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 بررسي موانع و منابع پياده سازي 

 بانکداري الکترونيک در ايران

 

 مقدمه:

تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي،  هاي ارتباطي و اطالعاتي آثار و گسترش و رشد فناوري

است. کارشناسان امروزه در بررسي  در پي داشته ،ها از اين فناوري منداجتماعي و اقتصادي جوامع بهره 

به هيچ وجه به موارد خاص توجه نمي کنند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم  ،توسعهشاخص هاي 

هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده 

ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب 

يجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود. در اين بين توسعه روز افزون ا

مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش  اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي از

ستري مناسب و ب ،ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت

ه است که در اين بين مي توان از ايجاد مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد

 بانکداري الکترونيک به عنوان يکي از نتايج مطلوب اين تغيير و تحوالت نام برد.

 

 بانکداري الکترونيکي چيست؟

رائه سرويس به مشتريان از يک محيط بانکداري الکترونيکي نوع خاصي از بانکداري است که جهت ا

الکترونيکي )مانند اينترنت( استفاده مي کند. در واقع بانکداري الکترونيکي يک نوع سرويس 
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است. در اين نوع بانکداري تمامي عمليات بانکي به صورت الکترونيکي انجام مي پذيرد و  1الکترونيکي

 .[6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1]فظت مي شود انجام تمامي اين عمليات با سطوح امنيتي مناسب محا
 

 تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي:

طي دهه هاي اخير تحوالت شگرفي در نظام بانکداري به وجود آمده است که چهار دوره را شامل مي 

شود، که در هر دوره تا حدي کامپيوتر و نرم افزار جايگزين انسان ها و کاغذ شده اند. هر دوره از تکامل 

مديران نظام بانکي اين امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرايط کاري رقابتي  براي

به حداقل برسانند و در گستره باالتري به ارائه خدمات بپردازند. به عبارت ديگر فناوري جديد و 

و تنوع  الکترونيکي شدن بانکداري به آنها اين امکان را مي دهد که سرعت، کيفيت، دقت، هزينه

 :[7]خدمات خود را افزايش دهند 

 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه: -الف

در اين دوره که نقطه آغازين کاربرد کامپيوتر در نظام بانکداري مي باشد با استفاده از رايانه مرکزي، 

اطالعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب، به صورت دسته اي به مرکز ارسال و به صورت شبانه 

وزي، روي آنها پردازش انجام مي شود. پيشرفت اتوماسيون پشت باجه باعث شد که به جاي ارسال ر

اسناد کاغذي به مرکز، عمليات روزانه شعب از طريق ثبت آنها بر روي محيط هاي مغناطيسي به مرکز 

اي مرکزي البته پردازش اطالعات و به روز رساني حساب ها کماکان در اطاق هاي رايانه  ،ارسال گردد

صورت مي گرفت. در اين دوره عمليات اتوماسيون، تاثيري در جهت رفاه مشتريان بانک ها ايجاد ننموده 

نيز بين بانک ها بر جاي نگذاشت و فقط باعث ايجاد دقت و سرعت در موازنه حساب اي و تاثير رقابتي 

 ها گرديد. 

 دوره دوم اتوماسيون جلوي باجه: -ب

                                                 
1
 E – Servic 
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عمليات بانکي را بصورت  ،از مي گردد که کارمندان شعبه در حضور مشترياين دوره از زماني آغ

الکترونيکي ثبت و دنبال مي کنند. در آن دوره امکان انتقال پيوسته اطالعات از طريق به کارگيري 

ترمينال ها که ظاهرا شبيه رايانه هاي شخصي امروزي بودند، از طريق خطوط مخابراتي و رايانه هاي 

صورت گرفت و همچنين امکان انتقال اطالعات به صورت موثر در بين شبکه هاي بزرگ بزرگ مرکزي 

رايانه اي و ترمينال هاي ورودي و خروجي به وجود آمد. شبکه هاي مخابراتي و اطالعاتي، ترمينال هاي 

بانکي شعب را به مراکز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي ساخت. با اين وجود در اين دوره هنوز 

تمايل به استفاده از اسناد کاغذي وجود داشت. در اين دوره بانک ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش 

دهند زيرا نياز به افرادي که پاسخگوي مراجعين به بانک ها باشند، محسوس بود. از سوي ديگر نرم 

و ارتباط نرم افزارها يا افزارهاي به کار گرفته شده در اين دوره کماکان غير يکپارچه و جزيره اي بودند 

 يکديگر محدود بود. 

 دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حساب هايشان: -ج

در اين دوره مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند يا کارت 

دريافت و  کند و ضمن انجام عمليات، تر شخصي به حسابش دسترسي پيدا ميمغناطيسي يا کامپيو

را به صورت الکترونيکي انجام مي دهد. سالن معامالت بانک ها به مرور  هپرداخت، نقل و انتقال وجو

خالي از صف هاي طوالني مراجعين مي شود و آن دسته از کارکناني که در جلوي باجه به امور دريافت 

ر اين دوره خطوط هوايي و پرداخت از حساب ها اشتغال دارند به بخش هاي ديگر منتقل مي شوند. د

مثل ماهواره و مودم هاي بي سيم باعث پيش برد حجم بزرگي از کار شدند. در اين دوره هنوز نيروي 

انساني در ارائه خدمات موثر است و بخشي از نيروي انساني وظيفه ايجاد هماهنگي بين سيستم هاي 

ت ديگر مي توان گفت در اين دوره جزيره اي و نيازهاي مختلف مشتريان را بر عهده دارد. به عبار

 الکترونيکي انجام مي شد.-عمليات بانکي به صورت دستي

  دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستم ها و مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي: -د
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در اين دوره مشکالت دوره هاي قبل برطرف شده و کليه عمليات بانکي به طور الکترونيکي انجام مي 

مچنين بانک ها و مشتريان مي توانند بطور دقيق و منظم، اطالعات مورد نيازشان را کسب شود، ه

نمايند. اگرچه آهنگ اين تحوالت متفاوت است اما اين چهار دوره به طور يکسان در صنعت بانکداري 

 روي خواهد داد. 

فته و مطمئن است. اين الزمه ورود به اين مرحله داشتن امکانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشر

ارتباط بين  ،دوره با جمع بندي بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري دوره هاي پيشين بصورت واقعي

بانک ها و مشتريانشان را به تصوير مي کشد. در اين دوره، سيستم يکپارچه بانکي اين امکان را به 

ف خود را از سيستم الکترونيکي مشتري مي دهد که از رايانه منزل يا محل کار خود خدمات متعار

 دريافت کرده و ابزار تعامل مشتري و بانک، خدمات الکترونيکي است.  

 

 تفاوت بانکداري الکترونيکي و بانکداري سنتي:

ميان بانکداري الکترونيکي و بانکداري سنتي به لحاظ جنبه هاي گوناگوني، تفاوت وجود دارد. در جدول 

 .  [11 ,9 ,8]لکترونيکي و بانکداري سنتي پراخته شده است به تفاوت ميان بانکداري ا 1

 مقايسه ويژگي هاي بانکداري الکترونيکي و سنتي -1جدول 

 

 ويژگي ها

 

 بانکداري نوين )الکترونيک(

 بانکداري سنتي

 بازار نامحدود از لحاظ مکاني -

 ساعته 24از نظر زماني نامحدود و  -

 ارائه خدمات گسترده -

 بازار محدود -

 ارائه خدمات محدود -

 انک هاعدم رقابت بين ب -
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ات متنههوع براسههاس نيههاز و ارائههه خههدم -

 سفارش مشتري

 تمرکز بر هزينه و رشد درآمد -

وجود رابطهه نزديهک و تنگاتنهگ ميهان      -

 بانکي

حذف هزينه ههايي ماننهد تهيهه کاغهذ،      -

 بروشورو کاتالوگ 

کاهش آلودگي محيط زيست، ترافيک و  -

 ازدحام

 نوآوري -

 ارائه خدمات به يک شکل خاص -

 کسب درآمد از طريق حاشيه سود -

 متکي بر شعب -

 در قيد ساعات اداري -

 نبود رابطه نزديک و مرتبط -

 نياز به تعداد زيادي نيروي انساني -

 مصرف بسيار زياد کاغذ -

 

 

 مزاياي بانکداري الکترونيک:

و جنبه مشتريان و مؤسسات مالي مورد توجه قرار داد: از مزاياي بانکداري الکترونيک را مي توان از د

ديد مشتريان مي توان، صرفه جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به کانال هاي متعدد 

براي انجام عمليات بانکي را نام برد. از ديد موسسات مالي مي توان به ويژگي هايي چون: ايجاد و 

رائه نوآوري، حفظ مشتريان علي رغم تغييرات مکاني بانک ها، ايجاد فرصت افزايش شهرت بانک ها در ا

براي جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي، فعاليت و برقراري 

، مهمترين مزاياي بانکداري 1شرايط رقابتي کامل، اشاره کرد. بر اساس تحقيقات موسسه ديتا مانيتور

هاي توزيع جديد، ارائه خدمات ارائه شده به مشتريان و استفاده از  ند از: تمرکز بر کانالالکترونيک عبارت

                                                 
1
   Data Monitor 
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راهبردهاي تجارت الکترونيک، البته مزاياي بانکداري الکترونيک از ديدگاههاي کوتاه مدت، ميان مدت و 

انکداري بلند مدت نيز قابل بررسي است. رقابت يکسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي ب

ماه( مزاياي بانکداري  18الکترونيک در کوتاه مدت )کمتر از يک سال( هستند. در ميان مدت )کمتر از 

هاي مختلف، مديريت اطالعات، گسترش طيف مشتريان،  الکترونيک عبارتند از: يکپارچه سازي کانال

کاهش هزينه  .هاهدايت مشتريان به سوي کانال هاي مناسب با ويژگي هاي مطلوب و کاهش هزينه 

پردازش معامالت، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت 

 .[11 ,4]مي شوند   بانکداري الکترونيک محسوب 
 

 سابقه تاريخي شکل گيري بانکداري الکترونيک در ايران: 

بانک تهران با در  سالگردد. در آن  برمي 1351هاي بانکداري الکترونيک در ايران به سال  سابقه فعاليت

، هاي خود نخستين پرداخت اتوماتيک پول را در شعبه دستگاه خودپرداز 11تا  7اختيار گرفتن بين 

بانک هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوتر شخصي و احساس نياز به  1361اواخر دهه  . تجربه کرد

ردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از اي ک اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه

ريزي فعاليت هاي  هاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامهمطالعه و بررسي

 72ها در سال ها به مسئوالن شبکه بانکي ارايه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانک انفورماتيکي بانک

سيستم بانکي شکلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي، شرکت طرح جامع اتوماسيون 

خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي 

شد و در همان راستا   جرقه هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانکداري الکترونيکي زده 73و  72سال هاي 

مجموعه مقررات  1381 ين بانک ملي و فروشگاههاي شهروند ايجاد شد. در خردادشبکه ارتباطي ب

حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطالعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين سان اداره شتاب 

تاسيس و با هدف فراهم کردن زير ساخت بانکداري الکترونيکي آغاز به کار  1/4/1381بانک مرکزي در 
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هاي کشاورزي، )بانک شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خود پرداز سه بانک رسماً متولد شدکرد. 

 هاي خصوصي سامان و بانک داشتند و پايلوت اوليه اين طرح حضور توسعه صادرات و صادارت ايران در

 ال حاضرح هاي اوليه شتاب حضورداشته باشند(. در آزمايش درخواست کردند که در کارآفرين نيز

هاي بانکداري الکترونيکي خود را پيش مي برند. بانک ملي با مستقيم طرح هاي ايران بطوربانک بيشتر

، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، SGB طرح سيبا، بانک تجارت با طرح

ساعته و  24بانکداري  هاي خصوصي با طرحبانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک

 .[13 ,12] حوزه تحت پوشش خود تجربه مي کنند به صورت مجزا و منفرد، بانکداري الکترونيکي را در

 

 بررسي بانکداري الکترونيکي در ايران:

شمسي تالش هاي زيادي را در جهت استفاده از  71و  61هاي  جمهوري اسالمي ايران نيز از دهه

ها انجام داده است اما بنابر داليل متعدد ايجاد اين سيستم ها نتايج قابل  انکاي در ب سيستم هاي رايانه

هاي واقعي پردازش  قبولي را در بر نداشته و تاکنون باعث حذف دفاتر حسابداري و يا کاهش هزينه

هاي بانکي يا حساب  اطالعات نگرديده است. به همين سبب هر چند سيستم هاي نويني مانند کارت

ولي ارتباط آن ها با  ،ها ايجاد شده است انداز بانک هاي جاري و يا پس د جدا از حسابهاي هوشمن

با وجود مشکالت  .[14]پذيرد  سيستم سنتي از طريق صدور يک سري سند و به صورت دستي انجام مي

و موانعي که در راه گسترش بانکداري الکترونيکي و انتقال الکترونيکي وجوه در ايران وجود دارد، 

، 2، شتاب1هاي بانکي، سوئيفت  اقدامات قابل توجهي در اين زمينه انجام شده است، از جمله کارت

VSAT، 3مهتاب
 که در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 4

 

                                                 
1
  SWIFT 

2
 شبكه تبادل اطالعات بين بانكي. 
3

 مركز هماهنگي تبادل اطالعات بين بانكي. 
4
  Very small Aperture Terminals. 
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هاي بانکي در ايران قبل از انقالب اسالمي به ميزان  استفاده از کارت هاي بانکي در ايران: . کارت1

شد.  المللي مثل ويزا و مستر کارت ارائه مي ها توسط مؤسسات بين اين کارت محدودي رواج داشت.

ها وارد  توسط بعضي از بانک 1هاي خودپرداز عالوه بر آن قبل از انقالب تعداد بسيار محدودي از ماشين

اقدام جدي جهت  1369کشور شدند ولي عمالً مورد استفاده قرار نگرفتند. بنابراين تا قبل از سال 

هايي توسط بانک  فاده از کارت در ايران صورت نگرفت. تا اينکه در اين سال مطالعات و بررسياست

کارت صورت گرفت و اين تجارت به خصوص در زمينه تطبيق قوانين موجود بانکي و نحوه استفاده از 

کارت  کح چتوانست اولين کارت بانکي را در ايران صادر نمايد که به طر کاين بان 1371نهايتاً در سال 

باشد. براي صدور اين کارت متقاضي  بانک تجارت معروف شد. اين کارت ماهيتاً يک کارت بدهکاري مي

اعتبار به کارت تعلق  ،نمايد و به ميزان مبلغ واريزي به حساب افتتاح مي کيک حساب سپرده در بان

 .[15]گيرد  مي

ا نصب هفت دستگاه ماشين خودپرداز، کارت ب 1371سپه نيز در سال  کتجارت، بان کپيرو اين اقدام بان

ها دست به  بانکي صادر نموده و به ارائه خدمات کارت بانکي پرداخت، پس از آن به تدريج ساير بانک

هايي که تا به حال توسط بانکهاي داخلي صادر شده  کار شدند و اقدام به ارائه کارت بانکي نمودند. کارت

اوالً براي دريافت کارت بايد حساب افتتاح نمود و به مبلغ کارت باشند، زيرا  است کارت بدهکار مي

 .[15] ها بيشتر براي استفاده از ماشينهاي خودپرداز کاربرد دارند سپرده واريز کرد و ثانياً اين کارت

هاي بانکي  ها طي سالهاي اخير مؤسسات ديگري نيز اقدام به توليد و صدور کارت به غير از بانک

 .[16]باشد  نمونه بارز آن مؤسسه امين و کارت ثمين مياند که  نموده

هاي کشور انجام شده است، سيستم يکپارچه  شايد جديدترين اقدامي که در اين خصوص توسط بانک

هاي بانکي )ملي کارت( و حساب  تلفيقي از دو سيستم کارت ،ملي ايران )سيبا( باشد. اين سيستم کبان

( و حساب کارت کديگر در اين سيستم حساب جاري )حساب چجاري الکترونيکي است. به عبارت 

                                                 
1
  Automatic Teller Machine   (ATM) 
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تواند از دسته چک و هم از کارت،  باشد بنابراين مشتري هم مي مي کمشتري در اصل يک حساب مشتر

 .[16]جهت انجام عمليات بانکي خود استفاده نمايد 

اي به نام کارت ثمين ارائه  گردد اخيراً کارت هزينه ها ارائه مي هاي بدهکار که توسط بانک عالوه بر کارت

مي باشد  بايت حافظه 216گرديده است. کارت ثمين که توسط شرکت ايز ايران توليد شده است داراي 

 . [16]را در خود جاي داده است  1و يک تراشه

ها در ايران با مشکالت و موانع زيادي روبروست. دسته اي از مشکالت،  گسترش استفاده از کارت

افزار دستگاههاي خودپرداز و ساير دستگاههاي مورد نياز  زاري است، منظور از سختاف مشکالت سخت

اند، محدوده کاربرد  هاي مشابهي استفاده نکرده  هاي ايران از ماشين باشد. با توجه به اينکه بانک مي

خود ، خاص دستگاههاي خودپرداز  کهاي بانکي هر بان ها در ايران وسيع نيست، زيرا اکثر کارت کارت

هاي خودپرداز بانکهاي ديگر مورد استفاده قرار داد. عالوه بر  توان آن ها را با ماشين  بانک است و نمي

ها نتوانند در کليه شعب خود  کاين، موضوع قيمت هنگفت چنين دستگاههايي سبب شده است که بان

ها وجود  اري نيز در بانکافز افزاري، مشکالت نرم اين دستگاهها را نصب نمايند. عالوه بر مشکالت سخت

کنند، تبادل اطالعات، با مشکل مواجه  افزارهاي مشابهي استفاده نمي ها از نرم دارد. به علت اينکه بانک

 .[15] پذير نيست است و عمالً امکان

هاي الکترونيکي الزم در  ها، فقدان زيرساخت عالوه بر معظالت مطرح شده مشکل عمده کاربرد کارت

کنند، در  هاي سنتي استفاده مي ها و مؤسسات مالي از سيستم سات مالي است زيرا بانکها و مؤس بانک

 کمي مي شود کارت يک بان   گردد و همچنين سبب  هاي بانکي محدود مي  نتيجه استفاده از کارت

 هاي ديگر قابل پذيرش نباشد.ک توسط بان

باشد، که  در کشور مي 1کترونيکي وجوهيکي از معضالت مهم ديگر نداشتن قانون جامع براي انتقال ال

 .[16] ه استها را با مشکل جدي مواجه خواهد ساخت گسترش اين کارت

                                                 
1
  chips 
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ها، تقلب، سرقت، شيوه رسيدگي به تخلفات و فرآيند قضايي  مشکل فرهنگ استفاده و امنيت کارت

اطمينان و اعتماد در ها در ايران است، زيرا باعث ايجاد جو عدم  مربوطه از موانع مؤثر در گسترش کارت

 .[15] شود بين مردم مي

هاي صادر شده در ايران در  المللي است، ولي اکثر کارت ها در تجارت بين هاي مهم کارت يکي از استفاده

مانع گسترش استفاده از اين باز هم سطح ملي و محدود کاربرد دارند، بدين سبب محدوديت کاربرد آنها 

 .[17] شود کارت مي

يکي ديگر از اقدامات نظام بانکداري ايران براي ايجاد زمينه  بادل اطالعات بانکي )شتاب(:. شبکه ت2

که تبادل باشد. از آنجايي بانکي )شتاب( ميطرح شبکه تبادل اطالعات  ،اندازي بانکداري الکترونيکي راه

 دي، حسابالکترونيکي وجوه مختص به يک بانک نيست و همانگونه که در شيوه سنتي تبادل وجوه نق

براي تبادل الکترونيکي وجوه بين  ،پذيرد ها از طريق اتاق پاياپاي انجام ميک ها و اسناد دريافتي بين بان

ها به شبکه  ها نيز چنين مکانيسمي به طور الکترونيکي مورد نياز است. براي اين منظور بانکک بان

باشند. وظيفه تبادل  د نيازمند ميها عمل کن الکترونيکي جديدي که مانند اتاق پاياپاي براي بانک

المللي به خصوص سوئيفت  هاي بين المللي و خارج از کشور به عهدة شبکه اطالعات بانکي در سطح بين

هاي داخلي، سوئيفت کارآيي و ويژگيهاي الزم را  است. اما در داخل کشور و با توجه به ارتباط بين بانک

اي به نام شتاب )شبکه تبادل اطالعات بانکي( در نظر گرفته  براي اين کار ندارد. به همين منظور شبکه

به عنوان سازمان اجرايي طرح  2شده که اين خالء را در آينده پر نمايد. شرکت خدمات انفورماتيک

ها در سال  اتوماسيون سيستم بانکي اقدام به طراحي مرکز شتاب با اخذ مجوز از شوراي عالي بانک

ها تدوين گرديده است. ها و استاندارد  نامه  ز شرايط، مقررات، آيينکرده است. در اين مرک 1377

                                                                                                                                                 
1
  Electronic Funds Transfer (EFT) 

2
 اندازي شده است. اين شركت يك شركت دولتي است که  توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و همكاري بانكهاي كشور راه 
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و همچنين ارائه خدمات  PINPAD، خودپرداز و 1محدوده خدمات اين مرکز دستگاههاي نقطه فروش

 .[18] تجارت الکترونيکي است

مرکز  بيني به عمل آمده در مرکز شتاب اتصال دستگاههاي نقطه فروش از طريق اين مرکز به با پيش

اي  اي اعضا وصل خواهد گرديد و اتصال دستگاههاي خودپرداز کماکان از طريق مراکز رايانه رايانه

اي به مرکز شتاب را نشان داده شده  نحوه اتصال مراکز رايانه 1ها برقرار خواهد بود. در شکل  سازمان

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Point of sale (POS) 

 شبكه مخابراتي
Leased line 

VSAT 

 اعضاءسيستم رايانه 

 شبكه مخابراتي
Leased line 

 VSAT 

 
 

 PSTN مركز شتاب

POS سازمانهاي عضو 

ATM سازمانهاي عضو 
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 [11]ز شتاب نحوه اتصال سازمانهاي مختلف به مرک: 1شکل 

 

 

شبکه مهتاب تقريباً مشابه شبکه شتاب  . مرکز هماهنگي تبادل اطالعات بين بانکي )مهتاب(:3

است و هدف آن تسهيل تبادالت بين بانکي الکترونيکي و ساير خدمات بانکداري الکترونيکي و انتقال 

ود و از سوي بعضي از ش مي دنبال 1باشد. اين طرح توسط شرکت سداد الکترونيکي وجوه در ايران مي

گيرد. هر چند که طرح شبکه مهتاب در  ي داخلي از قبيل بانک ملي و ملت مورد حمايت قرار ميبانکها

تواند موجب افزايش رقابت و باال بردن کيفيت شبکه گردد ولي در شرايط  کنار طرح شبکه شتاب مي

تا حدودي باعث  ،نيکي در ايرانفعلي با توجه به مشکالت و موانع موجود در راه بانکداري الکترو

 .[18]گردد  ناهماهنگي و اصراف منابع مي

يکي ديگر از اقدامات نظام بانکداري ايران در جهت حرکت به سوي بانکداري  :(SWIFT) 2. سوئيفت4

 1372به عضويت سوئيفت درآمد و در سال  1371الکترونيکي پيوستن به سوئيفت بود. ايران در سال 

                                                 
1

اي و بانكداري الكترونيكي تأسيس شده  نك ملي به منظور ارائه خدمات پشتيباني انفورماتيك و رايانهيكي از شركتهايي است كه توسط با 

 است.

 
2

 اتحاديه جهاني مخابرات مالي بين بانكي. 
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توان نقطه شروع بانکداري الکترونيکي در ايران دانست. هر  متصل شد. سوئيفت را مي به شبکه سوئيفت

هاي ايران با کندي  اي در پي دارد ولي از سوي بانک چند پيوستن به سوئيفت مزاياي شاخص و گسترده

مالي  هاي مورد استقبال قرار گرفت. با رواج سوئيفت مفاهيم ارتباط الکترونيکي و ارسال و دريافت پيام

جاي خود را در فعاليتهاي بانک ايران باز  ،اي و شبکه مخابراتي مطمئن از طريق بکارگيري فناوري رايانه

هاي اخير به سرعت  هاي ارسالي ايران از طريق سيستم سوئيفت در سال به طوري که تعداد پيام ،نمود

 (:2)جدول  [19]باشد  در حال افزايش مي

 

 الي ايران از طريق هاي ارس تعداد پيام -2جدول 

 [11]سيستم سوئيفت 

 تعداد پيام سال

1994 42266 

1995 126131 

1996 159576 

1997 222456 

 

باشند و حق برداشت از  تمامي اعضاي سوئيفت در يکي از بانکهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي

حق اشتراک ساالنه  ،فتها توسط اعضاء به مؤسسه سوئيفت داده شده است. مؤسسه سوئي اين حساب

نمايند  ها برداشت مي دارد را از اين حساب اعضاء، هزينه تجهيزات و جزواتي را که براي اعضاء ارسال مي

[19]. 
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هاي مربوط به حواله شخصي،  هاي سوئيفت از جمله پيام هاي ايراني در حال حاضر از انواع پيام بانک

هاي غيرمالي  ام، اعتبارات اسنادي، وصول ها و پيامارسال منابع بين بانکي، پيام هاي مربوط به و

 .[19] نمايد استفاده مي

5 .VSAT :اي بانکداري الکترونيکي در ايران توسط  در حال حاضر خط ارتباطي ماهوارهVSAT  انجام

تمام حجم ارتباطات  ،گيرد. اين شبکه که متولي برپايي آن شرکت خدمات انفورماتيک ايران است مي

 .[21]دهد  ي تبادل بانکي را انجام ميا ماهواره

، بررسي هاي 1371پس از تصويب طرح اتوماسيون بانکي در شوراي عالي بانکهاي کشور در سال 

اي به منظور انتخاب و استقرار بستر مخابراتي مناسب براي اين پروژه عظيم ملي با  کارشناسي گسترده

نکي آغاز شد. نتيجه آن پيشنهاد ايجاد يک هاي اختصاصي شبکه مخابرات با در نظر گرفتن مشخصه

بود. اين  VSATاي  شبکه ارتباطي اختصاصي مطمئن با پوشش جغرافيايي وسيع در قالب شبکه ماهواره

شبکه در حال حاضر با بيش از هزار پايانه و با نرخ توسعه سريع روزانه، به بانکهاي کشور خدمات 

  .[21]راي اتوماسيون بانکي فراهم آورده است نمايد و زيربناي مناسبي ب مختلفي ارائه مي

در ايجاد  VSATهاي  ها، جاذبه اصلي پايانه بر اساس نظرخواهي انجام شده از صاحبان اين نوع شبکه

هاي اختصاصي ضريب اطمينان باال, هزينه پايين و سيستم جامع و مديريت شبکه ذکر شده  اين شبکه

 .[21]است 

 :[21]يل است به قرار ذ VSATمشخصات شبکه 

1.VSAT ها طراحي شده  ها و انتقال داده يک محيط مخابراتي ديجيتال است که به منظور ارتباط رايانه

هاي صحبت  است و بهترين محيط براي انتقال اطالعات ديجيتال است و حتي در اين شبکه سيگنال

 شوند. مند مي تلفني و تصوير که طبيعتاً آنالوگ هستند از مزاياي انتقال ديجيتال بهره
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اجزاء شبکه در محدوده حفاظت شده بانکها قرار دارند و از دسترسي ديگران دور  VSAT. در شبکه 2

است. به عبارت ديگر دسترسي افراد غيرمجاز به اطالعات و يا تزريق اطالعات به شبکه عمالً غيرممکن 

 ت.است و به اين سبب شبکه از امنيت اطالعاتي بسيار خوبي برخوردار اس

هاي  % را دارا است در حالي که ضريب اطمينان شبکه95/99. اين شبکه ضريب اطميناني باالتر از 3

 باشد. % مي85عمومي حدود 

، فقط چند ساعت زمان الزم است و از نقطة جديد در VSAT. براي اتصال يک نقطه جديد به شبکه 4

 شود. مي اي که باشدف اتصال برقرار هر کجاي ناحيه تحت پوشش ماهواره

پذيري، سرعت و کيفيت مطلوب ارتباط و همين طور ارائه  . از ديگر مشخصات اين شبکه انعطاف5

 ها و تصوير و پوشش وسيع جغرافيايي آن است. هاي داده همزمان سرويس

با توجه به خصوصيات ذکر شده ميزان تطابق اين شبکه با نيازهاي مخابرات بانکي به وضوح قابل 

 توان کاربردهاي آن را در شبکه بانکي به دو صورت مالحظه نمود: يمشاهده است و م

که شامل اتصال به نقطه فروش و دستگاه هاي خودپرداز و بستري مناسب  1ه کاربردهاي پيوسته1

 باشد. جهت بانکداري الکترونيکي پيوسته، ارتباطات صوتي، اينترنت و اينترانت مي

افزار در زمان پايين بودن ترافيک شبکه بعد از  يل و توزيع نرمبراي انتقال فا 2ه کابردهاي ناپيوسته2

 گيرد. ساعات اداري مورد استفاده قرار مي

هاي  اندازي سيستم يکي از اقدامات مهم بانکهاي کشور، ايجاد و راه هاي يکپارچه بانکي: . سيستم6

چه بانکي )سيبا( خود را باشد. بانک ملي ايران اولين بانکي بود که سيستم يکپار يکپارچه بانکي مي

هاي بانکي )ملي کارت( و حساب جاري  اندازي نمود. اين سيستم تلفيقي از دو سيستم کارت راه

باشد. به عبارت ديگر حساب جاري )حساب چک( و حساب کارت مشتري هر دو در اصل  الکترونيکي مي

                                                 
1
  On-line 

2
  Off-line 
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م از دسته چک خود و هم تواند براي استفاده از حساب مزبور ه يک حساب مشترک بوده و مشتري مي

 .[19]کارت استفاده نمايد 

اند. به عنوان نمونه بانک  عالوه بر بانک ملي ساير بانکهاي کشور نيز اقداماتي را در اين زمينه شروع کرده

آغاز نموده است و بانک کشاورزي طرح جامع  1379صادرات ايران طرح سپهر را از اسفند ماه 

 اي( در دست اجرا دارد. )مديريت هوشمند رايانه اتوماسيون خود را با نام مهر

باشد. مشتريان از طريق  يکي ديگر از خدمات نوين بانکداري در ايران، تلفن بانک مي. تلفن بانک: 7

توانند با بانک خود تماس گرفته و پس از وارد کردن شماره حساب و رمز اختصاصي خود به  تلفن مي

گردش آخر حساب خود دسترسي پيدا نمايند. البته از طريق  اطالعاتي در خصوص مانده حساب و سه

شود ولي فعالً در بانکهاي ايران اين  تلفن بانک خدمات بيشتري به وسيله بانکهاي الکترونيکي ارائه مي

 .[16]خدمات محدود است 

 

 مشکالت و موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در ايران:

 مي توان از دو جنبه داخلي و خارجي مورد بررسي قرار داد: موانع توسعه بانکداري الکترونيکي را

 الف: جنبه داخلي:

 . مشکالت مربوط به زيرساختهاي اساسي:1

ها، پست  پديد آمدن تجارت الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي شامل مبادله الکترونيکي داده

کند که  هاي تدارکاتي آنالين ايجاب مي الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، بازاريابي از راه دور و سيستم

بندي شده، سيستم هاي مورد  براي مخابره و دريافت الکترونيکي اسناد تجاري و ساير اطالعات طبقه

تواند دقت  اعتمادي فراهم شود. هر چند سيستم جديد تجارت و کسب و کار و بانکداري الکترونيکي مي

هايي از قبيل  اال برد، ولي در ايران با مشکالت و محدوديتاي ب و سرعت پردازش را به طور قابل مالحظه

و آورندگان خدمات اينترنت،  هاي اساسي نظير برق، مخابرات، ماهواره و فراهم مشکالت زيرساخت
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گيران  ريزان و تصميم ها، به برنامه باشد. شناخت مشکالت و محدوديت دسترسي به اينترنت مواجه مي

تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي در کشور را دارند، کمک  کشور که قصد گسترش و توسعه

در اين قسمت, شرح مختصري  .[21 ,16] خواهد کرد تا برنامة جامعي را براي اين منظور تدوين نمايند

 .شود پيرامون هر کدام ارائه مي

يافت و پرداخت هاي تجارت الکترونيکي و در براي استفاده بهينه از امکانات و زمينه. برق: 1.1

الکترونيکي از طريق اينترنت يکي از نيازهاي اساسي، داشتن پشتوانه برق سراسري مناسب و مطمئن 

باشد که جوابگوي اين نياز باشد. در غير اينصورت، قطعي نامنظم برق و بروز نوسانات در آن،  مي

يکي و به تبع آن دريافت ها و کند در نتيجه تجارت الکترون هاي الکترونيکي را دچار اختالل مي ارتباط

گيري در  شود. در سال هاي اخير در کشور، تالش هاي چشم پرداخت هاي الکترونيکي دچار مشکل مي

جهت افزايش ظرفيت نيروگاهها و کاهش نوسانات و قطع برق صورت گرفته است، هر چند اين تالش ها 

اي از مناطق در فصل  ي کوچک و پارهآميز بوده است، ولي کماکان در شهرها تا حدود زيادي موفقيت

هايي از سال، اين نقص به طور کامل مرتفع نشده است. بنابراين براي رسيدن به نقطه تکامل و ايدآل، 

الزم است نسبت به رفع اين گونه موارد کوشش بيشتري به عمل آيد و در برنامه راهبردي توسعه 

يکي به طور اخص به اين موضوع توجه شود و همگام تجارت الکترونيکي به طور اعم و بانکداري الکترون

 .[21 ,16] ها، به مسائل برق و انرژي و تأسيسات جانبي نيز توجه گردد با بسترسازي در ساير زمينه

گيرند. براي اتصال به  امروزه ارتباطات و مبادله اطالعات در بستر مخابراتي شکل مي . مخابرات:1.2

انکارناپذير، امکانات و تسهيالت مخابراتي مي باشد. هر چند طي دهه شبکه اينترنت يکي از ملزومات 

هفتاد هجري شمسي تالش زيادي در کشور در جهت گسترش مخابرات و ايجاد تأسيسات و امکانات 

هاي زيادي نيز به دست آمده است، ولي تجهيزات مخابراتي موجود  الزم به عمل آمده و موفقيت

باشد. يکي از مشکالت، کافي نبودن پهناي باندهاي  الکترونيکي نميجوابگوي کامل نيازهاي تجارت 

سازد، اين عوامل در برقراري ارتباط مشکالتي  مخابراتي است که حجم بار خطوط را با ترافيک روبرو مي



 

 18 

خط تلفن ثابت قابل واگذاري وجود دارد و اين  17نفر فقط  111آورد. عالوه بر اين به ازاء هر  پديد مي

اي به نام شبکه  استاندارد جهاني بسيار پايين است. البته شرکت مخابرات ايران به تازگي شبکه نسبت به

تواند در زمينه توسعه خدمات مخابراتي مفيد واقع  اندازي کرده که اين شبکه مي ديتا را طراحي و راه

ارد که پهناي باند هايي در دست د هاي آتي برنامه گردد. عالوه بر اين شرکت مخابرات ايران براي سال

توان گفت اين است که چنانچه تجارت الکترونيکي در ايران  مخابرات را افزايش دهد. ولي آنچه فعالً مي

هاي آتي  جريان پيدا کند، تجهيزات و امکانات فعلي مخابراتي جوابگو نخواهند بود و الزم است در برنامه

 . [21 ,16] شرکت مخابرات ايران به اين موضوع توجه بيشتري شود

در گستره پيشرفت فناوري و دستيابي هر چه بيشتر به آمال و آرزوي دهکده جهاني يکي  . ماهواره:1.3

مي باشند.  هاي اطالعاتي  ها و شبکه از وسايل ارتباطي متداول و معمول اين برهه از زمان، ماهواره

سبي هستند که مشکالت فني از جمله برد مسافت و زمان دسترسي ها وسايل ارتباطي بسيار منا ماهواره

دهند. ولي به دليل عدم امکانات کارشناسي و فني و همين طور در  به اطالعات را بسيار کاهش مي

دست نداشتن فناوري هاي جديد، کشور ما در حال حاضر ماهواره اختصاصي نداشته و به ناچار بايد از 

تفاده کند، که اين عامل، مشکالتي نظير هزينه سنگين اجاره بها و مهمتر از آن اي اس هاي اجاره ماهواره

مشکالت و مسائل امنيتي را تا حدودي در پي خواهد داشت. براي رفع اين معضل با توجه به لزوم 

داشتن ماهواره اختصاصي از يک طرف و هزينه باالي فرستادن ماهواره از طرف ديگر، الزم است به اين 

اي نيز به آن اختصاص داده شود و  به عنوان يک مسأله ملي و حياتي توجه شود و بودجه جداگانهمسئله 

 اي زميني نيز در کشور تقويت گردند. هاي ماهواره عالوه بر اين الزم است گيرنده

اي )هوايي ه  گسترش تجارت الکترونيکي در کشور بدون داشتن بسترهاي مناسب مخابراتي و ماهواره

ريزان بايد به اين مانع نيز توجه نمايند و در  وجب بروز مشکالت آتي خواهد شد، بنابراين برنامهزميني( م

 .[21]نمايند  کوشش ،هاي گسترش تجارت الکترونيکي جهت رفع آن همگام با ساير برنامه
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گيري  براي دستيابي به شبکه  اينترنت، بدون شک شکل: 1آورندگان خدمات اينترنت . فراهم1.4

کنندگان خدمات اينترنتي براي  ناپذير است. ارائه  آورندگان خدمات اينترنت، ضروري و اجتناب مفراه

ارائه خدمات خود الزم است به ايستگاههاي مرکزي متصل شوند و با داشتن خطوط تلفن به تعداد 

ر کشور ما به کافي، اين امکان را براي کساني که مايل به استفاده از اينترنت هستند را فراهم سازند. د

تعداد  ،هايي که به لحاظ سياسي، فرهنگي و قضايي ايجاد شده است دليل موانع قانوني و محدوديت

کنندگان اين خدمات پايين است و اندک بودن   کنندگان خدمات اينترنتي نسبت به درخواست  ارائه

شود. در  ت براي عموم ميکنندگان خدمات اينترنتي باعث کم شدن امکان دسترسي به اينترن تعداد ارائه

حال حاضر بيشتر ادارات و سازمان هاي دولتي و دانشگاهها و مراکز فرهنگي از اين خدمات بهره 

کنندگان خدمات اينترنتي و مشکل بودن دسترسي به  گيرند. در صورت پايين بودن تعداد ارائه مي

اندازي کرد. بنابراين الزم است به اين  هتوان تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي را را اينترنت نمي

کنندگان خدمات اينترنتي  موضوع نيز توجه شود و بسترهاي فني و قانوني براي گسترش اينترنت و ارائه

تا همگام با گسترش تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي امکان  ،در سراسر کشور به وجود آيد

 .[21 ,16]ها و مردم از اينترنت فراهم گردد کتها، شر استفاده تمامي مؤسسات، سازمان

 :هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران . کمبود سرمايه2

هاي  ترين منابع در دنياي پيچيده فناوري  هاي انساني يکي از مهمترين و شايد کمياب امروزه سرمايه

حث توسعه فناوري اطالعاتي و ارتباطي، منابع گردد. در مبا نوين ارتباطي و اطالعاتي محسوب مي

. کشوري که هستندگيرد که منابع مالي و فناوري مورد توجه  انساني همان قدر مورد توجه قرار مي

دارنده منابع انساني ماهر، مبتکر، خالق و متخصص در اين عرصه باشد به طور قطع از توان رقابت بسيار 

 .[21] و حتي به عنوان پيشرو در اين عرصه مطرح خواهد بودند ، بهره مبااليي در کسب اين فناوري

                                                 
1
  Internet Server Provider (ISP) 
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که امروزه کشورهاي جهان سوم از جمله ايران را در تنگنا قرار داده کمبود نيروي انساني ماهر و آنچ

هاي انساني که به فرار مغزها معروف است نيز مزيد بر علت  متخصص فناوري اطالعات است. فرار سرمايه

 .[21]شکل را تشديد کرده است شده است و اين م

 ،باشد. يک بعد آن مربوط به دانش عمومي جامعه است سرمايه انساني از ابعاد مختلف قابل بررسي مي

در صورتيکه سطح سواد عمومي و توان استفاده از فناوري روز در کشور مناسب باشد، عامل مناسبي در 

هاي فناوري خواهد بود. دانش عمومي در  جهت تحرک کل جامعه به سمت و سوي استفاده از پيشرفت

کشورهاي جهان سوم به داليل پايين بودن سطح کل فرهنگ جامعه، زندگي روستايي، پايين بودن 

ها و فقر اقتصادي، سياسي و اجتماعي، در سطح نازلي قرار دارد بنابراين به عنوان  سطح سواد، نارسايي

رتباطي نوين در آن جامعه محسوب مي گردد. باال هاي ا يک مانع بسيار بزرگ در جهت گسترش شبکه

به نظر مي که قطعي و حتمي تلزم صرف زمان و هزينه است. آنچبردن و ارتقاء سطح دانش عمومي مس

اين است که هر قدر کشورها در اين زمينه تعلل يا تحرک به خرج دهند به همان اندازه و شايد با  رسد

هاي ارتباطي و اطالعاتي که آن را به  ر حال پيشرفت فناوريضريب شتاب بيشتري در دنياي به شدت د

  عقب مانده و از گردونه خارج شده و يا همپا و هم ،خواهد آورد صورت يک دهکدة کوچک جهاني در

 .[19] سطح آن حرکت خواهند کرد

د. اين توان از جنبه داشتن نيروي متخصص و کارا مورد بررسي قرار دا بعد ديگر سرمايه انساني را مي

تحقيقاتي در راستاي به روز کردن  هاي اندازي و انجام فعاليت تواند عاملي در جهت نصب، راه نيروها مي

افزاري فناوري اطالعاتي و ارتباطي بويژه در زمينه بانکداري   افزاري و سخت  هاي نرم  ها از جنبه سيستم

آن به عنوان مهمترين وسيله در جهت  الکترونيکي دانست. عاملي که امروزه کشورهاي توسعه يافته از

کنند، عامل نيروي انساني متخصص و کارا است و آنچه که براي  پيشبرد همين هدف استفاده مي

نيافته جاي تأمل دارد اين است که همانا نيروهاي متخصص و کاراي   کشورهاي در حال توسعه و توسعه
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کانات اوليه تحقيق به راحتي در اختيار محدود بومي خود را به داليل فراهم نکردن شرايط و ام

 .[19]دهند  يافته قرار مي کشورهاي توسعه

در صنعت بانکداري الکترونيکي آنچه بيشتر در خور توجه است، کارکنان بانک هاست که بايد ضمن 

 ،داشتن دانش عمومي و توان استفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونيکي، به عنوان يک عامل و کارگزار

اي خود را در اين راستا افزايش دهند و از همه مهمتر بايد نحوه برخورد با مشتري  طح دانش حرفهس

شناختي به خوبي درک کنند چرا که نيازهاي مشتري  الکترونيکي را نيز به صورت علمي و روان

تري با اي دارد و جلب، حفظ و وفادار ساختن مش هاي عمده الکترونيکي با نيازهاي مشتري عادي تفاوت

استفاده از اين شيوة بانکداري، نيازمند آگاهي و تخصص در مسائل روانشناختي، بازاريابي و دانش 

 .[18]باشد  تخصصي استفاده از اين شيوه بانکدراي مي

توان از نگاه سازمان ها و شرکت ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل  بعد ديگر عامل سرمايه انساني را مي

دانند،  ها و شرکت هايي که خود را موظف به استفاده از شيوه بانکداري الکترونيکي ميقرار داد. سازمان 

که اگر به عنوان مثال در مدل بانکداري چرا بايد توان نيروي انساني خود را در اين خصوص باال ببرند،

 الکترونيکي حتي تمامي کارکنان و عوامل بانکي به خوبي از عهدة مسائل تخصصي در استفاده و

بکارگيري اين مدل برآيند، در صورت نارسا بودن توان استفاده کاربران )سازمان ها، عموم مردم، تجار(، 

فعاليت بانکداري الکترونيکي ناقص خواهد ماند. سازمان هايي که خود را موظف به استفاده از 

قطعاً بايد در سطح دانند از بعد نيروي انساني نيز حتماً و  هاي ارتباطي و اطالعاتي روز مي فناوري

توان گفت عامل نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل در  مناسبي قرار گرفته باشند. به طور کلي مي

خواهند در اين زمينه  گردد و کشورهايي که مي هاي نوين و توسعه آن محسوب مي زمينه کسب فناوري

مد، افزايش دانش عمومي و پيشرفت داشته باشند بايد در زمينه آموزش نيروهاي متخصص و کارآ

اي  هاي ارتباطي و اطالعاتي و نيز افزايش دانش عمومي و حرفه  هاي فناوري اي عامالن فعاليت حرفه

هاي بانکداري الکترونيکي و ديگر ابزار نوين ارتباطي و  هاي ذيربط در روند فعاليت کارکنان سازمان
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ري کنند. اين موضوع براي کشورهاي در حال گذا سرمايه  ،دهندگان خدمات نوين اطالعاتي و ارائه 

و  1که با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانيچرا ناپذير است،  توسعه و به ويژه ايران امري اجتناب

گيري اعضاي اين سازمان به سمت   المللي، به علت جهت هاي تجاري داخلي و بين افزايش فعاليت

هاي تجاري و بانکي،  ا به سمت الکترونيکي کردن فعاليتهاي تجاري الکترونيکي و تعهد اعض فعاليت

 .[21 ,18] طلبد را مي يپرداختن به عامل نيروي انساني يک اصل مهم است و توجه ويژه و خاص

 . موانع فرهنگي و اجتماعي در گسترش بانکداري الکترونيکي:3

از فناوري جديد در يک  يکي از بسترهاي اساسي و بنيادين جهت هر گونه تغيير و تحول و استفاده

کشور، بسترسازي فرهنگي در آن کشور است. زيرا ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين، بدون توجه به 

فرهنگ و زيرساختارهاي فرهنگي و اجتماعي کشور اگر غيرممکن نباشد، کاري بسيار سخت خواهد بود 

که جنبه بنيادي دارد، توجه به  شود. لذا براي انجام هر گونه تحولي و با مشکالت زيادي مواجه مي

توان، زمينه الزم براي اين  فرهنگ ضروري است. با شناخت عناصر فرهنگي و تدوين برنامه مناسب مي

تغييرات را به وجود آورد. انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيکي يک فناوري جديد است و 

اد شود. اگر قرار باشد بانکداري در ايران به سمت براي گسترش آن الزم است زمينه فرهنگي آن نيز ايج

بانکداري الکترونيکي پيش برود يکي از مواردي که در اين زمينه مطرح است، استفاده از کارتهاي بانکي 

به جاي پول نقد است. با عنايت به اينکه در کشور ما اصوالً تجارت و کسب و کار جنبة سنتي داشته و 

مردم بيشتر مايل به استفاده از پول نقد هستند، لذا اين فرهنگ که استفاده تاجران و حتي قشر عمومي 

از کارت به جاي پول نقد مزيت هايي نظير گستردگي کاربرد، سرعت بخشيدن به نقل و انتقال مالي 

نسبت به پول نقد، داشتن ضريب امنيت باالتر و امکان رديابي در صورت مفقود شدن آن و... را دارد، 

 .[21]طرز صحيحي در ميان همه اقشار مردم رواج پيدا کند بايد به 

                                                 
1
  World Trade Organization (WTO) 
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هاي اقتصادي غيرشفاف است. بعضي  کاري و فعاليت يکي ديگر از مشکالت فرهنگي مشکل پنهان

سازي و يا غيرشفاف جلوه دادن بعضي از  مؤسسات تجاري و اشخاص حقيقي يا حقوقي سعي در پنهان

از ماليات و يا کاهش مبلغ آن را، دارند. از آنجاکه با استفاده از هاي اقتصادي خود به منظور فرار  فعاليت

فناوري مبادالت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي، تمامي فعاليت هاي اقتصادي آنها ثبت و ضبط 

هايي  دهند که از چنين سيستم بندي و گزارش نمود، بنابراين ترجيح مي توان آنها را طبقه شود و مي مي

کاري، فرار از ماليات، تقلب و دستکاري در   زيرا استفاده از اين سيستم جايي براي پنهان ،ننداستفاده نک

گسترش بانکداري الکترونيکي و انتقال الکترونيکي  ،گذارد و اين نوع فرهنگ ها و... باقي نمي حساب

 .[21]وجوه در کشور را با مشکل جدي مواجه مي سازد 

هاي انتقال  کل زبان مورد استفاده در اينترنت و به تبع آن سيستميکي ديگر از مشکالت فرهنگي، مش

الکترونيکي وجوه است، از آنجاکه زبان رايج در فرهنگ تجاري ما فارسي است و عموماً در فرايند تجارت 

شود استفاده از زبان انگليسي براي اغلب افراد و حتي تجار کشور  داخلي از همين زبان استفاده مي

 .[19]مشکل است 

يکي ديگر از مشکالت و موانع برقراري نظام بانکداري الکترونيکي در ايران که تا حدودي به مسائل 

باشد. چنين  شود، نگراني هاي مديران از عواقب ناشي از کاهش کارکنان مي فرهنگي اجتماعي مربوط مي

د زيادي از کارکنان شود که اگر بانکداري الکترونيکي جايگزين بانکداري سنتي گردد تعدا احساس مي

اي متخصص جذب  شوند و عده اي بيکار مي شوند. هر چند با الکترونيکي شدن بانکها عده بانکها بيکار مي

خواهند شد ولي تا زماني که براي مقابله با عواقب ناشي از بيکاري کارکنان طرحي ارائه نشود و يا 

د داشت به اين سمت و سوي حرکت نمايند توجيه نشوند، معموالً مديران بانک ها کمتر تمايل خواهن

[19, 21]. 

 ب. جنبه هاي خارجي:
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در سال هاي گذشته تجارت الکترونيکي به حد چشمگيري در سطح جهان توسعه يافته است. در اين 

، ورود تجارت الکترونيکي به ايران امري WTOشرايط و با در دستور کار قرار گرفتن عضويت ايران در 

وه مي کند و نکته مهم اينجاست که به علت نبود بانکداري پيشرفته الکترونيک در اجتناب ناپذير جل

 Master Card, Creditکشور، پول و سرمايه هاي داخلي به سمت سيستم هاي معتبر خارجي نظير 

Card Visa  و حساب هاي تمام الکترونيکي نظيرPaypal  وE-gold  و حتي حساب هاي آسيايي نظير

LG Card  وSony Card  انتقال مي يابد و بانک هاي داخلي از جذب سهم عمده اي از سرمايه داران

 .[21]داخلي بي بهره مي مانند؛ بدين ترتيب، جريان خروج ارز از کشور شدت مي گيرد 

يکي ديگر از عواملي که بر گسترش انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيکي در ايران مؤثر است 

هاي بانکداري  باشد. استقرار سيستم ريم اقتصادي آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران ميهاي تح سياست

الکترونيکي و انتقال الکترونيکي وجوه به فناوري پيشرفته اطالعاتي و ارتباطي نيازمند است، از آنجاکه 

و کشورهاي  باشد هاي آمريکا مي هاي نظامي نيز کاربرد دارد مشمول تحريم اين نوع فناوري در زمينه

اند. بنابراين عدم دستيابي به فناوري پيشرفته اطالعاتي و  ديگر نيز از دادن اين فناوري به ايران منع شده

 .[16]هاي انتقال الکترونيکي وجوه در ايران خواهد داشت  ارتباطي اثر مستقيمي بر گسترش نظام

الکترونيکي، بهبود و تسريع توسعه  با وجود چنين شرايطي و با چنين چشم اندازي از آينده بانکداري

اين نوع بانکداري نيازمند عزم ملي است که بخش عمده اي از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات، بانک مرکزي و شوراي اقتصاد است. اميد مي رود که وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به 

در پروژه هاي ناکارآمدي همچون محدود کردن جاي محدود کردن توسعه اينترنت و سرمايه گذاري 

سايت ها و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، به گسترش و توانمند کردن زيرساخت هاي شبکه 

اينترنت بپردازد و بستر ترغيب کننده و جذابي براي استفاده عمومي از اين فناوري ايجاد کند. بانک 

کردن سيستم کارت هاي هوشمند و ايجاد قابليت استفاده از  مرکزي نيز مي تواند و بايد با يکپارچه

 حساب هاي الکترونيک در محيط اينترنت، گامي مؤثر در تحقق پول الکترونيک در سطح کشور بردارد. 
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 منابع توسعه و گسترش بانکداري الکترونيک در ايران:

 ورد بررسي قرار داد:منابع توسعه بانکداري الکترنيک در ايران را مي توان از چند جنبه م

 

در اين سند ايران کشوري توسعه يافته با جايگاه  :1414جمهوري اسالمي ايران در افق  سند چشم انداز

اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ديده شده که برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد 

ناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با علم و فناور است که به جايگاه اول اقتصادي، علمي و ف

 .[22] تاکيد بر جنبش نرم افزاري رسيده است

 

در پس از انحالل سازمان مدريت و برنامه ريزي کشور  دفتر دولت الکترونيک توسعه منابع انساني:

، دفتر دولت الکترونيک پيش بيني  توسعه و سرمايه انساني رياست جمهوريمعاونت تشکيالت جديد 

ه است که وجود اين دفتر نشان از اهميت مساله دولت الکترونيک و جوانب آن)بانکداري شد

 الکترونيک(در سطوح عالي تصميم گيري دارد.

هاي هماهنگ و فراگير در بخش دولتي کشور براي گسترش فناوري  نخستين فعاليتتکفا: سند ملي 

توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و "مه اطالعات و پياده سازي دولت الکترونيک، تهيه و تدوين برنا

 1381هاي آغازين سال  و در ماه [23]توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي  "اطالعات ايران )تکفا(

هاي اجرايي در کشور و در زمينه توسعه و  . اين طرح که با هدف هماهنگي فعاليت[24])خردادماه( بود 

به تصويب هيات وزيران  1381تير ماه سال  9شد، در تاريخ  کاربري فناوري ارتباطات و اطالعات تدوين

. که اهداف [23]هاي ذيربط، از جمله شوراي عالي اطالع رساني ارجاع شد  رسيد و براي اجرا به سازمان

تشويق  ، ارتقاء و کارايي خدمات، شامل کاهش هزينه و زمان به خصوص دولتي زير را دنبال مي نمايد:

تقويت نشر اطالعات، به خصوص دولتي، به عنوان  ، ترونيک مردم در اداره جامعهو گسترش مشارکت الک
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دسترسي سريع و ارزان تر عموم مردم به  ،هاي شغلي ارزش افزا کمک به ايجاد فرصت ، حق ملي مردم

ايجاد ، گسترش سواد ديجيتالي و اشاعه فرهنگ و زبان ملي در محيط ديجيتال ، ارتباطات و اطالعات

هاي  گسترش هرچه سريع تر و ايجاد و رشد شرکت ،هاي نوين صادرات خدمات و محصوالت زيرساخت

 .[25]کوچک و متوسط 

زيرساخت ها: گسترش برخي از زيرساخت ها در دهه اخير در توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور، 

ن بانکي در پس از تصويب طرح اتوماسيو ،VASTزايي داشته است، از جمله استفاده از سنقش به ب

اي بمنظور انتخاب و استقرار  هاي کارشناسي گسترده ، بررسي1371شوراي عالي بانکهاي کشور در سال 

هاي اختصاصي شبکه  بستر مخابراتي مناسب براي اين پروژه عظيم ملي با در نظر گرفتن مشخصه

صي مطمئن با پوشش مخابرات بانکي آغاز شد که در نتيجه آن پيشنهاد ايجاد يک شبکه ارتباطي اختصا

پايانه و  1111حال حاضر با بيش از  بود. اين شبکه در Vastاي  جغرافيائي وسيع در قالب شبکه ماهواره

و زيربناي مخابراتي  کردهارائه خدمات با نرخ توسعه سريع روزانه به بانکهاي کشور به شکلهاي مختلفي 

د بعد گسترش استفاده از کارت هاي مور .مناسبي را براي اتوماسيون بانکي فراهم آورده است

الکترونيکي و سيستم هاي خودپرداز است که استفاده از آن ها در سال هاي اخير، رشد چشم گيري 

 مؤثر بودهالزم به ذکر است که تبليغات رسانه هاي جمعي نيز در اين زمينه بسيار . [16] داشته است

ناسب در جهت استفاده صحيح از اين کارت ها و است چراکه اين رسانه ها توانسته اند با تبليغات م

   .[21] در گسترش بانکداري الکترونيک نقش ويژه اي ايفا نمايند ،سيستم هاي خودپراز

در طي ساليان اخير در ، IT هاي مرتبط با رشته وجود و گسترش : ITصيالن حاستاتيد و فارغ الت

ور توجهي در اين حوزه شده است، که در طي منجر به تشکيل سرمايه انساني مناسب و درخدانشگاهها 

 .مسير استقرار بانکداري الکترونيکي بسيار موثر خواهد بود 

: در ساليان اخير توجه روزافزوني به فناوري  ITمرتبط با حوزه برگزاري همايش ها و کنفرانس هاي 

چندين کنفرانس  1386اطالعات و ارتباطات از جوانب مختلف شده است به گونه اي که تنها در سال 
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بين المللي از جمله: کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات، شهر الکترونيک، 

مديريت و راهبري فناوري اطالعات و ارتباطات، آموزش الکترونيکي توسط دانشگاه چمران، محيط هاي 

ايران، همايش مديران پروژه مجازي در هزاره سوم توسط دانشگاه رودهن، کنفرانس مديريت تکنولوژي 

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، کنفرانس فناوري اطالعات و دانش دانشکده مهندسي فردوسي مشهد

فناوري اطالعات و ارتباطات و به تبع آن که اين امر در فرهنگ سازي و گسترش استفاده از اشاره کرد. 

 ثر خواهد بود. وبانکداري الکترونيک بسيار م

 

 گيري :نتيجه 

با گشترش فناوري اطالعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر به ويژه بعد اقتصادي آن دچار تحولي 

عميق و بنيادين گرديده است و اين روند همچنان ادامه دارد. به جرات مي توان گفت که عدم توجه به 

 ماعي و سياسي مي گردد.اين روند و تاخير در هماهنگي با آن موجب اختالل در روابط اقتصادي، اجت

حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و کارآمد از جمله ضرورت هاي تطبيق با نظام 

بين المللي کنوني است. بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطالعات در زمينه هاي مختلف تجاري و 

جايگاه ايران اقتصاد ملي محسوب مي گردد. مالي يکي از ابزارهاي الزم براي افزايش کارايي تجاري در 

توسعه اين  حالهاي ارتباطات و اطالعات در رده کشورهاي در  در بين کشورهاي بهره بردار از فناوري

در  ICT توسعه هاي برنامه در ما کشور هنوز که داشت اذعان توان مي توضيح اين با  ،هاست فناوري

جه به اين مطالب، استقرار نظام ملي بانکي کارآمدي که ضمن ، با تومي برد   گام هاي ابتدايي به سر

ارتباط با سيستم هاي بين المللي، توانايي ارائه خدمات بانکي نوين را نيز داشته باشد، از ضروريات 

استقرار نظام بانکداري الکترونيک در کشور است که الزمه آن در ابتدا توسعه و گسترش فناوري هاي 

ن زمينه تا کنون اقداماتي نيز در کشور انجام گرفته است از جمله ايجاد زير ساخت ارتباطي است. در اي

هاي الزم، ليکن همچنان تا رسيدن به مقصد نهايي و جبران زمان از دست رفته راه درازي در پيش 
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است. در اين راه توجه به برخي از فعاليت ها و سرعت بخشيدن به آن ها مي تواند در کوتاه نمودن اين 

گسترش  ،فعلي تنها توصيه براي توسعه بانکداري الکترونيکي در شرايطمسير مؤثر واقع شود. در واقع 

 شاخص ها و ابزارهاي الزمه مي باشد.

 

 جهت پياده سازي بانکداري الکترونيک در کشور: هاييها و پيشنهاد توصيه

پياده سازي بانکداري . اتخاذ رويکرد کالن و استراتژيک از سوي مديران عالي بانک ها جهت 1

 الکترونيک و مفاهيم آن در بانک ها.

. تدوين برنامه هاي اجرايي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور در راستاي استقرار بانکداري 2

 الکترونيک و فراهم آوردن پيش نيازهاي مورد نياز که عبارتند از:

رساختي و توانايي ارائه خدمات مورد بررسي سطح دسترسي: در اين دامنه مي بايست امکانات زي -1-2

 قرار گيرد.

ظرفيت: در اين دامنه مي بايست فاکتورهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار  -2-2

 گيرد.

 موقعيت: در اين دامنه مي باسيت موقعيت نفوذ و کاربردهاي خاص مورد بررسي قرار گيرد. -3-2

قالب سند چشم انداز کشور همراه با نظارت دائم و مستمر بر  . سنجش ميزان پيشرفت کارها در3

 فرايندهاي اجراي پروژه هاي بانکداري الکترونيک.

. اتخاذ رويکرد مشتري محوري در بانکداري الکترونيک و قرار دادن کسب رضايت مشتري به عنوان 4

 يدار.مرکز ثقل تمام برنامه هاي بانک به منظور رسيدن به اثربخشي و کارايي پا

. ايجاد هماهنگي ميان بانک هاي مختلف از يک سو و ساير موسسات و سازمان هاي مالي از سوي 5

ديگر جهت تحقق جامع تر اهداف با صرف هزينه هاي کمتر در تمامي ابعاد. )ايجاد هماهنگي هاي افقي 

 و عمودي هم در درون جامعه بانکي و هم خارج آن(.
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ارگيري بانکداري الکترونيک در کشور؛ اين وظيفه در گام نخست . گسترش فرهنگ صحيح و مؤثر بک6

 برعهده بانک ها بوده و عزم ملي را طلب مي نمايد.

. حمايت از سازمان ها و بانک هاي پيشرو در عرصه بانکداري الکترونيک به منظور جلب حمايت هاي 7

 اجتماعي و اعتمادسازي و تشويق آنها.

سانه هاي جمعي از جمله صدا و سيما، مطبوعات و ... به منظور آماده . تالش فراگير و همه جانبه ر8

 نمودن بسترهاي فرهنگي جهت توسعه بانکداري الکترونيک در کشور.

. استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در جهت تحقق اهداف مورد نظر از قبيل در اختيار قرار 9

 گرفتن خدمات مشاوره اي و پيمان کاري.

اه هاي خود پرداز )هم از بعد کمي و هم از بعد کيفي( و شبکه هاي ارتباطي بين . گسترش دستگ11

 بانکي به صورت يکپارچه.

. آموزش مهارت هاي نوين بانکداري الکترونيک به کارکنان بانک ها در قالب دوره هاي  کارآموزي و 11

 ضمن خدمت.

الکترونيک و بومي سازي آن در  . بهره گيري از تجارب کشورهاي موفق در پياده سازي بانکداري12

 راستاي فرهنگ کشور.

 .ICT. استفاده از متخصصين دانشگاهي و فراغ التحصيالن رشته 13

. طراحي مجدد فرايندها در نظام بانکي کشور به منظور نيل به هدف مشتري محوري بر پايه مزيت 14

 هاي رقابتي حاصل از بکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات. 

 در کشور. ICTراهم آوردن بسترهاي توسعه . ف15

مي تواند در تلفيق سيستمهاي بانکي با ابزارهاي که گسترش زيرساختهاي ارتباطي مناسب . 16

 الکترونيکي موثر باشد.
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