
بی��ش از چهارص��د میلیون نف��ر در این کش��ور 1/3 میلیارد 
نفری از زیر خط فقر خارج شدند. رشد اقتصادی، توان مالی 
و س��رانه درآمدها را افزایش داده و بدیهی اس��ت مردم برای 
س��پرده گذاری و استفاده از پول خود به ارائه خدمات بانکی 
به س��اده ترین و فراگیرترین روش ها نیازمند هستند. در حال 
حاضر جمع س��پرده های م��ردم نزد بانک های چی��ن بیش از 
پنج هزار میلیارد دالر است. اگر آنها روشی مناسب برای کار 
با این پول بیابند سود نهایی عملیات بانکی افزایش می یابد. 
همچنین تس��هیل دسترس��ی به بانک  بر تعداد مشتری ها 

خواهد افزود.
تحوالت جدید در حوزه بانکداری الکترونیک

بان��ک صنعتی و تج��اری چین )ICBC( ک��ه بزرگ ترین 
بانک تجاری دولتی این کشور است اخیرا برنامه های بزرگی 
را برای افزایش خدمات الکترونیک خود اجرا کرده اس��ت. در 
حال حاضر 250 هزار ش��رکت ، مش��تری این بانک هستند. 
همچنی��ن 18 میلی��ون چین��ی امور بانک��ی خ��ود را در این 
بان��ک انج��ام می دهند. درس��ال 2006 ارزش کل��ی مبادالت 
الکترونیک این بانک به بیش از 300 میلیارد دالر رس��ید که 
رش��دی 27 درصدی را نسبت به سال 2005 نشان می دهد. 
پایی��ن بودن هزینه انج��ام مبادالت الکترونی��ک به رونق این 
حوزه از فعالیت های اقتصادی بانک ها منجر شده است. هر 
5 بانک بزرگ دولتی چین برنامه هایی برای توس��عه خدمات 
الکترونیک به مش��تری ها اجرا کرده اند. در پایان سال 2006 
بی��ش از 80 میلیون چینی از خدم��ات بانکداری الکترونیک 
اس��تفاده کرده اند. پیش بینی می شود هر سال 15 درصد بر 

تعداد این افراد افزوده شود.
در س��ال 2005 بانک ساخت و س��از چین  )CCB( که 
بزرگ تری��ن بانک ارائه دهنده ای��ن نوع خدمات در هنگ کنگ 
اس��ت و 60 درص��د این ب��ازار را در این ش��هر در اختی��ار دارد 
اع��الم ک��رد10 میلی��ون حس��اب الکترونی��ک جدی��د در آن 
س��ال افتتاح ک��رده اس��ت. همچنین در س��ال 2005 ارزش 
مب��ادالت الکترونی��ک ای��ن بانک 40 درصد رش��د ک��رد. به 
اعتقاد کارشناسان طی 5 سال آینده بانکداری الکترونیک 
به مهمترین حوزه فعالیت بانک های چین تبدیل خواهد شد. 
یکی از مهمترین انگیزه ها، مقابله با رقابت شدیدی است که 
از سوی بانک های خارجی مستقر در چین بوجود آمده است. 
از س��وی دیگر این ن��وع خدمات از مولفه ه��ای اصلی تداوم 
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محمدرضا طالبي

بانكداري موبايل و موبايل بانك

  حركت همه جانبه به سوي دنياي ديجيتال

گام بلند چین در حوزه بانکداری الکترونیک

بح��ث بر س��ر تفاوت هاي بان��ك موبايل و 
بانكداري موبايل همچنان ادامه دارد .اما واقعا 
چ��ه تفاوت هاي��ي بني��ادي بين اي��ن دو مفهوم 
وج��ود دارد و چ��را درباره مزيت آنها نس��بت به 
هم بحث هاي فراواني مطرح است. واقعيت اين 
است كه اين دو تفاوت هاي عميقي با هم دارند. 
يك بان��ك موبايل در حقيقت ي��ك بانك جديد 
يا فرصت و محصولي نو است كه حول مفهوم 
استفاده از وسيله اي موبايل براي انجام مبادالت 
مالي با بانك تعريف شده است. به اين معنا كه 
ممكن است خدمتي كه اين گونه تعريف شده 
قابل ارايه به روش هاي س��نتي نباش��د. در اين 
روش مح��ور عمليات، بوس��يله موبايل به ويژه 
تلفن همراه است. در حالي كه بانكدراي موبايل 
صرفا مرحله اي از تكامل بانكداري الكترونيك 
ي��ا اينترنت��ي اس��ت. اراي��ه خدم��ات از طريق 
موباي��ل راه حل��ي س��ريعتر و كم هزينه تر براي 
مشتري هاست كه از وابستگي ايشان به شعبه 

بانك يا دسترسي به اينترنتي مي كاهد.
يكي از مباحث بسيار مهم در حوزه بانك 
موبايل يا بانك��داري موبايل، نفوذ روزافزون اين 
دستگاه در جهان است. آمارهاي جهاني نشان 
مي دهد بدون ش��ك دس��تگاه هاي تلفن همراه 
در آين��ده نزدي��ك ج��اي بس��ياري از تجهي��زات 
و ابزاره��اي بانكداري الكتروني��ك را مي گيرند. 
تنه��ا در آفريقاي جنوبي بي��ش از 1/5 ميليون 
نفر از دس��تگاه تلفن همراه خ��ود براي انجام 
مب��ادالت مالي ش��ان اس��تفاده مي كنند و به 
سبب سهولت نسبي افزايش تعداد مشتركان 
تلفن همراه نسبت به گسترش ديگر ابزارهاي 
بانكداري، بس��ياري از كشورها از اين روش براي 
رونق بخشيدن به بانكداري الكترونيك استفاده 

مي كنند.
بانك موبايل و بانكداري موبايل در ماهيت 
با هم تفاوت دارند و تحت تاثير عوامل مختلف 
از جمل��ه زيرس��اخت هاي مخابرات��ي، تقاضاي 
مش��تري ها، ن��وع خدمات بانك��ي و نيز فضاي 

اقتص��اد چی��ن نمی تواند 
بانک هایی ک��ه صرفا  ب��ا 
دارن��د  س��نتی  روش ه��ای 
ب��ه رش��د ش��تابان خ��ود 

ادامه دهد

كلي اقتصادي و تجاري هر كشور بستگي دارد. 
بانك موبايل يك خدمت جديد اس��ت بنابراين 
زيرس��اخت هاي كنون��ي، س��اختار قيمت ها و 
مقررات بانك��ي نمي توان��د محدوديت چندان 
زي��ادي در راه گس��ترش آن به وج��ود آورد. بدين 
ترتي��ب مي توان بان��ك موبايل را بهينه س��ازي 
ك��رد و ب��راي جوامع��ي كه ت��وان مال��ي ايجاد 
زيرساخت هاي عظيم بانكي و اينترنتي ندارند 
،اس��تفاده از اين روش بس��يار مناس��ب است. 
درب��اره بانك��داري موباي��ل و بان��ك موبايل اين 

يك واقعيت است كه مشتري نيازي به حضور 
در بانك ن��دارد .اما در بانك موبايل مش��تري در 
هيچ حوزه اي نياز ندارد به بانك رجوع كند. اما 
در بانكداري الكترونيك مشتري حداقل يك بار 
بايد براي گش��ايش حساب يا مديريت حساب 
خ��ود به بانك برود به اين معنا كه در مرحله اي 
از مب��ادالت مال��ي، برخ��ورد رودررو بي��ن بانك و 

مشتري ضروري است.
در ي��ك بان��ك موباي��ل، تلف��ن مهم تري��ن 
مكانيزم مبادله مالي يا دريافت خدمت است. 
يعني تلفن نقطه ورود مشتري به بانك و نقطه 
ورود بانك به حوزه مش��تري يا استفاده كننده 
محسوب مي ش��ود. اين روش براي ارايه دهنده 
خدمات فوايد بي ش��ماري دارد . زيرا وابستگي 
فرد به زيرس��اخت فيزيكي از ميان رفته است 
.همچنين مبادالت موبايل هزينه بسيار كمتری 

چی��ن در بحبوح��ه ی��ک انق��الب بانک��ی م��داوم قرار 
دارد: دگرگونی ها در توقعات مش��تری ها، پیش��رفت س��ریع 
تکنولوژیک و رقابت ش��دید در صنعت بانکداری که فش��ار 
زی��ادی را بر بانک ه��ای چینی برای مدرن س��ازی وارد می کند 
از ویژگی های این انقالب هس��تند. به اعتقاد کارشناس��ان 
زم��ان آن فرا رس��یده که تمام بانک ه��ای چین حرکت جدی 
و س��ریع خود را به سوی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 
آغاز کنند. زیرا اقتصادی ب��ه بزرگی اقتصاد چین نمی تواند 
صرفا با بانک هایی که روش های سنتی دارند به رشد شتابان 
خود ادام��ه دهد. بر همین مبنا دولت چین پنج س��ال پیش 
استراتژی جدید بانکداری را که بانکداری الکترونیک بخش 

مکمل آن بود تدوین کرد.
در تعریف��ی س��اده بانک��داری الکترونی��ک کانال��ی   
الکترونیکی ب��رای ارائه خدمات بانک��داری خرد و تجاری به 
مشتری هاست. کانال های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 
به سه حوزه مختلف قابل تقسیم هستند: کانال اطالعات، 
کانال مبادالت الکترونیک و کانال پرداخت الکترونیک. بانک 
با اس��تفاده از کانال اطالعات، اطالعات عمومی را معموال 
بوسیله یک پایگاه اینترنتی در اختیار مشتری های کنونی و 
بالقوه قرار می دهد. کانال مبادله الکترونیک به مشتری این 
امکان را می دهد که به شکل الکترونیک به سپرده گذاری در 
بانک یا دریافت وام از آن بپ��ردازد. کانال پرداخت الکترونیک 
نیز راه پرداخت سنتی را تسهیل می کند. برخی محصوالت و 
خدمات که توسط بانکداری الکترونیک ارائه می شوند عبارت 
هستند از: ترازنامه حساب ها، اطالعات نقل و انتقال وجوه، 
انتق��ال وجوه، پرداخت قب��وض، مدیریت وجوه نقد و دریافت 

وام.
رش��د اقتص��اد چی��ن ط��ی دو ده��ه گذش��ته از تمام 
کش��ورهای آس��یایی باالتر بوده و اکنون باالترین ذخیره ارزی 
جه��ان را که معادل 1400 میلیارد دالر اس��ت در اختیار دارد. 
امسال رشد اقتصادی چین با کاهش نسبت به سال گذشته 
به 5 / 10 درصد می رس��د. ای��ن واقعیت ها و نیز لزوم حفظ 
مزیت رقابتی، حرکت س��ریع به سوی بانکداری الکترونیک 
را برای چینی ها ضروری کرده اس��ت. طبقه متوس��ط چین 
به سرعت در حال رشد است و برای پاسخگویی به نیازهای 
بانک��ی آنها دولت و بانک ه��ا باید از تم��ام ابزارهای موجود 
جهانی در حوزه بانکداری استفاده کنند. طی دو دهه گذشته 

رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. به همین سبب در 
برنامه ریزی ه��ای کالن، ایج��اد زیرس��اخت های ض��روری برای 
تسهیل عملیات الکترونیک مالی از اولویت ها محسوب شده 

است.
ریسک های بانکداری الکترونیک

همچ��ون هر تکنول��وژی جدید، بانک��داری الکترونیک 
نی��ز در معرض ریس��ک های مختل��ف ق��رار دارد: برنامه ریزی 
نامناس��ب، آگاهی ناکافی کارکنان بانک ها و مش��تری ها، 
کنت��رل ناکافی اینترنت، ابهام های قانونی و اس��تانداردهای 
ضعیف همگی جز این گونه ریسک ها هستند. بانک ها برای 
غلبه بر این ریسک ها واحدهای مدیریت ریسک تشکیل داده 
اند. این واحدها به شکلی موثر به تشخیص موارد ریسک، 
ارزیاب��ی، نظارت و مدیریت ریس��ک می پردازن��د. از هر جهت 
وجود این بخش ها کامال ضروری است. هر بانکی که نتواند 
مث��ل دیگر بانک های داخل��ی خارجی خدم��ات ارائه دهد در 

بلند مدت سهم خود را در بازار از دست خواهد داد. بانک های 
ب��زرگ چین نیز برای غلبه بر مش��کالت کنون��ی و رقابت با 
بازیگران بین المللی باید از خود انعطاف و قدرت نشان دهند. 
کارشناسان معتقدند ماهیت بانکداری الکترونیک با تحول 
همراه اس��ت به همین دلی��ل هیچ بانک یا کش��وری نباید 
تصورکند با انجام یک مجموعه اقدامات همه چیز به پایان 

رسیده است.
هر روز یک تکنولوژی جدید و محصولی نوین از س��وی 
رقبا وارد بازار می ش��ود به همین دلی��ل بانک ها و دولت باید 
بپذیرن��د که رقابت هم��واره ادامه خواهد داش��ت. در مورد 
چی��ن وضعیت در برخی جنبه ها متفاوت اس��ت. برای مثال 
سیس��تم اینترنتی و سایت های بانک های چینی بیش از هر 
س��ایتی در جهان مورد حمله هکرها قرار می گیرد به همین 
س��بب مدیران باید تدابیری خاص برای امنیت مبادالت مالی 

الکترونیک اتخاذ کنند.

براي مديريت دارايي در بردارند.
در بانكداري س��نتي، فرد بايد با دس��تگاه 
خودپرداز ي��ا كارمند بانك ارتب��اط برقرار كند، 
اما در بانكداري اينترنتي ابزار اصلي دس��تگاه 
رايانه و در بانكداري موبايل نيز وس��يله اصلي 
تلفن همراه است. در مورد بانك موبايل،  تلفن 
همراه به شعبه بانك تبديل مي شود به همين 
دليل اين ش��يوه از دي��د ارايه دهن��دگان جديد 
خدمات مالي بسيار جذاب است . زيرا احتياجي 
به س��رمايه گذاري در زيرساخت فيزيكي بانك 

وجود ندارد.
بانكداري موبايل و بانك موبايل ابزارهايي 
براي دسترسي به بازار كالن هستند و با توجه 
به اي��ن  كه هر روز تعداد بيش تري از كش��ورها 
به فواي��د آن پ��ي مي برند، مي ت��وان پيش بيني 
ك��رد كه فراگي��ري آن طي س��ال هاي آينده به 
سرعت افزايش خواهد يافت. تكنولوژي مربوط 
به اين دو روش بانكداري به راحتي قابل انتقال و 
نصب و راه اندازي است. بنابراين روش مناسبي 

محسوب مي شود.
س��اختار  و  الكتروني��ك  بانك��داري 

اشتغال در جهان
با رشد پديده جهاني شدن ساختار اشتغال 
جهان به ش��دت دگرگون ش��ده و نيروي كار از 
يك كشور به كشور ديگر يا حتي قاره ديگر در 
حركت هس��تند. بخش بزرگي از 250 ميليون 
ني��روي كار مهاج��ر در جهان بايد پ��ول خود را 
به ش��كلي براي خانواده شان در كشوري ديگر 
بفرس��تند و بس��ياري از آن ها حس��اب بانكي 
ندارن��د. در اين ح��وزه بانك��داري موبايل كمك 
بس��يار مهمي به نيروي كار ياد شده مي كند. 
طب��ق تخمين صندوق بين المللي پول ارس��ال 
200 پون��د به كش��وري ديگ��ر حدود پان��زده تا 
26 دالر هزين��ه درب��ردارد در حالي كه اس��تفاده 
از سيس��تم هاي موبايل اين هزينه را به شدت 
كاه��ش مي ده��د. به وي��ژه فرآين��دي جديد در 
دني��اي بانكداري اينترنتي در حال ش��كل گيري 

ك��ه در آن بان��ك صرف��ا ماهيتي انتزاع��ي دارد 
يعن��ي تمام فعاليت ه��اي آن در فضاي اينترنت 
انجام مي ش��ود. اي��ن ابزار نيز براي آن دس��ته از 
نيروي كار مهاجر كه به اينترنت دسترسي دارند 
مزيتي بسيار مهم و مفيد محسوب مي شود. در 
اين ساختار عمليات بانكي به شدت ساده سازي 
شده تا همه افراد با هر سطح  از دانش قادر به 
اس��تفاده از آن باش��ند. طبق برآوردهاي جديد 
ارزش پولي كه هر سال توسط كارگران مهاجر 

و  س��ريعتر  راه حل��ي  موباي��ل 
مشتري هاس��ت  براي  كم هزينه تر 
كه از وابستگي ايشان به شعبه 
بانك ي��ا دسترس��ي ب��ه اينترنتي 

مي كاهد

به ديگر كش��ورها ارس��ال مي شود حدود 285 
ميليارد دالر اس��ت. در برخي موارد رقم ارس��ال 
پول توس��ط نيروي كار به كش��وري خاص يك 
سوم توليد ناخالص داخلي آن كشور را تشكيل 
مي دهد. بدين ترتيب تس��هيل اي��ن مبادالت و 
كاهش هزينه هاي آن، رونق اقتصادهاي دريافت 
كننده وجوه و نيروي كش��ورهاي ميزبان نيروي 

كار را به همراه خواهد داشت. 
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هماهنگ��ي  ش��وراي 
بانك ه��ا يكي از مهم ترين 
و اثرگذارتري��ن تش��كل ها 
در ح��وزه بانكداري اس��ت. 
اين ش��ورا بنا ب��ه ضرورت 
مس��ايل  هماهنگ ك��ردن 
بانكي و ايجاد وحدت رويه در ش��رايط ادغام آنها 

شكل گرفت.
اين شورا تشكيالتي است كه به منظور ايجاد 
هماهنگي هاي الزم در كليه فرايندهاي مربوط به 
نظام بانكي كشور براي مدت نامحدود تشكيل شد 
و نقش بسزايي در تحوالت بانكداري به خصوص 
در حوزه بانك��داري الكترونيك ايفا كرده اس��ت. 
در حقيقت اعضاي ش��وراي هماهنگي به مثابه 
انگشتاني هستند كه حاصل فعاليت آنها به شكل 
ي��ك دس��ت و هماهن��گ، تح��ول در بانك��داري را 

هدايت مي كنند.
اهداف شورا 

بر اساس آيين نامه شوراي هماهنگي بانكها 
اه��داف تش��كيل اين ش��ورا در پن��ج بخش زير 
خالصه شده است: الف( ايجاد هماهنگي در اداره 
امور بانك ها ب( ايجاد حفظ و توسعه همكاري 
بين بانك هاي كشور ج( تقويت نظام بانكي كشور 
و گسترش خدمات بانكي د( تامين موجبات الزم 
در زمينه حل و فصل مس��ايل و مش��كالت بين 
بانك ه��ا ه( حمايت از حق��وق، مصالح و منافع 

بانك ها
وظايف شورا

همچنين بر اساس ماده 6 آيين نامه تشكيل 
شوراي هماهنگي بانك ها وظايف شورا به شرح 

زير است:
الف( برقراري ارتباط مستمر با شوراي عالي، مجمع 
عمومي بانك ها و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
در جهت ارايه و انتق��ال اطالعات و داده هاي مورد 
نياز و كمك به مباني تصميم گيري ها. ب( انجام 
اموري ك��ه از طرف مراجع ذيرب��ط پولي و بانكي 
به ش��ورا محول مي ش��ود. ج( بررس��ي مسايل 
مرب��وط به امور اقتصادي و بانكي و مالي و پولي 
و اظهارنظر مشورتي نسبت به آنها و ارايه طرح 
ها و پيش��نهادات الزم به مراجع ذي ربط. د( تهيه 
و تنظي��م و ارايه پيش��نهادات الزم در زمينه خط 
مشي و سياست هاي اعتباري و بانكي و مسايل 
مربوط ب��ه اداره امور بانك ها با اس��تفاده از توان 
تخصصي كميس��يون هاي تابع��ه خود. ه( تهيه 
و تدوي��ن ضواب��ط و مق��ررات اجراي��ي الزم ب��راي 
تبادل اطالعات بين بانك ه��ا. و( اتخاذ تدابير الزم 
در زمينه هماهنگ كردن سيستم ها و روش هاي 
بانكي. ز( تالش در جهت بهبود امور استخدامي 
كاركن��ان بانك ه��ا و س��عي در افزاي��ش كارآيي 
و تقوي��ت مديريت.  م( ايج��اد هماهنگي الزم در 
برنامه ه��اي آموزش بانك ها بر اس��اس باال بردن 
بنيه علمي و مهارت شخصي كاركنان. ط( تهيه 
و تنظيم و تصويب مقررات و ضوابط و ارايه طرح 
هاي هماهنگي رفاهي براي بهبود وضعيت رفاهي و 
معيشتي كاركنان.  س( كوشش براي آشناساختن 
مردم به امور بانكداري و باالبردن سطح اطالعات 
بانك��ي آنه��ا. ك( جمع آوري اطالع��ات مربوط به 
بانك��داري و مديريت بانكي و انتش��ار نش��ريات 
و  س��خنراني ها  و  كنفرانس ه��ا  دادن  ترتي��ب  و 
سمينارها و امثال آن. ل( ايجاد و اداره واحدهايي 
جهت انجام خدمات مشترك براي بانك ها و كسب 
مجوز مربوط در صورت لزوم از مراجع ذي ربط. م( 
تصويب بودجه و تعيين خط مشي شورا در حدود 
مق��ررات آيين نامه و تعيي��ن و تصويب ميزان حق 
عضويت و نس��بت مش��اركت اعضا در پرداخت 
هزينه هاي ش��ورا. ن( انتخاب اعض��اي دبيرخانه 
شورا و تصويب شرح وظايف و سازمان دبيرخانه 
و نيز تصويب آيين نامه كميسيون هاي هماهنگي 
استان ها و كميسيون هاي تخصصي و همچنين 
اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه 
در ح��دود هدف هاي ش��ورا از طرف رييس ش��ورا 
يا هر يك از اعضاي شورا با موافقت رياست شورا 

مطرح مي شود.
تشكيالت شورا

همچنين تشكيالت ش��ورا عبارت از شورا، 
دبيرخانه شورا، كميسيون هماهنگي استان ها و 

كميسيون هاي تخصصي مي باشند.

 دبير شوراي هماهنگي بانك ها

دبيرخانه فرهنگ سازي بانكداري الكترونيك

ب��زرگ  خان��واده  ب��ر  س��ال نو 
نظام بانكي كشور مبارك باد


