
 بانكداري الكترونيك در ايران

 

 مقدمه

توسعه شگفت انگيز فناوري اطالعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، عالوه بر 

ها، روش هاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. با  تسهيل امور مشتريان بانك

تجارت به حضور بانك جهت رشد روزافزون معامالت تجارت الكترونيك در سطح جهان و نياز 

نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك به عنوان بخشي تفكيك ناپذير از تجارت 

الكترونيك و داراي نقشي اساسي در اجراي آن است. به جرأت مي توان گفت: بدون بانكداري 

ك، باعث الكترونيك، تجارت الكترونيك نيز محقق نخواهد شد. سرعت توسعه صنعت انفورماتي

هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده و  اي در شكل پول و سيستم ايجاد تغييرات عمده

مفاهيم جديدي را به عنوان پول الكترونيك و انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است. اين دو 

ند. با مفهوم ايجاد كننده نوع جديدي از بانكداري، تحت عنوان )بانكداري الكترونيك( مي باش

گسترش شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان، شيوه عرضه خدمات د ربانكها 

، Mobile Banking، Internet Bankingهايي مانند:  متحول شده و اين تحوالت زمينه پديده

Cyber Banking  .و ... گرديده است 

نكي را جهت مشتريان خود با On-lineهم اكنون، در اكثر كشورهاي پيشرفته، بانك ها خدمات 

از طريق اينترنت فراهم آورده اند و مشتريان خود از طريق اينترنت فراهم آورده اند و مشتريان 

ويژه بانك ها  Home pageبدون نياز به حضور در بانك، غالب كارهاي بانكي خود را با اتصال به 

 و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام مي دهند.

ينه اي را براي تسهيل انجام امور تجاري و خريد و فروش ايجاد نموده كه منجر به اين عوامل، زم

 افزايش رقابت بين موسسات بانكي و غير بانكي گرديده است.



بنابراين، بانكداري الكترونيك را مي توان به عنوان فراهم آورنده امكاناتي براي مشتريان، كه 

ستفاده از واسطه هاي ايمن بتوانند به خدمات بانكي بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك و با ا

 دسترسي يابند، تعريف نمود.

از طرفي، پياده سازي بانكداري الكترونيك د ركشورها نياز به هماهنگي و همراهي ساير سازمان 

هاي اجرايي و حقوقي مرتبط با نظام بانكي دارد كه بدون آنها، بانك ها به تنهايي قادر نخواهند 

 از فناوري جديد به طور كامل و شايسته، در جريان امور خود بهره مند شوند.بود تا 

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيك 

بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات 

كارگيري فناوري  رده است. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد بهتجاري و اقتصادي فراهم ك

استفاده از اين فناوري موجب توسعه  ( در زمينه هاي اقتصادي است.ICTارتباطات و اطالعات )

تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امكان فعاليت براي بنگاههاي كوچك و 

جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و  هزينه ها و صرفهمتوسط، ارتقاي بهره وري، كاهش 

ايجاد مشاغل  پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به اطالعات امكان افزايش قابليت رقابت

بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الكترونيك در جهان روز به روز جديد منجر شده است.

شود طي  بيني مي ر شده توسط موسسه فارستر پيشدر حال رشد است. طبق تحقيقات منتش

درصد رشد  85حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط ساالنه بيش از  6006-6002سالهاي 

بالغ  6002ميليارد دالر در سال  76521به بيش از  6006ميليارد دالر در سال  6622كرده و از 

 شود.

الكترونيك ، وجود سيستم بانكداري يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت 

هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت  الكترونيك است كه همگام با سيستم

د توان گفت كه پياده سازي تجارت الكترونيك ، نيازمن الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت مي

سيستم هاي الكترونيك در موسسات به همين دليل، استفاده از تحقق بانكداري الكترونيك است. 



مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات 

 وز به روز در حال افزايش هستند. بانكداري الكترونيك ر

)از مراكز برجسته تجزيه و تحليل اطالعات  Data Monitorبراساس گزارش تحقيقاتي موسسه 

هاي بانكداري الكترونيك در هشت كشور  كنندگان از سيستم ا( آمار استفادهبانكداري در اروپ

 7222ميليون نفر در سال  8/4فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 

درصد شركتهاي  18بيش از  6008رسيده است. در سال 6004ميليون نفر در سال  66به حدود 

كنند.  عه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده ميفعال در كشورهاي توس

 اين روند براي بانك ها هم يك فرصت و هم يك تهديد بشمار مي آيد.

ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيك ، كشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل 

ي جديد در اين دو زمينه ، نيازهاي جديدي را قبول از آن، راه درازي در پيش دارد. ورود فناور

ها ، ابزارها و زير ساختهاي مناسب پياده سازي آن ، و نيز نحوه ارايه  در پردازش و تبادل داده

خدمات بانكي نوين مطرح كرده است . با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات 

گيري و روند افزاينده آن را در زمينه خدمات  توان نيازهاي در حال شكل بانكداري الكترونيك مي

هاي كشور و  بيني كرد. نظر به روشهاي سنتي موجود در بانك بانكي در ايران تا حد مناسبي پيش

ها از ضرورياتي  نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساختهاي مورد نياز در بانك

رار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي در است كه خوشبختانه مورد توجه مسئوالن امر ق

 سيستم بانكي كشور براي ارائه بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات نوين بانكي انجام شده است . 

 كسب و كار الكترونيك

مطرح گرديد. كسب و كار الكترونيك  IBMتوسط شركت 7221اين واژه براي اولين بار در سال 

گيرد . تجارت الكترونيك بيشتر تكيه بر ارتباط  ونيك را در بر ميتر از تجارت الكتر مفهومي عام

بيروني بنگاه يا فرد دارد. در حالي كه كسب و كار الكترونيك عالوه بر ارتباطات بيروني به 



هوشمندي شركتها  (ECاستراتژي درون سازمان نيز اشاره دارد و شامل تجارت الكترونيك )

(BI( مديريت روابط با مشتري ،)CRM( مديريت زنجيره تامين ،)CSM و برنامه ريزي منابع )

شود. .به طور خالصه كسب و كار الكترونيك تلفيق سيستم ها و فرايندها و  ( ميERPشركت )

زنجيره هاي تامين و كل بازار با استفاده از اصول و فناوريهاي مرتبط با استفاده از ابزار اينترنت 

 است كه در هشت بخش ارائه مي شود:

 :شركت با مصرف كننده 

  شركت با شركت؛ 

 مصرف كننده با مصرف كننده؛ 

  دولت؛شركت با 

 دولت با مصرف كننده؛ 

  شركت با كاركنان؛ 

 شخص با شخص؛ 

 .شركت با مصرف كننده 

 

 تجارت الكترونيك

تعاريف مختلفي ارائه شده  67براي تجارت الكترونيك به عنوان يكي از پديده هاي بزرگ قرن 

 توان به موارد زير اشاره كرد: مله آنها مياست كه از ج

 هدايت ارتباطات كاري و معامالت بر روي شبكه ها از طريق رايانه؛ 



 خريد و فروش كاالها و خدمات و انتقال سرمايه ها از طريق ارتباطات ديجيتالي؛ 

 *اتحاديه  ربرد وسايل الكترونيك براي تبليغ، فروش، توزيع و پشتيباني محصوالتكا

 آن را به شكل زير تعريف كرد:  7221در سال اروپا 

تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. 

تجارت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كاالها و خدمات و تحويل فوري 

 ر دارند. ب مطالب ديجيتالي و انتقال الكترونيك را در

تجارت الكترونيك كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي شد در حال ورود به 

عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي مصرف كننده در شبكه حضور دارند. به عالوه محتواي 

اي هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليته آن از حيطه مبادله داده

تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در برگرفته   عمده

 است.

از مجموعه تعاريف ارائه شده فوق مي توان نتيجه گرفت كه زمينه هاي كاربرد تجارت الكترونيك 

ستهاي مورد تر از مبادله كاال و خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تعيين سيا بسيار گسترده

 نظر بايد عالوه بر كاربرد هاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت .

براي تجارت الكترونيك مزايا و ويژگيهاي زيادي ذكر شده است كه در يك دسته بندي كلي  -

 :ن آنها را به شرح ذيل تقسيم كردتوا مي

 جهاني شدن تجارت ؛ 

 حذف محدوديتهاي زماني و مكاني؛ 

 ش قيمت منابع جهت خريد؛ كاه 



 افزايش درصد فروش؛ 

 دسترسي آسان به اطالعات الزم؛ 

 كاهش چشمگير هزينه هاي معامالتي؛ 

 .كاهش هزينه هاي زماني معامالت 

محتواي تجارت الكترونيك ديگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمي شود بلكه 

ات، قراردادها و تسويه حسابها را نيز فعاليتهاي عمده تجاري ازقبيل تبليغات، آگهي، مذاكر

 دربرگرفته است. 

 بانكداري الكترونيك

براي شناخت هر پديده اي الزم است تا ابتدا تعريف مشخصي از آن پديده و عوامل و متغيرهاي 

مرتبط با آن ارائه كرد. براي بانكداري الكترونيك تعاريف گوناگوني ارائه شده كه از آن جمله 

 :ريف زير اشاره كردتوان به تعا مي

 هاي ايمن و  فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه

 (؛7256بدون حضور فيزيكي )كهزادي، اولين همايش تجارت الكترونيك،

  استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات در حسابهاي

 گذاري و بانكها براي ارائه عمليات و سرويسهاي بانكي؛  مايهبانكي خود و يا سر

  ارايه مستقيم خدمات و عمليات بانكي جديد و سنتي به مشتريان از طريق كانالهاي

 ارتباطي متقابل الكترونيك.



سازد تا در  هايي است كه مشتريان موسسات مالي را قادر مي بانكداري الكترونيك شامل سيستم

 :هاي بانكي استفاده كنند اني، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرويسرس سه سطح اطالع

اطالع رساني: اين سطح ابتدايي ترين سطح بانكداري اينترنتي است. بانك  -الف 

هاي عمومي يا  اطالعات مربوط به خدمات و عمليات بانكي خود را از طريق شبكه

 خصوصي معرفي مي كند.

ري اينترنتي امكان انجام مبادالت بين سيستم بانكي ارتباطات: اين سطح از بانكدا –ب 

آورد. ريسك اين سطح در بانكداري الكترونيك بيشتر از شيوه  و مشتري را فراهم مي

اين، براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانك از هرگونه تالش غير  سنتي است و بنابر

هاي  اي به كنترل انهمجاز براي دسترسي به شبكه اينترنتي بانك و سيستم هاي راي

 مناسبي نياز است. 

تراكنش: اين سيستم متناسب با نوع اطالعات و ارتباطات خود، از باالترين سطح  –ج 

ريسك برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاكم باشد. در اين سطح 

مشتري در يك ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صورتحساب، صدور 

 چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

كانالهاي بانكداري الكترونيك: براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك كانالهاي متعددي وجود 

 دارد كه برخي از آنان عبارتند از :

هاي مديريت يافته، تلفن ثابت  رايانه هاي شخصي، كمك پردازنده هاي شخصي، كيوسك ، شبكه

 هاي خودپرداز. اشينو همراه، و م

هايي كه قبالً  هاي مديريت يافته، بانكها براي ارتباط با مشتريان خود از شبكه در روش شبكه

هاي شخصي، بانك از طريق ايجاد يك  كنند. در روش اينترنت با رايانه ايجاد شده استفاده مي



 كند. ر كرده و ارائه خدمت ميآنها ارتباط متقابل برقرا  پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با

در روش بانكداري تلفني، تلفن )اعم از تلفن ثابت و همراه( وسيله ارتباطي بانك با مشتريان خود 

كنندگان بانك از طريق تلفن  شود. تعداد استفاده بوده و از اين طريق خدمات بانكي عرضه مي

هاي خودپرداز نيز  فاده از ماشينميليون نفر بوده است. با است 74بيش از  6004همراه در سال 

 گذاري، انتقال وجوه، پرداخت پردهتوانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، س بانكها مي

 (7256الكترونيك، اولين همايش تجارترابه مشتريان خودارائه دهند.)كهزادي، ...صورتحساب و

 مزايا

ان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد. توان از دوجنبه مشتري مزاياي بانكداري الكترونيك را مي

جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به  توان به صرفه از ديد مشتريان مي

توان به ويژگيهايي  كانالهاي متعدد براي انجام عمليات بانكي نام برد. از ديد موسسات مالي مي

رغم تغييرات مكاني  مشتريان عليچون ايجاد و افزايش شهرت بانكها در ارائه نوآوري، حفظ 

جوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده  بانكها، ايجاد فرصت براي جست

 Dataجغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت كامل را نام برد. بر اساس تحقيقات مؤسسه 

Monitor  كانالهاي توزيع جديد، مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك آنها عبارتند از: تمركز بر

ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك. البته مزاياي 

مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است.  بانكداري الكترونيك از ديدگاههاي كوتاه

مدت  در كوتاهرقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك 

ماه( مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از:  75مدت )كمتر از  )كمتر از يكسال( هستند. در ميان

سازي كانالهاي مختلف، مديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان  يكپارچه

ش معامالت، ها. كاهش هزينه پرداز به سوي كانالهاي مناسب با ويژگيهاي مطلوب و كاهش هزينه

ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري 

 (7256)كهزادي، نخستين همايش تجارت الكترونيك،« الكترونيك هستند.



 بانكداري اينترنتي  

ت توسط متخصصين دانشگاهي، به منظور اشتراك دريافته ها، توسعه ياف 7210اينترنت در سال 

محبوبيت اينترنت براي عموم و خصوصاُ تجاري كه اميد به گسترش مشتريانشان  7222و تا سال 

داشتند، افزايش پيدا كرد. عواملي كه بانكداران را به سمت اينترنت متوجه ساخت عبارت بود از: 

ها ، بانك7224موجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتريان زيانده و رقابت بين غير بانكي ها. در سال 

شروع به كاوش در اينترنت كردند تابه عنوان يك سيستم تحويلداري پيشنهادي براي محصوالت 

و خدماتشان، از بانكداري اينترنتي استفاده كنند. اين نوع بانك براي هر تراكنشي قيمت كمتري 

را از بانك هاي شعبه دار پيشنهاد كرد. همچنين به دسترسي بازارهاي جهاني و آسايش بيشتر 

بانك بر روي شبكه اينترنت وجود  64، فقط 7228شتريان توجه بيشتري نشان داد. تا ژانويه م

بانك اضافه گشتند، به طوري كه، كارشناسان بانكهاي  500 داشت. ليكن، به فاصله يك سال،

شبكه اينترنت  7800، حدود 6000صنعتي تخمين زدند كه بانك هاي شمال آمريكا تا سال 

 .تاسيس خواهند كرد

كه يك شركت بازاريابي است، پيش بيني مي كند كه تعداد  (Jupiter Communication)شركت 

 8/6ميليون خواهد رسيد، كه به نسبت  8/4، به 7221مشتريان بانكداري اينترنتي تا سال 

 788، معامالت بانكداري اينترنتي از 7221وجود داشت تا پايان سال  7222ميليوني كه در سال 

 ميليون رشد پيدا كرد. 652 ميليون به

امروزه، اينترنت بزرگترين شبكه اختصاصي شبانه روزي بانكي است كه در آن ، شبكه هاي وسيع 

جهاني از: كامپيوترهاي شخصي و شبكه هاي كامپيوتري متصل شده به وسيله مودم ها و خطوط 

نكي بر روي اينترنت، تلفن با سرعت باال، تشكيل شده است. از جمله نخستين موارد وب سايت با

همان مواردي را داشته اند كه بروشورهاي تبليغاتي شان ذكر كرده بودند و مشتريان مي 

توانستند با پست الكترونيك ارتباط برقرار كنند و اطالعات حساب شان و نرخ هاي جديد را 

 كنترل نمايند.



 زراي كاربران بود تا ااطالعات لحظه اي، راحتي كار، و كارمزدهاي كم، نقاط مثبت و قوي ب

 يابازپرداخت پول انتقال: مثل –اينترنت استفاه كنند. اگر مشتري قابليت هاي بانكداري خانگي 

 از و خود شخصي كامپيوتر با يا و كرد، مي استفاده بانك تلفن از خواست، مي را – ها صورتحساب

تا  ليكن. نمود مي برقرار ارتباط بانك با مستقيم طور به و شخصي مالي مديريت برنامه طريق

، بانكها از نظر استفاده از بانكداري خانگي نيز از سوي كارخانه هاي نرم افزار احساس 7228اواخر 

فشار مي كردند. بانكداري براي رويارويي با درخواست هاي جديد مشتريان، استراتژي جديد را 

 در پيش گرفت.

صورتحسابها، رهن ها، وام هاي خودكار، بانك ها سايت هاي خود را براي: انتقال منابع، 

محصوالت بيمه، امنيت تجارت  و غيره گسترش دادند. اين مسئله به بانك ها اجازه داد تا به طور 

 غير مستقيم با موسسات غير بانكي رقابت كنند.

SFNB  به منظور انجام امور تجاري  7228اكتبر  75كه اولين بانك اينترنتي واقعي بود و در

افتتاح گرديد، راه را بر توسعه بانكداري اينترنتي هموار ساخت. عقيده بر آن  بود كه  بانكداري 

الكترونيك يك رقابت بزرگ را در روابط بانكي مطرح ساخته و همچنين يك فرصت بزرگ براي 

كند ونه فقط منابع سودآور را تشخيص مي دهد، بلكه  دن روابط مشتريان پيشنهاد ميمحكم كر

ها ، اينترنت راهي به سوي فرصت هاي جديد  آينده بانكداري را نيز تضمين مي نمايد. براي بانك

 ديد و مشتري مداري شان را توسعه دهند. بود تا آنها بتوانند ميدان

خودشان در شعب بانكي و يا  كيريان براي انجام امور بانبه مشتاينترنت قادر است جهت كمك 

هاي خودپرداز، مورد استفاده قرار گيرد. براي برخي بانك ها خدمات اينترنتي تكميل  پاي دستگاه

 باشد،  و براي برخي ديگر از بانك ها، مهمترين راه انجام امور بانكي است كننده كار آنها مي

 يك فرصت ، يك تهديد

ه اشاره شده تجارت و بانكداري الكترونيك از تبعات گسترش و نفوذ اينترنت و همانگونه ك

دسترسي همگاني به آن ناشي شده است. توسعه دسترسي به شبكه هاي گسترده جهاني انقالبي 



را در زمينه ارتباطات يك به يك و يك به چند در اطراف جهان ايجاد كرده است. به جرئت 

اده از يك پديده علمي نبوده ه شاهد چنين شتابي براي استفتوان گفت كه جهان هيچگا مي

در  6002كنندگان از اينترنت در سال  انكتاد تعداد استفاده 6004براساس گزارش سال  است.

درصد از كل جمعيت جهان به اينترنت  5/77عبارتي  ميليون نفر بوده يا به 212جهان بالغ بر 

درصد افزايش يافته است )جدول شماره  5/1، 6006ال اند . كه در مقايسه با س دسترسي داشته

دهند.  درصد كاربران اينترنتي را تشكيل مي 22(. كاربران كشورهاي در حال توسعه بيش از 7

ميليون  622به  6004تا ژانويه  6002درصد رشد بين ژانويه  5/28تعداد ميزبانان اينترنتي با 

سايت در جهان وجود دارد كه در مقايسه با  ميليون وب 86رسيده است. در حال حاضر حدود 

 درصد رشد داشته است. 72/62سال قبل 

اينترنت همچنان شديدترين آهنگ رشد را در زمينه بانكداري الكترونيك در اروپا دارد. طبق 

از سيستم بانكداري  6008ميليون نفر از مردم اروپا در سال  Data Monitor ،18برآورد موسسه

ميليون نفر برآورد كرده است.  770ده خواهند كرد. موسسه فارستر اين رقم را الكترونيك استفا

درصد از مردم براي انجام  50در انگلستان  6077كنند در سال  برخي متخصصان پيش بيني مي

عمليات بانكي خود از طريق اينترنت به بانكها متصل خواهند شد. گسترش اين روند براي بانكها 

هم يك فرصت. بانكهايي كه در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شكست هم يك تهديد است و 

مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند گرفت و 

روند فرصت آن را خواهند  ( ميOnlineسوي ارائه و ارتقا خدمات برخط ) بانكهايي كه با سرعت به

ب كنند، مناطق جغرافيايي وسيع تري را تحت پوشش قرار داشت كه مشتريان بيشتري جذ

 دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند. 

روشهاي سنتي موجود در بانكهاي كشور و نارسايي در ارائه خدمات جديد، كشور را ناگزير به 

 تحول سريع از بانكداري سنتي به الكترونيك مي كند.

 

 در ايرانبانكداري الكترونيك 



براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير 

آيد. بنابراين،  شمار مي   سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي به

ونيك در نظام استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات در جهت ايجاد و توسعه بانكداري الكتر

بانكي كشور حائز اهميت است. اگرچه طي سالها برخي از روشهاي ارائه خدمات بانكداري 

هاي خودپرداز و كارتهاي بدهي، در نظام بانكي كشور مورد استفاده قرار  الكترونيك نظير: ماشين

طوالني  گيرد، اما تا رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته در زمينه بانكداري الكترونيك راهي مي

 در پيش است. 

در هرحال ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك مستلزم برخورداري از برخي زيرساختهاي مناسب 

هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب،  زيرساختها عبارتند از: شبكه اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين 

رهنگي جامعه و امنيت تبادل اطالعات، زيرساختهاي حقوقي و قانوني مناسب، آمادگي ف

 (. 7بنگاههاي اقتصادي براي پذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك)

بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك در كشور بايد 

هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطالعات، تدوين قوانين و  ساخت نسبت به ايجاد زير

ت حقوقي مناسب، بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي مقررا

گيري دولت الكترونيك و ارتباط با  تجارت الكترونيكي و پرداخت الكترونيك، تسريع در شكل

(، به طور جدي اهتمام ورزيد. شايان ذكر است براي ايجاد ارتباط با BOLERO6سيستم )

ي سازمانهاي مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانكها، گمرك، هماهنگ BOLEROسيستم 

بانكي به تنهايي  نظام تالش و است ضروري ،…هاي حمل و نقل، و  هاي بيمه، شركت شركت

 (7256)كهزادي، نخستين همايش تجارت الكترونيك،« كافي نيست.

 

 عمليات بانكداري الكترونيك درسيستم بانكي كشور

ه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانكداري الكترونيك زماني زده شد كه جرق 12و  16در سالهاي 

هاي شهروند ايجاد شد و افرادي كه كارت بانك ملي را  شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاه



 7257هاي شهروند استفاده كنند. در بيست خرداد  داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه

كز شبكه تبادل اطالعات بين بانكي موسوم به شتاب تصويب مجموعه اي از مقررات حاكم بر مر

با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك  7257شد كه فعاليت خود را از اول تيرماه 

در اختيار اداره شتاب مركزي  57مرداد ماه  72آغاز كرد، كليه سخت افزارها و نرم افزارها در 

تيك و شركت ملي انفورماتيك سلب مسئوليت شد. طرح قرار گرفت و از شركت خدمات انفورما

شتاب كه جهت هماهنگي و همكاري بين بانكها و سازماندهي سيستم پولي كشور از سوي 

مرحوم دكتر نوربخش در شوراي عالي بانكها به تصويب رسيد، كليه بانكها را ملزم به پيوستن به 

انك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي اين شبكه ساخت. آزمايش هاي اوليه اين شبكه با سه ب

)كشاورزي و توسعه صادرات( و يك بانك تجاري )صادرات ايران( در پايلوت اوليه اين طرح 

 حضور داشتند.

در اين سه بانك متولد شد، در دو  ATMشتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز 

براي ارايه  Creditو  Debitارتباط كارتي  مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ايجاد

خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك پرداخت و در مرحله دوم كليه ارتباطات بين بانكي و انتقال 

هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي  دهد. آزمايش پولي بين بانكها را پوشش مي

( سه بانك اوليه عضو شتاب و POS –POINT OF SALEو پايانه هاي فروش ) ATMخودپرداز 

به عضويت شبكه شتاب درآمداجراء گرديد.  56بانك سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 

بانك ملي ايران به عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجاري كشور  56در اواخر سال 

 حوزه آغاز نمود. فعاليت خود را در اين 52به طرح شتاب پيوست و از پنجم ارديبهشت 

اكنون بانكهاي ملي، صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسيان و اقتصاد 

نوين از جمله بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه عضو طرح شتاب هستند. در حال حاضر 

حدود هشت ميليون و دويست هزار كارت الكترونيك در سراسر كشور منتشر گرديده كه از 

بدون ترديد بهره گيري از كنند.  ل اين شبكه استفاده ميانزده هزار دستگاه خودپرداز متصش



رايي تجاري هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي الزم براي افزايش كا فناوري اطالعات در زمينه

 در اقتصاد ملي است.

 

 اجزاي بانكداري الكترونيك در ايران

لف انجام مي شود، كه مختصراُ به ذكر توضيحي در مورد بانكداري الكترونيك به چند شيوه مخت

 مي پردازيم: اهه بعضي از اين شيو

  :يك نمونه از آن، از طريق تلفن هاي عادي مي باشد. بسياري از عمليات بانكي، همچون

بررسي مانده حسابهاي مختلف )پس انداز، جاري و ...(، دستور توقف براي پرداخت چك، 

نقل وانتقال بين حساب هاي مختلف يك شخص )تحت يك  سفارش دسته چك جديد،

هاي بهره، ارز، قيمت طال، سهام و غيره، از جمله خدماتي مي باشند كه  نام(، بررسي نرخ

  بانك هاي مختلف بر روي خط تلفن بانك ارائه مي دهند.

  يكي از نقاط ضعف اين شيوه، پايين بودن ضريب ايمني مي باشد، كه به همين دليل

 و انتقال پول با محدوديت انجام مي شود. نقل 

  شيوه ديگر، بانكداري خانگي مي باشد. در اين شيوه، كليه عمليات از طريق كامپيوتر در

منزل انجام مي پذيرد. اما براي دريافت وجوه، مشتري مي تواند با تقاضاي چك، وجه 

 مورد نظر خود را از طريق پست دريافت كند. 

 ز موبايل براي انجام امور بانكي است. با استفاده از موبايل مي توان شيوه ديگر، استفاده ا

همچون: بررسي وجه مانده د رحسابهاي مختلف، توقف   بسياري از عمليات بانكي را،

پرداخت چك، نقل و انتقال پول از حسابي به حساب ديگر و غيره، را انجام داد. براي 

  من تر است.انجام امور بانكي، موبايل از تلفن عادي اي

  شيوه ديگر، استفاده از شبكه تلويزيون كابلي براي انجام امور بانكي مي باشد. در اين

و انتخاب كانال تلويزيوني مربوط به بانك خود، مي  Remoteشيوه، با استفاده از يك 



توانيد بسياري از عمليات بانكي را كه از طريق تلفن عادي انجام مي شود، نيز انجام 

  دهيد.

 وه ديگر در بانكداري الكترونيك، استفاده از دستگاه خودپرداز است.  انجام بسياري از شي

امور بانكي، از طريق خودپرداز امكان پذير است. با توجه به آنكه، شخص با در دست 

داشتن كارت خود و با ورود شماره رمز، بايد در محل دستگاه حضور داشته باشد، موارد 

  ر نگرفته است.ايمني آن مورد توجه قرا

  شيوه ديگر در بانكداري الكترونيك، دستگاه فروش نقطه اي مي باشد كه به طور وسيع

در فروشگاه ها و مراكز خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين شيوه، مشتري با 

استفاده از كارت هوشمند و قرار دادن در دستگاه و با ورود رمز خود، مي تواند براي 

  كاالها و خدمات خود به جاي پول نقد از كارت استفاده نمايد. خريد كليه

شيوه ديگر، استفاده از خدمات بانكي از طريق كامپيوتر و خط تلفن يا از طريق اينترنت مي باشد 

كه با استفاده از اين شيوه و با نرمافزارهاي پيشرفته كه امكان رمزنگاري را از روي خط تلفن و 

اخته است و با توجه به شيوه هاي تصديق هويت پيشرفته برا ي شناسايي شبكه اينترنت فراهم س

فرد تماس گيرنده با شبكه بانك، امكان بسياري از عمليات بانكي، همچون: برداشت از وجه 

حساب و واريز به حساب هاي ديگر ميسر ميباشد. حتي در اين شيوه، بانك ها با ايجاد امكانات 

ارز كشور ديگر و يا انتقال وجه به حساب بانك در كشور ديگر از  الزم، قادر به تبديل وجه به

 طريق كامپيوتر، بدون حضور در بانك، گشته اند. شيوه مذكور، همان بانكداري اينترنتي است

 در كشور ما مصاديق بانكداري الكترونيك عبارتند از:

ميليون كارت از  6/5كارت هاي اعتباري و بدهي : در حال حاضر بيش از  -انواع كارت ها -7

 سوي بانكهاي تجاري صادر شده است.



كارت هاي غير بانكي : برخي موسسات غير بانكي اقدام به انتشار كارت هاي خريد مانند 

 اند. ثمين و سايپا كارت نموده

 شبكه شتاب -2

دهد و  ملي است و خدمات مربوط به كارت هاي بدهي را انجام مي Onlineاين يك شبكه 

 نمايد. اخلي را بين بانك ها تسويه ميكارت هاي بدهي د

 سيستم تسويه بين بانكي مبادالت ارزي  -3

كند  اين سيستم با استفاده از سوئيفت روي خط بين شعبه مركزي بانكهاي تجاري عمل مي

 و بانك مركزي نقش تسويه كننده را بر عهده دارد.

 شبكه سوئيچ عمليات خرد بانكي و بين بانكي -4

در حال حاضر بين شعب مركزي دو بانك تجاري به صورت  ATMاين سيستم از طريق 

 آزمايشي در حال اجرا است.

 (SWIFT) شبكه مركزي سوئيفت -8

بانك از  622ميالدي توسط  7212سوئيفت يك انجمن تعاوني غير انتفاعي است كه در ماه مي 

هاي ارتباطي پانزده كشور اروپايي و آمريكاي شمالي راه اندازي شد و هدف از آن جايگزيني روش

غير استاندارد كاغذي و يا از طريق تلكس در سطح بين الملل با يك روش استاندارد شده جهاني 

به اين شبكه متصل گرديد.  7216به عضويت سوئيفت درآمد و در سال  7217بود. ايران از سال 

ان بخشي از كنند و شتاب را به عنو بانك مركزي و ساير بانكهاي ايران از اين شبكه استفاده مي

 آن اجرا مي كند.



( 4از ديگر اجزاء بانكداري الكترونيك ايران مي توان به دستگاههاي خودپرداز، شعب مكانيزه، )

PinPad ،Posگيري  ، كارتهاي هوشمند، تلفن بانك و فاكس بانك و غيره اشاره نمود. ميزان بهره

 آورده شده است.  6شماره  سيستم بانكي كشور از هر يك از فناوريهاي فوق الذكر در جدول

 موانع موجود براي گسترش سيستم هاي بانكداري الكترونيك در ايران

 عدم توجه كافي به مسائل فرهنگي 

 عدم توجه كافي به مسائل امنيتي 

 عدم حمايت كافي از سوي دولت 

 عدم آگاهي كافي كاربران در مورد سيستم ها و مزيت هاي آن 

 

 نتيجه گيري 

اطالعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر امروز به ويژه بعد اقتصادي آن با گسترش فناوري 

دچار تحولي عميق و بنيادين گرديده است و اين روند همچنان ادامه دارد. به جرات مي توان 

گفت كه عدم توجه به اين روند و تاخير در هماهنگي با آن موجب اختالل در روابط اقتصادي، 

ردد. حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و كارآمد اجتماعي و سياسي مي گ

گيري از فناوري  از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بين المللي كنوني است بدون ترديد بهره

هاي مختلف تجاري و مالي يكي از ابزارهاي الزم براي افزايش كارايي تجاري  اطالعات در زمينه

قرار نظام ملي بانكي كارآمدي كه ضمن ارتباط با سيستم هاي بين در اقتصاد ملي است. است

المللي توانائي ارائه خدمات بانكي نوين را نيز داشته باشد از ضروريات استقرار نظام تجارت 

الكترونيك در كشور باشد. در اين زمينه اقداماتي از دهه هفتاد آغاز گشته و طي پنج سال 

ي الزم )از جمله زيرساختهاي قانوني و مخابراتي( رشد آن گذشته با ايجاد برخي زيرساختها

اي داشته است. ليكن همچنان تا رسيدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه  شتاب فزاينده



درازي در پيش است. در اين راه توجه به برخي فعاليتها و سرعت بخشيدن به آنها )كه به برخي 

نمودن اين مسير موثر  ه خواهد شد( مي تواند در كوتاهاز موارد آن در بخش پيشنهادات اشار

ترونيك در پايان سال براساس پيش بيني يك موسسه بين المللي حجم تجارت الك واقع شود.

 ميليارد دالر خواهد بود. 76521افزون بر ميالدي 6002

 

 

 

 پيشنهادات

 توجه به ايجاد زير ساختهاي فرهنگي از طريق:

 :م به دو گروه ارائه آموزشهاي الز 7-7

كساني كه خدمات خود را از طريق سيستم الكترونيكي ارائه نمايند )مانند تجار و كاركنان  -الف 

 و استفاده از كارشناسان و افراد متخصص . موسسات مالي(

كساني كه از اين سيستم استفاده و در واقع كاربران آن هستند )مانند مشتريان موسسات  -ب 

 اط مناسب با مشتريان و ايجاد ارتب مالي(

ترويج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه هاي همگاني و  7-6

 تابلوهاي تبليغاتي.

گيران، برنامه ريزان، سياستگذاران و دست اندركاران اين  ايجاد نگرش كالن در ميان تصميم - 6

و هدايت  ويت حفظ منافع ملي در دراز مدتولاي با ا فعاليت و پرهيز از هرگونه مديريت جزيره

 فعاالنه اين حركت از سوي دولت



 تدوين قوانين و دستورالعملهاي اجرايي شفاف. -2

هاي اينترنتي كشور و  توجه كافي و سريع به ايجاد ساختارهاي مخابراتي و امنيتي در شبكه -4

 و باال بردن سطح امنيت در شبكه ها  توسعه آنها

رهنگ و ابزارهاي مورد نياز استقرار اين پديده ها ) با توجه به اينكه اين قبيل بومي كردن ف -8

باشد الزم است تا برنامه هاي مورد نياز جهت بومي  تكنولوژي جزء تكنولوژيهاي وارداتي مي

اير بخشهاي جامعه سازي آن تهيه و اجرا گردد تا بتوان از مضرات يك پديده غير متجانس با س

 .هابراي آگاهي مردم ازمزاياي سيستمو همچنين استفاده از رسانه هاي گروهي  پيش گيري نمود

 .58بهمن  مهدي اسماعيلي ، كارشناسي ارشد  مديريت بازرگاني،
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