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سخن سردبیر

بانکداری الکترونیک، تالشی مستمر، پویا و هدفمند برای به خدمت گرفتن فناوری های نوین به منظور ارائه خدمات بانکی با کیفیت بهتر، هزینه 
کمتر، سرعت افزون تر، دسترسی بیشتر و امنیت باالتر در صنعت بانکداری است؛ مجموعه پیچیده ای که دغدغه های سیاستگذار و منافع بانکداران، 
س��پرده گذاران، س��هامداران، فناوران و مشتریان به شکل گریزناپذیری در آن در هم تنیده ش��ده است. هنر فناوری در این میان آن است تا پایداری 

بازی برد برد بین ذینفعان را در قالب یک منظومه مبتنی بر مدل های متنوع کسب و کار بانکی تامین کند. 
نیاز انسان به خدمات مالی روز به روز، گسترده تر و متنوع تر می شود. افزایش هزینه فرصت جابجایی مکانی و تاخیر زمانی برای ساکنین کالن شهرها، 
بانکداری چابک را طلب می کند. مردم انتظار دارند س��طحی از خدمات بانکی را در زمان و مکان مورد نیاز همراه خود داش��ته و نقطه ارائه خدمت را 
خود تعیین کنند نه آن که بانک به آن ها تکلیف کند. چابک س��ازی بانک ها جز به مدد فناوری امکان پذیر نیس��ت. از سوی دیگر، مانوس ترین نماد 
فناوری نوین در قالب تلفن همراه جزء الینفک زندگی انسان امروز است. لذا ارائه خدمات بانکی بر روی گوشی همراه، نیاز مشتری، فرصتی برای 
کسب درآمد بانکداران و اپراتورها و چالش فراروی سیاستگذار پولی است. از این رو طراحی و پیاده سازی مدل مناسب کسب و کار بانکداری همراه 

دستور کار پیش روی ذینفعان صنعت است.
در این میان الزم اس��ت فاصله ش��هروندان شهرهای کوچک، روستاها و مناطق دورافتاده از ساکنین کالنشهرها در بهره مندی از خدمات مالی 
کاهش یابد چرا که طعم ش��یرین بانکداری خالق، پویا و رقابتی برآمده از فناوری را باید همه ایرانیان بچش��ند. راه نزدیک کردن خدمات بانکی به 
مردم، گس��ترش ش��عبه نیس��ت. خدمات بانکی را باید بر شهپر فناوری نش��اند و به اقتضای اقلیم زندگی مردم، در محل زندگی به آنان عرضه کرد. 
مزیت بی بدیل فناوری، قاعده مندی و یکس��ان نگری در ارائه خدمات و حذف صالحدید های تبعیض آمیز اس��ت. از این منظر پیاده سازی بانکداری 

الکترونیک، ضامن تحقق عدالت بانکی نیز می باشد.  
تنوع نیاز انسان ها بر حسب سن، شغل، سطح درآمد و محل زندگی، در یک فضای رقابتی بانکداران را ترغیب می کند تا خدمات خود را متناسب 
با نیاز مشتریان عرضه کنند. نقش فناوری در این جا آن است که ایده های نو برای ارائه خدمات بانکداری اختصاصی را در اختیار بانکداران قرار دهد. 
از س��وی دیگر، مطالبه به حق بنگاه های اقتصادی از بانکداران، تامین س��رمایه در گردش متناسب با حجم فعالیت آن ها و تامین اعتبار برای جبران 
استهالک سرمایه موجود و توسعه فعالیت است. نقش فناوری در این راستا، کمک به بانکداران برای غربال خواسته های موجه از ناموجه و تشخیص 

اهلیت اعتباری اشخاص حقوقی است تا بانکداری شرکتی را به عنوان تحفه صنعت بانکداری به بخش شرکتی ایران هدیه دهد.
نکات فوق گواه آنند که فناوری، دریایی از فرصت ها برای ارائه خدمات متنوع را پیش روی بانکداران می گش��اید. از س��وی دیگر، نظام بانکی 
کش��ور س��رزمین بیکران توسعه محصوالت نوین است. فناوری از یک سو، راه های نزدیک کردن خدمات بانکی به مشتری و چگونگی پیاده سازی 
بانکداری نزدیک را به بانکدار نش��ان می دهد و از س��وی دیگر با امکان پذیر کردن نظارت داده  محور، پایش اطمینان بخش عملیات بانکی توس��ط 

رگوالتور را از راه دور ممکن می سازد.
برنامه کار در مسیر دشوار ولی پرثمر پیش رو، گذار از رشد کمی تجربه شده در دهه 80 به رشد کیفی مورد انتظار در دهه 90 است. به منظور تحقق 
این امر الزم اس��ت، س��اختار سازمانی، بافت نیروی انسانی و ذهنیت مدیران بانک ها برای مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری مبتنی بر فناوریآماده 
ش��ود. نهادینه کردن فناوری در س��اختار سازمانی بانک ها، مستلزم آن است که معماری آن ها با هدف تبدیل به سازمان هایی دانش بنیان تغییر یابد. از 
س��وی دیگر وقت آن رس��یده که شمایل بانک ها از مدل های همس��ان پرداخت محور به بنگاه های متکثر و ناهمسان بر پایه مدل های کسب و کار 
متمایز و محصوالت رقیب تغییر یابد. اس��تفاده حداکثری از فضای مجازی برای ارائه خدمات دریافت و پرداخت و بازتعریف ش��عب به عنوان محلی 
برای بازاریابی و جذب مش��تریان جدید و مذاکره با مش��تریان و فروش محصوالت بانکی به ایش��ان، فرصت های سالم و پایداری برای کسب درآمد 
بانک ها در فضای رقابتی موجود ایجاد می کند. برای تحقق این هدف الزم است در بانکداری نوین نقش کارمند شعبه از متصدی عملیات دریافت و 
پرداخت، به بازاریاب، مشاور و فروشنده محصوالت مالی و پولی ارتقا یابد. حلقه مفقوده این تغییر قاعده بازی، آن است که نقش عمده ولی مغفول 

رگوالتور پولی در بازارسازی، ممانعت از بازار شکنی بازیگران و نظم دهی به بازار برجسته شود. 
نخس��تین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، با نظمی مثال زدنی در اجرا، اس��تقبالی چش��مگیر از سوی کلیه ذینفعان، تنوع در 
قالب های ارائه پیام ش��امل س��خنرانی های کلیدی و مدیریتی، مقاالت علمی، میزگردهای چالشی و کارگاه های آموزشی، یک رویداد به یاد ماندنی 
بود که افتخار برپایی آن برای بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در روزهای پایانی س��ال 1390 ثبت ش��د. همچنین تجلیل از 3 چهره ماندگار 
صنعت بانکداری الکترونیک کشور، بر شکوه این رویداد افزود. همایش امسال، با تکیه بر تجربه گران سنگ سال گذشته، اهداف و محورهای مشخص تر و 
محدودتری را در دس��تور دارد. معرفی دس��تاورد های نوین صنعت بانکداری و زیر س��اخت ها و ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک در کشور، ارتقای 
سطح دانش تخصصی مسئولین بانکی در حوزه نظام های پرداخت و باالخره آشنایی با جنبه های فرهنگی  اجتماعی و اقتصادی بانکداری الکترونیک، 
اهداف اصلی همایش امس��ال اند. دس��تورکار همایش دوم، هم افق کردن ذینفعان، تسهیل و تسریع در فرایند تصمیم سازی  برای چگونگی تحقق 
تحوالت پیش رو و مهاجرت به بانکداری نوین در خانواده گس��ترده بانکی کش��ور، ش��بکه سازی شرکای بالقوه تجاری و شناسایی بازار های مفقود و 

کمک به بازارسازی است.                                                                                                                                    




