
جایگاه تلفن همراه در بانکداري الکترونیک

بانكداري الكترونيك نوع جديدي از بانكداري است كه خدمات بانكي در آن با 
استفاده از محيط هاي الكترونيكي ارائه ميشود.اين گونه فعاليت بانكي از سال 
1991 در تمامي دنيا رواج پيدا نمود،به طوري كه بانكداري الكترونيكي خود 
پيش نيازي براي ورود به دنياي پررمز و راز تجارت الكترونيك ميباشد. رشد 
الكترونيك در حدود 58 درصد است1 و طي سالهاي  متوسط ساالنه تجارت 
اخيردر آمريكای شمالی از 509 ميليارد دالر به2339 ميليارد دالر ودر آسيا و 
اقيانوسيه از 53 ميليارد دالر به 1649 ميليارد دالر و در آمريكای التين از3/6 
ميليارد دالر به 32 ميليارد دالر افزايش يافته است. در بانكداري الكترونيكي 
كارت  فروشگاهي،  هاي  پايانه  خودپرداز،  هاي  دستگاه  مانند  ابزارهايي  از 
هوشمند،اس ام اس بانكينگ،موبايل بانكينگ و بانكداري اينترنتي براي ارائه 
خدمات به مشتريان استفاده مي شودكه اين امر تسريع روند مبادالت مالي و 
بانكي، رونق تجارت الكترونيك، رضايتمندي مردم و كاهش هزينه هاي بانكي 

را در پي خواهد داشت.وقت مردم ، هزينه های حمل و نقل و معضل ترافيك 
بانك,  به  مردم  روزمره  كاهش مراجعات  برای  و  بوده  ما  های  دغدغه  از 
سيستم استفاده از تلفن همراه ايجادشده و درپی آن است تا استفاده كنندگان 
بتوانند احتياجاتشان را بدون حضور فيزيكی در شعب فراهم نمايند . در ايران 
ساالنه حدود 700 ميليون قبض آب، برق، تلفن، گاز و غيره به منازل تحويل 
داده مي شود. اگر اين ميزان را در خوش بينانه ترين حالت در يك ساعت 
ميانگين معطلي مردم در صف بانك، ترافيك و رفت و آمد ضرب كنيد، به 
عدد 700 ميليون ساعتي مي رسيد كه براي اين عمليات ساده بانكي از وقت 
مردم كشور تلف مي شود.2 يك مبادله بانكي از طريق شعب بانكي در حدود 
يك دالر، با تلفن همراه حدود 60 سنت و از طريق شبكه اينترنت به صورت 
با  ،بانكداري  آنالين در حدود 2 سنت هزينه دارد.3در سراسر دنيا مشتريان 

تلفن همراه رابه بانكداري اينترنتي ترجيح ميدهند به داليلي از جمله :
- بانكداري با تلفن همراه به طور بالقوه بسيارامن تراز بانكداري ازطريق اينترنت است.

- قابليت حمل تلفن همراه نسبت به رايانه هاي شخصي بيشتر است.
- برخالف رايانه ،تلفن همراه اغلب روشن است

- دستگاه تلفن همراه براي يك كاربر طراحي شده ولي رايانه ميتواند بين 
چند كاربر مشترك شود.

زماني كه در سال 1947 سلفون )موبايل( اختراع شد و براي اولين بار در سوم 
آوريل 1973 توسط دكتر مارتين كوپر در شهر نيويورك مورد استفاده قرار 
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گرفت،كسي تصور نمي كرد كه از اين وسيله كوچك چنين خدماتي ظهور كند. كاربرد تلفن همراه  در بانكداري 
به دو روش استفاده از اس ام اس )Sms Banking( و استفاده از اينترنت )Mobile Banking( صورت ميگيرد 
كه درنتيجه ارائه خدمات نوين و سريع ، سبب جلب نظر مشتري و بازدهي بيشتر براي بانك ميشود.زيرا يك 
مشتري راضي ،7مشتري جديد را وارد سيستم ميكند و يك مشتري ناراضي، 9 مشتري جديد را از ورود به 
سيستم باز ميدارد.براساس تحقيق انجام شده توسط Review Business Harvard 5 درصد افزايش در 
مشتريان و حفظ آنها، موجب35درصد افزايش در سود بانكها،50درصددربيمه و بورس و125درصددر بازار استفاده 
كنندگان كارتهاي اعتباري خواهد شد. استفاده از اين دو سامانه را مي توان در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز 
براي آن دسته از مشترياني كه دستگاه تلفن همراه در اختيار دارند ، به صورت آنالين)Mobile Banking( و استفاده 
از اس ام اس)Banking Sms(، ارائه خدمات نمود .با استفاده از اين عوامل مشتري مي تواند به صورت كاماًل امن : 

 1- از موجودي حساب هاي خود مطلع شود 
 2-گردش خاصي را چك كند 

 3- رمز دسترسي خود را تغيير دهد 
 4- درخواست صدور دسته چك نمايد 

 5- اعالم سرقتي و يامفقودي چك را بنمايد. 
 6- قبوض آب ، برق ، تلفن و گاز خود را پرداخت نمايد . 

 7- صورتحساب خود را دريافت كند. 
 8- از حساب خود به ساير حساب ها پول واريز نمايد. 

 9- اعالم مبلغ چك هاي صادره راانجام دهد.
10- سرويس WAP)اينترنت بي سيم( را استفاده نمايد.

 بر طبق پژوهش هاي انجام شده حداقل سن دارندگان تلفن همراه 10 سال ميباشد و حجم كثيری ازاين افراد 
از سرويس پيام كوتاه استفاده مي كنند ولي موبايل بانكينگ خدمتي است كه به تازگي ظهور كرده و در صورت 
رفع موانع پله هاي ترقي را به سرعت طي ميكند.اين خدمت در اروپا و آمريكا نسبت به ساير قاره ها پيشرفت 
بيشتري داشته به طوري كه در اروپاي غربي در سال 2007 بيش از 12 ميليون كاربر داشته است.فرانسه با 
حدود 39درصد بيشترين تعداد كاربران را در موبايل بانكينگ به خود اختصاص داده است و انگلستان نيز با ٪4 
كمترين تعداد كاربر را در اين حوزه دارد4.در آسيا كره اي هاپيشگامان بانكداري موبايل هستندو بعنوان نوين 
ترين خدمت ارائه شده،ترمينالهاي مخصوص بانكداري تلفن همراه را درمراكز تجاري و مالي نصب كرده اند 
وكافي است دستگاه تلفن همراه خريدار را در فاصله چند سانتيمتري از آن قرار داد تا از طريق امواج مادون 
قرمز،مبلغ مورد نظراز حساب تلفن همراه خريدار كسروبه حساب فروشگاه واريز شود. جدول زير مربوط به آمار 

استفاده كنندگان از اينترنت و اينترنت تلفن همراه درتمام دنيا است: 
)Greenspan(: منبع-)اعداد به ميليون(

200120042007              ســـــــــال

5339451460كـاربـران اينترنت

%80 .56%50 .41%16نسبت كاربران اينترنت به مو بايل

اولين استفاده كننده از اين سيستم در 
دنيا سيتي بانك آمريكا در لس آنجلس 
بانكداري  زمينه  در  ايران  است.  بوده 
 39 جايگاه  در  همراه  تلفن  طريق  از 
جهان قرار دارد و اين خدمت را ابتدا 
پيام  سرويس  از  كه  مشترياني  به 
نمود.  ارائه  ميكردند،  استفاده  كوتاه 
از  مشكالتي  خدمت  اين  ظهور  با 
قبيل عدم خدمت رساني در تقاضاي 
به  كوتاه  پيام  ازطريق  صورتحساب 
حساب ها  شماره  اعداد  زيادي  علت 
بين  از  است،  رقمی   14 تا   13 كه 
طريق  از  بانكينگ  موبايل  و  ميرود 
به  كه  جاوا(  مانند   ( استانداردهايی 
تلفن همراه  روی برخی گوشی های 
نصب ميشود، اين مشكل را مرتفع مي 
شده  ارائه  خدمات  جديدترين  نمايد. 
روزانه  نرخ  اعالم  سامانه:  اين  توسط 
سهام  نرخهاي  مشاهده  امكان  و  ارز 
از  و خريد و فروش سهام در بورس 
طريق تلفن همراه است كه در ايران 
اين خدمت در بانك توسعه صادرات 
امور  انجام  و  است  شده  اندازي  راه 
الكترونيكي  صورت  به  حوالجات 
بانكهاي  بين  در  آن  گذار  پايه  كه 
است. بوده  ملت  بانك  دولتي، 

از  استفاده  دنيا  كشورهاي  درتمامي 
 mobileبر sms banking سرويس 

ميشود  داده  ترجيح    banking
زيرا استفاده كنندگان توجيهاتي 
اينترنت  پايين  از جمله :سرعت 

 – همراه  تلفن  گوشي  طريق  از 
قيمت باالي اتصال به اينترنت 
عدم   - همراه  تلفن  طريق  از 
توسط  رساني  اطالع  و  آموزش 

85

87 
ماه

داد
خر

ت و
هش

دیب
،ار

30
2و

ره 9
شما

زی
جا

ه م
شعب



صورتي  در  دارند  بانكها  و  مخابرات 
ارتباطات  برقراري  دنيا  تمام  در  كه 
بيشتر  امنيت  و  سرعت  با  اينترنتي 
اصلي  ارزانترداليل  قيمتي  با  و 
است. سيستم  اين  از  مردم  استقبال 

از  استفاده  در  جمعيت  سهم  ايران  در 
1درصد  اينترنت  بر  مبتني  بانكداري 
باشد.5 درصدمي  آن8  نفوذ  درصد  و 

ديتای )GPRS( در”دفاتر  اشتراك 
ارائه  خدمات مشتركين تلفن همراه” 
ارائه  از  پس  اشتراك  نوع  اين  ميشود. 
درخواست ظرف 48 ساعت راه اندازی  
می شود.پس از اتصال به شبكه اينترنت 
از طريق تلفن همراه ,می توان با ورود 
بانك  از  يكی  سايت موبايل بانك  به 
از  كننده موبايل بانكينگ،  ارائه  های 
خدمات آن استفاده نمود. امروزه تلفن 
همراه بصورت يكی از ابزارهای بالقوه 
جهت ارائه خدمات الكترونيكی خصوصا 
است. درآمده  الكترونيكی  بانكداری 

از اينرو جهت گسترش استفاده از تلفن 
همراه در بانكداري موارد زير پيشنهاد 

ميگردد:
اطالعات  مراكز  ارتباط  تقويت   -
بانك با شبكه ماهواره اي تلفن همراه

براي  پرسرعت  مخابراتي  بستر   -
ارتباطات اينترنتي

هزينه  كاهش  جهت  در  تالش   -
اتصال به اينترنت از طريق تلفن همراه
- فرهنگ سازي و اطالع رساني به مشتريان
- گسترش تجهيزات wireless)بي سيم(
- تبليغات در جهت جلب نظر مشتري از 
طريق بازگونمودن مزاياي اين سامانه

حقوقی  قوانين  وتصويب  -تنظيم 

مرتبط - ارائه خدمات ويژه در بانكداري از طريق تلفن همراه
جهان،  سطح  در  الكترونيك  تجارت  مبادالت  فزاينده  روند  اساس  بر 
مجراهای  از  يكی  بعنوان  همراه  تلفن  سيستم  شود,  می  بينی  پيش 
و  كارا  پرداخت  ابزار  يك  بعنوان  و  بانكی  وجوه  انتقاالت  و  نقل  اساسی 
با  بانكداري  سيستم  از  استفاده  نهايت  شود.در  مطرح  الوصول  سهل 
اين  از  استفاده  تلفن همراه مستلزم آموزش و فرهنگ سازي است و در 
تعريف  مقوله  اين  براي  را  خاصي  امنيت  بايد  مخابرات  سيستم  سامانه، 
كل  تعداد  از  همراه  هاي  تلفن  تعداد  اينكه  به  توجه  با  ودرنهايت  كند. 
نتيجه  اين  به  گرفته  فزوني  ثابت  هاي  تلفن  و  شخصي  هاي  كامپيوتر 
است" همراه  تلفن  طريق  از  بانكداري  به  متعلق  :"آينده  كه  ميرسيم 


