه، ارتباط با سامانه های بانکداری دیگر بانک های دولتی و خصوصی 

را نیز ایجاد نمود. 
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نشست »بهره وری«

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30 
مکان: سالن شماره 7

اعضای هیئت رئیسه: دکتر کامران ندری، دکتر زهرا خوشنود

مدیریت نقدینگی 
خودپردازها

عبدالرضا شریفی حسینی )معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده(
مهدی شادایی )کارشناس بانکداری الکترونیکی بانک آینده(

سیدحامد قنادپور )مدیر امور طرح و توسعه بانک آینده(

اخیر،  سال های  در  الکترونیکی  بانکداری  پیشرفت های  وجود  با 
دستگاه های خودپرداز )ATM( همچنان ساده ترین و محبوب ترین راه 
می باشند.  روزمره  نیازهای  مقیاس  در  نقد  وجه  به  دستیابی  برای 
دستگاه ها  این  خزانه   در  مکفی  موجود  تأمین  اهمیت  موضوع  این 
از  یکی  مي سازد.  آشکار  را  مشتریان  نیاز  برآوردن  منظور  به 
چالش های پیش روی مدیران بانکداری الکترونیکی، تجدید موجودی 

دستگاه های خودپرداز به شکلی مناسب است. 

در این مقاله، به موضوع تأمین نقدینگی خودپردازها، به مثابه مسئله 
سنتی »مدیریت انبار« نگریسته شده و با استفاده از »الگوریتم ژنتیک« 
گردیده  ارائه  مذکور  هزینه های  مجموع  کمینه نمودن  برای  مدلی 
از داده های عملکردی 164 دستگاه خودپرداز  این راستا  است. در 
بانک آینده از ابتدای سال 1389 تا پایان دی ماه سال 1390 استفاده 
شده است. برای بهینه سازی از استراتژی تأمین نقدینگی با استفاده 
از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. در مرحله  بعد، نتایج شبیه سازی 
مورد تحلیل حساسیت قرار گرفت و محاسبات برای ضرایب تأثیر 
مختلف تکرار شد. در تحلیل نهایی، نقطه  بی تفاوتی بر مبنای تحلیل 
محاسبه  موجودی،  تجدید  هزینه   و  سرمایه  هزینه  از  اعم  هزینه، 
دستگاه های  گروه  بی تفاوتی  نقطه  بود  الزم  مبنا  همین  بر  گردید. 
جداگانه  یک  هر  شعبه  از  خارج  دستگاه های  گروه  و  شعبه  مجاور 
داخل  دستگاه های  است  مناسب  داد  نشان  نتایج  گردد.  محاسبه 
شعبه همه روزه  تجدید موجودی شوند )هر یک به میزان متفاوت( و 
دستگاه های خارج از شعبه به سه دسته تقسیم شدند و حالت بهینه 
آن است که دستگاه هاي پرتراکنش، متوسط تراکنش و کم تراکنش، 
به ترتیب 5 روز یک بار به مبلغ 700 میلیون ریال،  6 روز یک بار 
به مبلغ 500 میلیون ریال، و 7 روز یک بار به مبلغ 300 میلیون 

ریال، تجدید موجودی شوند.

مدل سازی ارزش طول عمر 
مشتریان با درنظر گرفتن 

اثرات شبکه ای در صنعت 
بانکداری

صنایع،  مهندسی  بخش  ارشد،  کارشناسی  )دانشجوی  محمدسعیدی 
دانشگاه تربیت مدرس(

امیر البدوی )استاد، بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس(

پیشرفت  عرصه فناوری اطالعات و صنایعی چون بانک، مخابرات، بیمه 
و...، و همچنین استقبال روزافزون مردم از خدمات این نوع صنایع و 
لزوم برآوردن نیازهای روزمره آنها، صاحبان این صنایع را به سمت 
درک نیازهای مشتریان سوق داده، که این امر نیز تنها از طریق تحلیل 
ارزش طول عمر )CLV( مشتریان به عنوان معیاری اساسی امکان پذیر 
 CLV است. پتانسیل شبکه ای، یکی از مهم ترین و باارزش ترین اجزای
است که می تواند درآمد اضافی ایجاد کند. عالوه  بر این، این جنبه از 

CLV می تواند بر بازگشت های مشتری و روابط شبکه ای اثر بگذارد.

در این مقاله، CLV با درنظرگرفتن پتانسیل شبکه ای هر مشتری برای 
صنعت بانکداری مدل سازی شده است. در این مدل، مشتریان به عنوان 
گره های شبکه و روابط بین آنها یال های موجود در شبکه هستند و از 
از گراف های  بین همه مشتریان یکسان نیست،  ارتباطات  آنجایی که 
وزن دار استفاده شده است. با استفاده از این مدل، می توان مشتریان را 
بخش بندی نموده و مشتریان وفادار و ارزشمند را به طور واقعی تر و از 
روی تعامالت ملموس و ناملموس شان )اثرات شبکه ای( شناسایی کرده 
و با اتخاذ سیاست های بهنگام، آنان را در سیستم نگه داشت و از قدرت 

نفوذ شبکه ای آنان در جذب مشتریان جدید استفاده نمود.

و  ارتباطات  به  توجه  با  مشتریان  ارزش گذاری  حاضر  مقاله  در 
اهمیت شان در ساختار شبکه مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی 
که در مدل های قبلی ارزش طول عمر مشتری، مشتریان را به صورت 
مجزا از هم ارزش گذاری می کردند. نتایج نشان می دهد که در صنعت 
اثرگذاری و  به ارزش  باید  پولی مشتریان،  بر ارزش  بانکداری، عالوه 
و  مهم  بسیار  بعد  دو  عنوان  به  نیز  مشتری  شبکه ای  ساختار  ارزش 

اثرگذار در ارزش مشتری توجه نمود.
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از تشخیص تقلب تا 
مدیریت تقلب در 

PSP شرکت های

مریم نظری دوست )کارشناس شرکت پرداخت نوین آرین(
سیاوش نظری دوست )کارشناس در شرکت کیسون(

احمد میردامادی )مدیر عامل شرکت پرداخت نوین آرین(
مازیار جمشیدی )معاونت توسعه بازار و محصول(

امروزه استفاده از روش های پرداخت و بانکداری اینترنتی به عنوان 
سازمان های  توجه  مورد  کشورها  اغلب  در  بدیهی  و  رایج  امری 
مالی، تاجران و مشتریان قرار گرفته است. این امر تا آنجا گسترش 

پیدا کرده که در برخی از کشورها مانند ژاپن بیش از 85 درصد از 
ابزارهای سیار  از  استفاده  با  یا  اینترنتی  به صورت  مالی  تراکنش های 

مانند تلفن همراه انجام می پذیرد.

استفاده از این گونه ابزارها در کنار آسان کردن انجام عملیات مالی برای 
کاربران این سیستم ها، با چالش هایی نیز همراه است به این ترتیب که 
اغلب این سیستم ها به علت نقص در احراز هویت، مدل های امنیتی، 
زیرساخت های موجود و ... مورد توجه و حمله متخلفان قرار گرفته اند. 
در  تقلب هایی  با  نیز  پرداخت  ارائه دهنده  شرکتهای  راستا  همین  در 
ATM، کیوسک و پرداخت های سیار مواجه هستند   ،POS زمینه های 
در این مقاله انواع حمله های احتمالی که خدمات شرکت های PSP را 
در معرض خطر قرار می دهد بررسی شده  است. در ادامه با این رویکرد 
که عملیات مدیریت تقلب در دو فاز جداگانه شناسایی و مدیریت قابل 
اجرا می باشد، یک چارچوب ترکیبی جدید برای شناسایی و تشخیص 
تقلب ارائه شده و در انتها نیز با استفاده از نتایج حاصل، راهکارهایی 
برای اخطار، جلوگیری و پیشگیری از حالت های مشکوک شناسایی شده 
پیشنهاد شده است. نتایج حاصل نشانگر آن است که استفاده از این 
چارچوب ترکیبی می تواند به ارائه راهکار مناسب در مواقع مشکوک یا 
پرخطر، کمک فراوانی داشته باشد. عالوه بر این از مهم ترین ویژگی های 
این سیستم می توان به شناسایی رفتارهای مشکوک و حمله های کاربران 
سیستم، شناسایی نقاط قوت و ضعف راهکارهای پرداخت و مانیتورینگ 

وضعیت پرداخت ها، پذیرندگان، مشتریان و سالیق آنها اشاره نمود.
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طراحي مدل کاهش 
تغذیه خودپردازها از 

طریق توسعه شبکه 
پایانه هاي فروش

مسعود رحیمی )رئیس گروه تحقیقات و تدوین مقررات اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(

بهروز الري سمناني )استادیار دانشگاه پیام نور(

در بحث تأثیرگذاری فناوری اطالعات بر تحوالت صنعت بانکداري، 
همواره بر تحول سیستم هاي پولي و بانکي، ابزارهای پولی و روش های 
به  معطوف  صورت پذیرفته  تحوالت  است.  شده  تأکید  پرداخت 
بانکداري  خدمات  انواع  عرضه  و  بانکي  و  پولي  سیستم هاي  تحول 
و  اجزا  تکنولوژیکي،  پیشرفت هاي  با  همگام  بلکه  نبوده،  الکترونیکي 
ابزارهاي پرداخت نیز تحوالت گسترده اي داشته اند. اگرچه خدمات 
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بانکداري الکترونیکي با معرفي ابزارهاي ساده اي نظیر کارت هاي بانکي 
معرفي  بانکداري  حوزه  به  خودپردازها  از  وجه  برداشت  تراکنش  و 
گردید، لیکن به تدریج و با معرفي ابزارهاي جایگزین پرداخت نقدي، 
الکترونیکي  بانکداري  خدمات  از  برخي  غیرنقدي  پرداخت  ابزارهاي 
موسوم به تراکنش هاي برداشت وجه نقد را به چالش کشیده و آثار 
گسترده اي در بازارهاي مالي، فرهنگ تعامالت مالي مردم، رویه هاي 

بانکداري و ... بر جاي مي گذارند. 

غیرنقدي  پرداخت  تجهیزات  توسعه  تأثیر  بررسی  به  مطالعه  این 
)توسعه پایانه هاي فروشگاهي( بر حجم مبالغ تراکنش برداشت وجه از 
خودپردازها، با هدف تبیین مدل کاهش تغذیه خودپردازها در اقتصاد 
ایران در دوره زمانی و در مقاطع ماهانه )1384:1-1391:12( پرداخته 
 است. جامعه آماری شامل کلیه بانک هاي عضو سوئیچ کارتي شتاب 
)شبکه تبادل اطالعات بانکي( بوده و مدل مورد استفاده نیز مدل تصحیح 
خطای برداری به منظور تبیین روابط بلندمدت بین متغیرهاي تحقیق 
پایانه هاي فروش بر حجم مبالغ مربوط  نتایج توسعه  است. بر اساس 
به تراکنش برداشت نقدي از خودپردازها اثر منفي و معناداري را در 
بلندمدت تبیین مي نماید؛ لیکن تأثیر توسعه تجهیزات غیرنقدي با توجه 
چشمگیر  چندان  کشور  در  الکترونیکي  بانکداري  صنعت  تحوالت  به 
نیست، به نحوي که در ازاي افزایش 100 واحدي تعداد دستگاه هاي 
پایانه فروش، کاهش 3 واحدي در حجم مبالغ مورد تراکنش )تراکنش 

برداشت وجه از خودپردازها( تخمین زده شده است.
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نشست »محصوالت و ابزارهای بانکی 1«

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30 
مکان: سالن شماره 8

اعضای هیئت رئیسه: مهندس حامد قنادپور، دکتر علی ارشدی

شناسایی ابعاد 
بانکداری اجتماعی 

خدمات  شرکت  بانکی،  تحقیقات  ارشد  )کارشناس  قطبی  نیلوفر 
انفورماتیک(

در  اجتماعی  بانکداری  مفهوم  به  پرداختن  لزوم  دالیل  مهم ترین  از 
مؤثربودن  از  مکرر  و  قطعی  عالئم  مشاهده  کشور،  بانکی  صنعت 
بانکی  صنعت  آینده  به  شکل دهی  در  اجتماعی  محاسبات  ابزارهای 
جهان است که در سال های اخیر به کرات در تمامی مراجع معتبر 
جهانی اعم از بانک های مطرح، تأمین کنندگان تکنولوژی بانکی برتر و 

مؤسسات علمی روند شناسی مورد اشاره قرار گرفته است.

بانکداری  موضوع  ابعاد  تمامی  بر  جامع  نگاهی  با  تحقیق  این  در 
این حوزه،  با طبقه بندی تمامی مصادیق عملیاتی شده در  اجتماعی و 
دیدی واحد از فضای بانکداری اجتماعی در دنیا ارائه می گردد. ابتدا 
ادامه  در  و  پرداخته  اجتماعی  بانکداری  مفاهیم  کلی  دسته بندی  به 
مفهوم  این  حول  جهان  در  شناخته شده  و  پیاده  شده  ابعاد  تمامی  به 
اشاره مي گردد. از آنجا که هر مفهومی را با متضاد آن بهتر می توان 
شناخت، »بانکداری اجتماعی چه چیزی نیست« از سؤاالت دیگری 
است که به آن پاسخ داده می شود. با مطالعه روش های به کار گرفته 
شده در 6 بانک مطرح اجتماعی دنیا، الزامات بانکداری اجتماعی در 
حوزه تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته، سپس گام های پیشنهادی 
بانک ها برای حرکت به سمت اجتماعی شدن و وضعیت عمومی  به 

بانک های ایرانی در این حوزه مطرح می گردد.

نیز  و  بانکی  حوزه  متخصصین  آمده،  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
مشتریان بانکی می توانند به تحلیل و بررسی ابعاد مستعد این موضوع 
جهت پیاده سازی در کشور بپردازند. این تحقیق آغازی مناسب برای 
پرداخت به مفهوم مهم و نوین بانکداری اجتماعی بوده و در ادامه 
الزم است با کمک تحقیق میدانی از ذی نفعان اصلی، بررسی شرایط 
به  نسبت  دیگر  متدهای  و  مفاهیم  این  با  مرتبط  شرعی  و  قانونی 

بومی سازی ابعاد با پتانسیل پیاده سازی در کشور اقدام گردد.

Provide a solution 
for the allocation of 

Customers
authentication

methods
(Case study:

multimedia contact 
center, Agriculture 

Bank of Iran)

Mohsen Ebadi Jokandan (Master of Science in 
IT Engineering)
Asadollah Shahbahrami (Assistant Prof., 
University of Guilan)

In order to provide different services for their 
customers, banks embark on a multimedia 
contact center. Considering that, in this center, 
several services such as transferring money, 
getting statement information and asking for 
check books are provided, the authentication 
is of high importance. How to allocate the 
appropriate authentication  method for each 
customer is one of the challenges that the center 
confronts. Sometimes, it has been observed that 
using an inappropriate authentication  method 
has caused customers’ dissatisfaction. In this 
research, using the Kano Model, the factors 
influencing customers’ satisfaction from the 
standpoint of authentication  methods are 
extracted and ranked. In order to determine the 
effect of customers’ individual characteristics on 
choosing each method, a two-stage clustering 
method has been used in SPSS. The results of this 
study indicated that it was possible to select an 
appropriate authentication  method according 
to the individual customer’ characteristics.
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پرداخت با کد دوبعدی
روش جایگزین برای 

پرداخت های الکترونیکی 
از طریق کارت های بانکی

مسعود خاتونی )مدیریت انفورماتیک بانک ملی ایران(

امروزه راه حل های مختلفی برای پرداخت همراه از طریق گوشی موبایل 
وجود دارد و همه روزه فناوری های جدیدی به آنها افزوده می گردد. 
یکی از فناوری هایی که به تازگي توجه زیادی را به خود جلب نموده، 
مانند  فناوری در حوزه های مختلفی  این  است.  فناوری کد دوبعدی 
بانکداری، پزشکی، فروشگاه های مجازی و هنر کاربردهای قابل توجهی 
 NFC مانند  رقیب  تکنولوژی های  به  نسبت  مهمی  مزایای  و  داشته 
دارد. در ایران نیز با توجه به نیازمندی های مرتبط با پرداخت همراه، 
تلفن  گوشی های  از  بسیاری  با  مناسبی  سازگاری  دوبعدی  کدهای 

همراه موجود دارند. 

در این مطالعه نیز طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت با کد دوبعدی 
شامل 3 بخش عمده )برنامه کارگزار،  برنامه کاربردی گوشی، پایانه های 
فروش و دستگاه های خودپرداز( مطرح می شود. سامانه پرداخت با کد 
الکترونیکی،  به صورت  بانکی،  کارت های  جایگزینی  با هدف  دوبعدی 
طراحی و با عنوان سامانه آذرخش ملی در بانک ملی ایران پیاده سازی 

گردیده و مراحل آزمایشي آن با موفقیت به پایان رسیده است. 

پی  در  را  ذیل  بالقوه  و  بالفعل  مزایای  ملی  آذرخش  سامانه  اجرای 
خواهد داشت:

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از تولید کارت های فعلی 	•
الزام مشتریان به حمل کارت های متعدد و جایگزین نمودن 	• عدم 

آن با گوشی تلفن همراه فرد
کاهش چشمگیر هزینه های بانک در ارتباط با تهیه و صدور کارت 	•

برای مشتریان
امکان مجتمع سازی و جامعیت با سایر امکانات نرم افزاری بانک و 	•

اتکاي مشتری به سرویس های ارائه شده توسط بانک
افزایش مزیت رقابتی بانک های استفاده کننده از این راه حل نسبت 	•

به سایر بانک ها برای مشتریان
سهولت در توسعه و امکانات بیشتر با توجه به قابلیت های بالقوه 	•

بارکدهای دو بعدی
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مجتبی وزیری )کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی(
)GIS مجتبی امیری )صاحب نظر در حوزه

سیستم هایی   ،GIS اختصار  به  یا  جغرافیایی  اطالعات  سامانه های 
و  تحلیل ها  از  مجموعه ای  مکانی،  اطالعات  به  توجه  با  که  هستند 
مدل ها را به منظور تصمیم گیری صحیح تر در اختیار قرار می دهند. 
در صنعت بانکداری با توجه به ارتباط نزدیک با مشتریان، تجزیه 
و تحلیل دائمی اطالعات و تغییر زودهنگام بر حسب نیازمندی های 

جایگاه GIS در 
صنعت بانکی کشور

جدید، امری ضروری می باشد و راهکارهای مبتنی بر GIS با در اختیار 
ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل مکانی خدمات، به بانک ها  قراردادن 

کمک شایانی می نماید.

مهم ترین نکته ای که بانک ها می بایست در بهره گیری از  چنین سیستمی 
بهره گیری  جهت  مرکزی  سامانه  یک  از  استفاده  دهند،  قرار  مدنظر 
در زمینه های مختلف است که از جزیره ای شدن سرویس های وابسته 
جلوگیری  نماید. عالوه براین، استفاده از یک تکنولوژی به روز جهت حفظ 
کارایی و سرعت خدمات دهی حائز اهمیت است. متأسفانه به دلیل نبود 
اطالعات کافی در بانک ها، بعضًا شرکت هایی به ارائه خدمات ناقص با 
عنوان سامانه GIS پرداخته اند که توصیف دقیق نیازمندی یک سامانه 
اطالعات جغرافیایی، مي تواند بانک ها را در انتخاب محصولی منطبق با 

نیازها و با حداکثر کارایی یاري دهد.

این مقاله ضمن معرفی روش های به کارگیری یک سامانه جامع GIS در 
حوزه های مدیریت بازاریابی، مدیریت پرسنل سازمان، مدیریت منابع 
و مبارزه با کالهبرداری مالی در بانک ها، سایر نیازمندی های اطالعاتی 
در  بدین ترتیب  مي دهد.  قرار  بررسی  مورد  تفضیل  به  را  سامانه  این 
از  قبل  را  قابل حصول  نیازمندی های  کلیه  بانک مي تواند  نهایت یک 
پیاده سازی چنین سامانه ای بررسی نماید. مهم ترین الزامات پیاده سازی 
سامانه GIS، جهت اطمینان از حصول نتیجه مطلوب را می توان امنیت 
اطالعات، تکنولوژی، یکپارچگی، دسترسی سریع، ارائه تحلیل و گزارش 

به صورت محلی و ویرایش الیه های اطالعاتی عنوان کرد.
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نشست »محصوالت و ابزارهای بانکی 2«

زمان: دوشنبه 16 دی ماه 1392، ساعت 13:30 تا 15:30 
مکان: سالن شماره 3

هیئت رئیسه: دکتر نیما امیرشکاری

شناسایی راهکار 
مناسب به کارگیری 

هوش تجاری با استفاده 
از مدلQFD  )مورد 

مطالعه بانک ملت(

فاطمه کریمی )دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات، 
دانشگاه آزاد اسالمی(

سیدجواد ایرانبان )دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز(
میرمهرداد پیدایی )استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر ری(

به کارگیری هوش  مناسب  راهکار  شناسایی  با هدف  پژوهش حاضر 
تجاری با استفاده از مدل QFD در بانک ملت استان تهران صورت 
گرفته است. بنابراین در ابتدا ابعاد هوش تجاری از جنبه نیازمندی های 
مشتریان )ندای مشتری( و الزامات عملکردی شناسایی شده و سپس 
در  عملکردی  الزامات  و  مشتریان  نیازمندی های  جنبه  بین  روابط 
قالب یک مدل گسترش کارکرد کیفی ارائه شده است. نتایج نشان 
داد مهم ترین نیازمندی های مشتریان هوش تجاری عبارت است از: 
سرعت، پشتیبانی، سادگی و سهولت کار، کاهش هزینه، عدم تقلب، 
انعطاف، توان ارتباط با مشتری، طراحی و قالب، راهنمای سایت. از 
سوی دیگر امنیت سیستم، دقت اطالعات خروجی، ذخیره اطالعات، 
زبان  اطالعات،  استخراج  داده ها،  دستکاری  اطالعات،  یکپارچه سازی 
برنامه نویسی، سیستم  پردازش تحلیل آنالین، پایگاه داده، به روزرسانی 
24ساعته  سرویس دهی  و  سخت افزاری  به روزرسانی  نرم افزاری، 

مهم ترین الزامات عملکردی هوش تجاری هستند. 

از تکنیک فرایند تحلیل  نیازمندی های مشتریان  اولویت بندی  جهت 
سلسله مراتبی )AHP( استفاده شده است. بر این اساس معیار کاهش 
تقلب و معیار توان ارتباط با مشتری مهم ترین نیازمندی های مشتریان 
است. برای تعیین اولویت مهم ترین الزامات فنی در تولید محصوالت بر 
اساس نیازمندی های اصلی شناسایی شده از تکنیک QFD استفاده شده 
است. در نهایت میزان آمادگی بانک ملت جهت به کارگیری هوش 
تجاری بررسی گردید. بدین منظور وضعیت موجود الزامات فنی هوش 
تجاری در بانک ملت با میزان اهمیت هر یک از الزامات بر اساس 
اولویت بندی مشتریان با رویکرد QFD مقایسه گردید. در نهایت پس 
از تحلیل اهمیت ـ عملکرد این نتیجه  حاصل شد که ذخیره اطالعات، 
امنیت سیستم، سیستم  پردازش تحلیل آنالین و توان استخراج برای 
به کارگیری هوش تجاری در بانک ملت بسیار بااهمیت است و وضعیت 

این موارد در بانک ملت مطلوب مي باشد. 

بررسی میزان اعتماد 
شهروندان تهرانی به سیستم 

بانکداری الکترونیک )مطالعه 
موردی یک بانک خصوصی 

در ایران(

ماندانا طاهری )کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی(
مهشید شاهچرا )عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

فناوری اطالعات و توسعه آن، اثر شگرفی بر تجارت و جذب مشتری 
و  اعتماد  میزان  این صنعت،  در  بااهمیت  موارد  از  یکی  است.  داشته 
اعتبار سیستم بانکداری الکترونیک از دید مشتریان است. در این مقاله 
با توجه به توسعه سیستم بانکداری الکترونیک در ایران به بررسی میزان 
اعتماد به نظام پرداخت الکترونیک از دید مشتریان بانک پرداخته شده 
است. در این راستا 460 پرسشنامه بین مشتریان یک بانک خصوصی 
از  استفاده  میزان  باالتربودن  از  حاکی  نتایج،  و  شد  توزیع  ایران  در 
در  مراجعه حضوری  با  مقایسه  در  با 72 درصد  الکترونیک  خدمات 
بانک بود. همچنین اعتماد شهروندان به نظام پرداخت الکترونیک باال 
بوده است که در این راستا سه متغیر سن، سطح تحصیالت و سطح 
درآمد از مؤثرترین عوامل موجود بر میزان استفاده و اعتماد شهروندان 

به نظام بانکداری الکترونیک بوده است.

به  اعتماد مشتریان  و  اطمینان  افزایش  بانک ها جهت  توصیه مي شود 
سیستم های نوین بانکداری اقدامات زیر را انجام دهند:

امنیت 	• تأمین  و  بیمه نمودن  جهت  بین المللي  قراردادهاي  عقد 
مبادالت بانکي و تضمین جبران خسارت در صورت کالهبرداري 

ینترنتي  ا
آموزش مشتریان در زمینه نحوه ایجاد، نگهداري و تغییر دوره اي 	•

مشخصات محرمانه خود به منظور کاهش احتمال سوءاستفاده
ارائه آمار و اطالعات دقیق و به روز در مورد میزان تراکنش هاي 	•

موردسوءاستفاده قرارگرفته به کل تراکنش هاي بانکداري اینترنتي 
بودن  به کاهش  رو  بین مشتریان در مورد  اطمینان  ایجاد  جهت 

سرقت
استفاده 	• توجیه  فاکتور مفیدبودن، مؤثرترین متغیر در  نتایج،  طبق 

مشتریان از خدمات بانکداري است. بنابراین، هر اندازه مشتریان، 
خدمات بانکداري اینترنتي را مفیدتر بدانند، احتمال اینکه از این 

خدمات استفاده نمایند افزایش مي یابد.
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کاربرد همزمان مدل 
پذیرش فناوری و نظریه 
انتشار نوآوری در تدوین 

استراتژی توسعه بازار 
کیف پول الکترونیک

استراتژیک  برنامه ریزی  و  مطالعات  )مدیر  قاضی مقدم  حمیدرضا 
شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس(

بهرام احسان دوست )مدیر حوزه راهکارهای مبتنی بر کارت و موبایل، 
شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس(

توسعه  شرکت  خرد،  پرداخت  حوزه  )مدیر  امیرشریفی  امین 
فناوری های هوشمند اتیک پارس(

یوسف جعفرنیا )کارشناس حوزه تجمیع و خدمات مبتنی بر کارت 
شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس(

همراه با پیشرفت های اخیر حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک، کیف 
پول الکترونیک به یکی از ابزارهای کاربردی، و جزئی جدانشدنی از 

سبک زندگی افراد تبدیل شده است. در کشور ما نیز در حوزه توسعه 
قابل قبولی صورت  اقدامات  الکترونیکی  از کیف پول  استفاده  و ترویج 

گرفته است. 

این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات 
اسنادی و کتابخانه ای و برگزاری مصاحبه های عمیق با خبرگان حوزه 
پول  کیف  از  استفاده  تجربیات  به  پرداختن  ضمن  خرد،  پرداخت 
الکترونیک در کشورهای توسعه یافته و مروری بر اهمیت پرداختن به 
تکنیک ها و مدل های بازاریابی در حوزه خدمات نوین بانکی، بر ابعاد 
تدوین استراتژی بازاریابی و به طور ویژه عملیات ترفیع و ترویج کیف 
استفاده  قابل  و  کاربردی  ابزاری  عنوان  به  کشور  در  الکترونیک  پول 
ترویج  و  توسعه  مدل های  به  توجه  با  اساس  همین  بر  شد.  پرداخته 
فناوری های نوین در حوزه خدمات بانکی، مدلی ترکیبی و ابتکاری برای 
برآورد و هدف گیری مخاطبان بالقوه این ابزار در بین شهروندان ایرانی 

تدوین گردید.

با توسعه مدل ترکیب ابتکاری، در وهله نخست با تکیه بر نظر خبرگان 
و دست اندرکاران حوزه بانک و به طور ویژه، متخصصان حوزه پرداخت 
خرد، به شناسایی و تحلیل ابعاد حائز اهمیت برای هر یک از کاربران 
این  مبنای  بر  و  شد  پرداخته  کشور  در  الکترونیک  پول  کیف  بالقوه 
شناخت، ابزارها و گزینه های تبلیغاتی و اطالع رسانی برای دسترسی به 
هر یک از گروه های مزبور پیشنهاد گردید. این مدل پیشنهادی می تواند 
به عنوان مبنایی برای معرفی کیف پول الکترونیک از سوی بانک ها و 
و  شناسایی  منظور  به  و  خرد  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  نهادهای 
تدوین برنامه های استراتژیک بازاریابی و بخصوص ترفیع و ترویج مورد 

استفاده قرار گیرد.
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امضاي همراه: راهکاري 
با پشتوانه حقوقي براي 

افزایش امنیت بانکداري 
الکترونیکي

محمد اهدائي
رضا سپهي

شاهین خراساني

خدمت امضاي همراه، به ذخیره سازي کلید کاربران روي سیم کارت 
موبایل به عنوان یک کارت هوشمند و انجام عملیات امضاي دیجیتال 
از  یکي  دیجیتال  امضاي  دارد.  اشاره  موبایل  سیم کارت  طریق  از 
در  که  است  اطالعات  تبادل  فضاي  در  امنیت  ایجاد  راهکارهاي 
بسیاري از کشورها از جمله ایران، از لحاظ قانوني پشتیباني مي شود. 

اطالعات،  تمامیت  از  اطمینان  قبیل  از  امنیتي مختلف  تأمین خدمات 
احراز هویت موجودیت ها و کنترل دسترسي به منابع اطالعاتي، همگي 
به کمک امضاي دیجیتال صورت مي گیرد. یکي از مهم ترین کاربردهاي 
آن، تأمین امنیت بانکداري الکترونیک به صورت دوعامله و دوکاناله 
است. با راه اندازي این خدمت، برنامه اي روي سیم کارت کاربران قرار 
مي گیرد و عملیات احراز هویت کاربران و اخذ امضاء روي تراکنش هاي 
حوزه بانکداري الکترونیکي )اعم از موبایل بانک و غیر آن( توسط این 
سامانه انجام مي پذیرد. بدین ترتیب، سربار انجام این فرایندها از دوش 
بانک برداشته مي شود و احراز هویت و امضاي دیجیتال به صورت یک 
سرویس به بانک ها عرضه مي گردد.  از جمله ویژگي هاي خدمت امضاي 
براي  پایین  هزینه  و  کاربران  براي  استفاده  سادگي  به  مي توان  همراه 
بانک ها اشاره کرد. عالوه بر آن، با استناد به قانون تجارت الکترونیک، 
این خدمت داراي پشتوانه قانوني بوده، امکان پیگیري حقوقي دعاوي 

مالي را فراهم مي سازد.

در این مقاله خدمت امضاي همراه براي تأمین امنیت خدمات بانکداري 
الکترونیکي به صورت دوعامله و دوکاناله معرفي می شود. این خدمت، 
اشاره دارد،  از طریق سیم کارت موبایل  امضاي دیجیتال  انجام  به  که 
از مزایاي فراواني نسبت به سامانه هاي مشابه برخوردار است. سهولت 
استفاده و امنیت باال، در کنار هزینه پایین موجب مي شود تا پیاده سازي 
خدمت امضاي همراه در کشور، هم براي کاربران و هم براي بانک ها، 

که به احراز هویت و اخذ تأیید از کاربران نیاز دارند، سودمند باشد.
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کارگاه ها
IBM-IFW استانداردسازی مدل بانکی بر مبنای

مدرس: دکتر نیما امیرشکاری )صاحب نظر در نظام های پرداخت(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 14 تا 15:30

مکان: سالن سعدی

مؤسسات  داده ای  مدل های  و  فرایندها  استاندارد  چارچوب    IFW
مالی است که توسط شرکت IBM طراحی و تدوین شده است. بانک 
مرکزی با اقتباس از این چارچوب در صدد ارائه مدل های استاندارد 
پروژه  قالب  در  حوزه  این  نرم افزارهای  و  کشور  بانکی  نظام  برای 
سناب می باشد. در این کارگاه به معرفی IFW و دیدگاه های کالن 

آن پرداخته شد.

سرفصل ها:

	چارچوب و ویژگی های آن
	چارچوب های اطالعاتی مالی
	مدل های داده ای مرجع
	IBM محصول IFW مدل مرجع

	IBM IFW مدل های صنعت بانکی
	IBM IFW مدل داده ای سرویس های مالی
	IBM IFW فرایند و سرویس های بانکی
	IBM IFW انبار داده ای بانکی
	IBM IFW معماری و ساختار
	)سامانه نظارت بر اطالعات بانکی )سناب

	 برنامه سناب
	اهداف استانداردسازی مدل بانکی
	معماری داده ای برنامه سناب
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سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی )چکاوک(

که  است  بانکی  بین  چک  تصاویر  انتقال  متمرکز  سامانه  چکاوک 
کارگاه  این  در  می باشد.  سازی  پیاده  حال  در  مرکزی  بانک  توسط 
روند فعلی پردازش چک ها و روند آتی فرایند گردش تصویر چک 
تشریح گردید. همچنین الزامات بانک ها برای اتصال به این سامانه 

مورد بررسی قرار گرفت.

سرفصل ها:

	وضعیت فعلی پردازش چک ها و کاستي هاي موجود
	 سامانه چکاوک و مزایاي استفاده از آن
	کارکرد ها و قابلیت هاي سامانه چکاوک
	معماري و وضعیت فني سامانه چکاوک

مدرسین:
مریم محسنی لطفی )محقق گروه تحقیقات و تدوین مقررات اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی(
مهندس سیدمحمد سعید طباطبایی )مدیر گروه سیستم های پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک(

مهندس حامد حاتمی )مدیر فنی سامانه چکاوک(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 14 تا 15:30 

مکان: سالن شماره 4
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ایران پی یکی از پروژه های بین بانکی در زمینه کیف پول الکترونیک 
است که قابلیت ارتباط با حمل و نقل و امکانات شهری را به همراه 
دارد. در این کارگاه به تجربیات اجرایی پروژه و فضای کسب و کار 

کیف پول الکترونیک در کشور پرداخته شد.

سرفصل ها:

	مقدمه
	مفاهیم پایه کیف پول الکترونیکی
	 نمونه های  بین المللی کیف پول
	اکوسیستم کیف پول الکترونیکی

	مدل مرجع
	استانداردها
	کیف پول الکترونیکی در ایران

	اکوسیستم کیف پول الکترونیکی در ایران
	فضای کسب وکار کیف پول الکترونیکی در ایران
	IranPay تعریف
	در فضای کسب و کار کیف پول الکترونیکی  IranPay نقش

راهکار جامع پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی

مدرس: مهندس عباس رادور زنگنه )عضو هیئت مدیره شرکت داده کاوان آیسان(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 14 تا 15:30 

مکان: سالن شماره 3
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و  بانکی(  نظام  دیجیتال  )گواهی  نماد  پروژه  ادامه  در  نهاب  سامانه 
تعریف  بانکی  نظام  مشتریان  متمرکز  پروفایل  تشکیل  راستای  در 
شده است.  هدف این پروژه تخصیص یک شماره منحصر به فرد و 
گواهی دیجیتال به هر مشتری بانکی فارغ از حساب ها و تنوع بانک ها 
می باشد، به نحوی که آن شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان مشتری 

مجموعه نظام بانکی شناخته شود.

سرفصل ها:

	معرفی پروژه
	نیازمندی های اجرای پروژه
	معماری نرم افزار
	ابزارهای مورد استفاده
	ارائه برخط سامانه نهاب

مدرسین:
مهندس جعفر مرتضویان )مدیر پروژهای شرکت ملی انفورماتیک(

مهندس عبدالمجید کریمی )مدیر پروژه نهاب(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 14 تا 15:30 

مکان: سالن شماره 6

نهاب و پروفایل مشتریان بانکی
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چالش های برداشت مستقیم در ایران ـ الگوهای موفق جهانی

شرکت Halcom پیمانکار بانک مرکزی در پیاده سازی سیستم پایا 
)واریز و برداشت مستقیم( بوده است. با توجه به نزدیکی راه اندازی 
زیرسامانه واریز مستقیم در کشور، این کارگاه به بررسی تجربیات 
بانک های اروپایی در به کارگیری این خدمت و مزایای آن برای نظام 

بانکی می پردازد.

سرفصل ها:

	SEPA  معرفی خدمات برداشت مستقیم در اتحادیه اروپا
	مدیریت انتقال مجوزها
	مزایای ترکیب پول نقد و پول الکترونیک
	در اروپا SEPA چگونگی ازبین رفتن خدمات پراکنده پیش از

1 - Miha Filipic

)Halcom مدرس: میها فیلیپیچ1 )مدیر پروژه در شرکت
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 14 تا 15:30 

مکان: سالن شماره 5
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کمیته بال در سال 2012، اصول جدید ساختار بازارهای مالی را به 
منظور مدیریت ریسک ها در قالب 24 اصل منتشر نمود. این اصول 
استراتژی ها  تدوین  عنوان خط مشی  به  مرکزی  بانک  راه  نقشه  در 
در نظر گرفته شده است. این کارگاه توسط شرکت مشاور نقشه راه 
بانک مرکزی ارائه شد و در آن اصول و نقش بانکداری الکترونیک 

و نظام های پرداخت بررسي گردید.

سرفصل ها:

	 مطالعه موردی پیاده سازی زیرساخت های بازارهای مالی از
دیدگاه فناوری اطالعات

	FMI اصول مرتبط با فناوری اطالعات در
	فعالیت های مرتبط با فناوری اطالعات در بازارهای مالی

1 - Anthony Lee Chung on

زیرساخت های بازار مالی در ارتباط با فناوری اطالعات

)CAL مدرس: آنتونی لی1 )معاون شرکت
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30 

مکان: سالن سعدی
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سپاس سامانه متمرکزی است که مدیریت پرداخت های الکترونیکی 
سامانه  این  دارد.  عهده  بر  را  الکترونیک  پول های  کیف  و  سیار 
را  جدیدی  مقررات  و  شده  طراحی  مرکزی  بانک  توسط  حاکمیتی 
به  سپاس  کارگاه  نمود.  خواهد  حاکم  سیار  پرداخت های  بازار  بر 
تعامل کیف پول ها و شیوه تسویه  این سامانه، نحوه  اجزای  بررسی 

آنها پرداخت.

سرفصل ها:

	سپاس چیست؟
	انواع پرداخت ها
	کیف پول الکترونیکی در سپاس
	کیف پول همراه چیست؟
	اجزای سپاس
	پیکربندی سپاس
	جایگاه سپاس در شبکه بانکی
	پذیرندگان در سپاس
	کاربر و کیوا در سپاس
	 ثبت مشخصات در سپاس
	فرایندهای شارژ و دشارژ در سپاس
	تراکنش های قابل انجام با کیوا
	تسویه پذیرندگان در سپاس
	وضعیت کنونی/ پیشرفت پروژه

سامانه پرداخت الکترونیک سیار )سپاس(

مسعود رحیمی )معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی(
مهندس علی سیفی )مدیر اداره کارت شرکت خدمات انفورماتیک(

زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30 
مکان: سالن شماره 4
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با توجه به آغاز دهه سوم بانکداری الکترونیک کشور و نام گذاری 
آن به  عنوان دهه امنیت توسط دبیرکل محترم بانک مرکزی، این 
کارگاه در مورد ریسک های امنیتی سامانه های بانکداری الکترونیک 

و ضرورت توجه به آنها از سوی نظام بانکی برگزار شد.

سرفصل ها:

	مقدمه و ادبیات موضوع
	)تعاریف )ریسک، امنیت فناوری اطالعات
	 روندهای پیش رو در فناوری اطالعات و لزوم تغییر

نگرش در مدیریت امنیت اطالعات
	انواع ریسک و ماهیت ریسک های امنیت فناوری اطالعات
	مدیریت ریسک امنیت فناوری اطالعات

	ضرورت توجه به مقوله مدیریت ریسک
	)GRC( نظارت، مدیریت ریسک و تطابق قانونی
	خروجی های مدیریت ریسک
	انتخاب چارچوب، متدولوژی و استراتژی مدیریت ریسک
	 تدوین برنامه مدیریت ریسک
	تعیین متدولوژی و ارزیابی و تحلیل ریسک
	)RTP( طرح مقابله با ریسک
	ریسک )Monitoring( پایش
	 ارائه نمونه از مدیریت ریسک در طراحی و راهبری یک

سامانه بانکی

مدیریت ریسک های امنیت اطالعات در سامانه های بانکی

مدرس: نوش آفرین مؤمن واقفی )مدیر امنیت سیستم ها و اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30 

مکان: سالن شماره 4
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با توجه به رشد پرداخت های همراه در کشور و ضرورت پرداختن به 
مباحث امنیتی این نوع پرداخت ها، در این کارگاه تالش شد به انواع 
کدام  هر  معایب  و  مزایا  همراه،  پرداخت های  امن سازی  شیوه های 
سطح  در  و  کشور  در  پیاده سازی شده  نمونه های  بررسی  همراه  به 

بین المللی پرداخته شود.

سرفصل ها:

	مفاهیم پرداخت
	مفاهیم امنیت در پرداختهای الکترونیک
	زیرساخت پرداخت همراه
	انواع امنیت در پرداخت همراه
	نمونه های بین المللی
	نمونه  موفق داخلی

امنیت پرداخت همراه 

مدرس: احسان محمدی )کارشناس شرکت فناپ(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30 

مکان: سالن شماره 6
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در  تغییراتی  ایجاد  به  که  اخیر  سال های  در  فناوری  تحوالت  از 
کسب وکارهای سنتی منجر شده است، شبکه های اجتماعی هستند. 
پیش بینی می شود این شبکه ها بنیانگذار تغییراتی در صنعت بانکداری 
نیز باشند. این کارگاه به تغییر پارادایم کسب و کار و تغییرات رفتاری 

مصرف کنندگان پس از تحوالت اخیر فناوری می پردازد.

سرفصل ها:

	تغییر پارادایم کسب وکار و ابعاد آن
	عوامل مؤثر بر تغییرات رفتار مصرف کنندگان
	فناوری اطالعات و دگرگونی کسب وکار
	ارزش تجاری شبکه های اجتماعی
	مرور نوآوری های کسب وکار بانکی مبتنی بر شبکه اجتماعی
	جمع بندی؛ به سوی آینده

بازآفرینی کسب وکار بانکی در شبکه های اجتماعی 

مدرس: مهندس مهدی ایمانی مهر )کارشناس شرکت توسن(
زمان: سه شنبه 17 دی ماه 1392، ساعت 16 تا 17:30 

مکان: سالن شماره 5
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در مراسم اختتامیه سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در ابتدا دکتر فرهاد نیلی از حاضرین و حامیان همایش تقدیر 
و تشکر کرد و پس از آن جشنواره مرحوم دکتر نوربخش با پخش کلیپی تصویری از زندگی زنده یاد مرحوم دکتر نوربخش ادامه یافت. در 
ادامه مراسم از بانک های برتر نوآور در حوزه بانکداری الکترونیک تقدیر شد. به منظور انتخاب بانک های برتر از 3 ماه پیش از برگزاري 
همایش، از بانک ها خواسته شد تا نوآوری های خود را در قالب فرم های تهیه شده به پژوهشکده ارسال کنند و در نهایت کمیته داوران از 

میان طرح های برتر معرفی شده به دبیرخانه طرح های زیر را انتخاب نموده و در جشنواره دکتر نوربخش از آنها تقدیر کرد.

رتبه اول: کارت تجاری، محصول بانک صادرات

رتبه دوم: برداشت بدون کارت از خودپرداز، محصول بانک مسکن

رتبه سوم: کارت دانش، محصول بانک اقتصادنوین و سامانک، محصول بانک سامان

در ادامه مراسم سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی جهت سخنرانی دعوت شد و در سخنرانی خود، از سامانه آریا ـ ساتنا تقدیر 
کرد. در ادامه بخشي از سخنراني ایشان ارائه مي گردد:

سامانه ساتنا که قباًل توسط بانک مرکزي از شرکت الجیکای انگلستان تهیه شده بود، با سامانه آریا که داخلي و کاماًل ایراني است، جایگزین 
شد. پشتیبان سامانه الجیکا، ایران را از سال 1391 تحریم کرده بود. با تدبیر مدیران بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک، کارگروهی 
متشکل از متخصصان داخلی تأسیس شد و به صورت محرمانه به مهندسی معکوس و بازنویسی این سامانه اقدام نمود. از 16 آذرماه 1392، 
سامانه آریا ـ ساتنا جایگزین ساتنا الجیکا شد. این سامانه به طور کامل و همانند مشابه خارجي خود طراحي وپیاده سازي گردید. از زمانی که 
این سامانه به اجرا گذاشته شد، بدون هیچ مشکلي کار کرد و کشور ما در زمره کشورهاي تولید سامانه هاي ملي بانکی قرار گرفت. امیدوارم 

این نقطه آغاز تولید و صادرکردن سامانه هاي ملي بانکي باشد و در این زمینه به نقطه مطلوبي در منطقه و جهان برسیم. 

به عنوان تقدیر از گروه طراحي سامانه آریا ـ ساتنا، به نمایندگي، از ناصر حکیمي )مدیرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي( و مهندس نجفي 
)مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک( با اهداي لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، قدرداني شد. سایر تقدیر شدگان 

عبارت بودند از: 

	)مهندس محمدعلی سلطانپور )عضو هیئت اجرایی و معاونت نرم افزار شرکت خدمات انفورماتیک
	)مهندس حسین عرفانیان دانشور )عضو هیئت اجرایی
	)دکتر نیما امیرشکاری )عضو هیئت اجرایی و کمیته معماری سیستم
	)مهندس سیدمحمدسعید طباطبایی )مدیر پروژه
	)مهندس حامد حاتمی )مسئول فنی و معماری سامانه
	)مهندس محمدجعفر عبدی )مسئول کسب وکار و تیم تضمین کیفیت
	)مهندس فرزاد صداقت بین )کارشناس فنی پروژه
	)مهندس عاطفه احمدی )کارشناس فنی پروژه
	)مهندس مریم شکوفی )کارشناس فنی پروژه
	)مهندس جواد سرحدی (کارشناس فنی پروژه

امسال نیز مطابق هر سال، پایان بخش همایش، اجرای موسیقی زنده بود. مراسم اختتامیه همایش امسال با اجرای زنده گروه موسیقی 
رستاک پایان پذیرفت. 

اختتامیه
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پیش از مراسم افتتاحیه همایش، در آئینی از کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزی که به مرور خاطرات 39 نفر از مسئوالن و مدیران اسبق و 
فعلی بانک مرکزی اختصاص دارد، رونمایی شد. کتاب تاریخ شفاهی در قالب 4 جلد و با طراحی و صفحه آرایی متفاوتی تهیه شده است. در 
مراسم رونمایی از این کتاب، مدیران عامل بانک ها، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، مصاحبه شوندگان کتاب و اعضای هیئت علمی و مدیران 
پژوهشکده شرکت داشتند. در این مراسم دکتر فرهاد نیلی و دکتر ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به سخنرانی پرداختند. دکتر سیف 
در بخشی از سخنرانی خود گفت: باید از تجربیات بانک مرکزی از طریق انتشار این گونه کتاب ها استفاده کرد و از تاریخ پرفراز و نشیب این 

بانک با عقالنیت به نحو مطلوبی بهره برداری نمود.

فعالیت های جنبی
رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزي: 
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در کنار همایش یک نمایشگاه جنبی نیز در مساحتی به وسعت 1200 متر در طبقه همکف و اول برج میالد برگزار شد که به ارائه دستاوردهای 
شرکت های ارائه کننده خدمات بانکی در حوزه فناوری اطالعات و بانک ها اختصاص داشت. 

شرکت کنندگان در این نمایشگاه عبارت بودند از: 

بانک های سامان، دی، آینده و قوامین و شرکت های خدمات انفورماتیک، سپهر نت ایرانیان، نوآوران ارتباطات دوران، توسعه فن افزار توسن، 
فناوری اطالعات پاسارگاد آریا )فناپ(، پرداخت نوین آرین، داده پردازی ایران، بهین پژوهش خاور، مبنا کارت آریا، پویش افزار هوشمند، اسوه 

ایران، سامانه های هوشمند توتان، صبا سیستم، امن افزارگستر، حصین قشم، فن آوا کارت و کهکشان راه نور.

حامیان این همایش نیز عبارت بودند از:

حامیان الماس: بانک سامان، بانک آینده، بانک صادرات، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسعه فن افزار توسن، شرکت فناوری اطالعات 
)GSS( شرکت گرایش تازه کیش ،)پاسارگاد آریا )فناپ

حامیان طالیی: بانک پارسیان، بانک قوامین، بانک توسعه تعاون، بانک انصار،شرکت پرداخت نوین آرین، شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ(، 
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

اعتباری کوثر،  ایران زمین، مؤسسه  بانک  بانک رفاه،  بانک شهر،  بانک تجارت،  بانک کشاورزی،  بانک ملت،  بانک مسکن،  نقره ای:  حامیان 
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه، شرکت مبنا کارت آریا، شرکت داده پردازی ایران، شرکت آسان پرداخت پرشین سوئیچ، شرکت توسعه 

فناوری اطالعات خوارزمی
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نمایشگاه جانبی:

نمایشگاه سومین همایش ساالنه »بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت«

در سومین همایش بانکداري الکترونیک، برای نخستین بار به بانک ها و شرکت ها فرصت داده شد تا محصوالت و دستاوردهای خود را در 
سالن معرفی محصوالت به مدت نیم ساعت ارائه نموده و تجربیات خود را با دیگران در میان گذارند.

سالن معرفی محصوالت:
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ارزیابی های کلی
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ارزیابی مقایسه ای نشست های برگزار شده در سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت

ارزیابی مقایسه ای کارگاه های برگزار شده در سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت
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ارزیابی مقایسه ای میزگردهای برگزار شده در سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت

نمودار مقایسه ای پارامترهای اجرایی دومین و سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت



گالری تصاویر















تقدیر و تشکر

این گزارش به پاس زحمات شما همراهان و همفکران همیشگی تهیه و تدوین شده است، امید است که به یاری و مشارکت شما بزرگواران بتوانیم 
این رویداد را در سال های آتی هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار نماییم.
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