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خیابان حافظ ،کوچه البرز ،پالک 10
گروه رسانهای شفق

رضا قربانی  /مگر مهمتر از واژهها چه چیزی داریم که این چنین در کاربرد آنها بیدقتی
میکنیم؟ واقعیت این است که واژهها ارزش باالیی دارند .واژهها تفاوتها را بیان میکنند
و البته شباهتها را .مردمی که فرهنگ مشابهی دارند از واژههای مشابهی هم استفاده میکنند.
بانکداری و پرداخت الکترونیک هم دنیایی از واژهها دارد که همین واژهها هر روز و هر روز در
خانواده بزرگ فعاالن بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران استفاده میشوند .گاهی وقتها یک
واژه را بارها و بارها استفاده میکنیم بدون آن که معنای دقیق واژه را بدانیم .کثرت و تواتر ،توهم
دانستن ایجاد میکنند و زمانی که به مدت طوالنی از چیزی استفاده میکنیم ،گمان میکنیم آن
را میشناسیم .واژهها مهمترین ابزار ارتباط هستند و در شناخت آنها هر تالشی ارزشمند است
و البته ناکافی.

این ایده که واژههــای بانکداری و
پرداخت الکترونیک را یک جا جمع
کنیم مدتها در گروه رسانهای شفق
وجود داشت .در همین راستا چند
متن در وبسایت راه پرداخت کار
کردیم؛ اما هیچ کدام ما را راضی نکرد
و دوست داشتیم در یک مجموعه
مانع و جامع همه واژهها را جمع
کنیم .ولی از زمانی که کار را شروع
کردیم چالشها خودشان را یکی
یکی بیرون کشیدند و چهرهشان
را به ما نشان دادند .انتخاب واژهها
سختترین مرحله کار بود.
اصرار داشتیم که به سومین همایش
بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت کتاب واژهها را برسانیم.
اما برایمان مهم بود که کار کیفیت
باالیی داشته باشد .این شد که کتاب
را برای حدود  ۱۰نفر از کارشناسان

صنعت بــانــکــداری و پــرداخــت
الکترونیک ایران فرستادیم .یکی
از این کارشناسان مهندس وحید
صیامی بود.
این قصه این کتاب است .کتابی
که اگر تالشهای شبانهروزی افراد
مختلف نبود آماده نمیشد و هنوز
هم ممکن است اشکاالت فراوانی
به آن وارد باشد .با این حال گامی
است برای تدوین دانش بانکداری
و پرداخت الکترونیک در ایران .در
این مسیر اگر مساعدتهای فراوان
دکتر سید ولیا ...فاطمی اردکانی
از مجموعه توسن و دکتر محمد
مظاهری از شرکت توسن تکنو نبود
این کتاب به این مرحله نمیرسید.
در سومین همایش از این کتاب
رونمایی و در بین عالقهمندان توزیع
خواهد شد.
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سومین همایش را بهتر بشناسیم

برنامه سومین همایش اعالم شد

برنامه سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت اعالم شد .این
برنامه به شرح سخنرانیها و این همایش میپردازد .در ابتدای روز اول همایش
سوم دکتر فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش گزارشی را
درباره همایش ارائه میدهد .در ادامه دکتر ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی
و دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سخنرانی خواهند پرداخت .از
نشستهای روز اول میتوان به میزگرد «نقشه راه بانکداری الکترونیک در چشم
انداز « ،»1400خدمات بانکی مستقل از مسیر ،ابزار و بانک» و «مدیران بانکی در
عصر فناوری» اشاره کرد .روز دوم نیز میزگردهایی نظیر «افق ابزارهای هوشمند
و ارتباطات همراه در بانکداری» و «افزایش اثربخشی به کمک فناوری» را در خود
جای داده است .همچنین در روز دوم جشنواره دکتر نوربخش نیز برگزار خواهد
شد.
معرفی حامیان همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
پرداخت نوین آرین ،حامی طالیی سومین همایش

شرکت پرداخت نوين آرين با هدف ارائه و گسترش شبکه بانکداري الکترونيکي
در فروردين ماه سال  1385تاسيس گرديد و پس از يازده ماه توانست عنوان
بزرگترين دارنده شبکه پايانههاي فروش را براي بانک اقتصاد نوين به ارمغان آورد.
در همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت نیز شاهد حضور این شرکت
به عنوان حامی طالیی هستیم .شرکت پرداخت نوین آرین هم اکنون به ارائه
خدماتی نظیر نصب ،راهاندازي و راهبري دستگاههاي پايانه فروش با قابليت پذيرش
کارتهاي عضو شبکه شتاب  Onlineو  ،Offlineدستگاههاي خودپرداز (،)ATM
دستگاههاي کيوسک خدمت رساني و همچنین نصب و راهاندازي پايانههاي فروش
نوين خارج از کشور با ويژگي پذيرش کارتهاي عضو شبکه شتاب مشغول است.
معرفی کارگاههای همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
مدیریت ریسک امنیت فناوری اطالعات در سامانههای بانکی

همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت امسال نیز طبق روال هر سال
خود ،کارگاههای جانبی را برای آشنایی شرکتکنندگان با مسائل روز این حوزه
برگزار میکند .یکی از کارگاههایی که امسال برگزار میشود کارگاه «مدیریت
ریسک امنیت فناوری اطالعات در سامانههای بانکی» است.
با توجه به آغاز دهه سوم بانکداری الکترونیک کشور و نامگذاری آن به عنوان دهه
امنیت توسط دبیرکل بانک مرکزی ،این کارگاه به ریسکهای امنیتی که متوجه
سامانههای بانکداری الکترونیک هستند و ضرورت توجه به آنها از سوی نظام بانکی
میپردازد.
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گپی با ابوطالب نجفی،
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک

خدماتانفورماتيك،
بازوي فناورانه بانك مركزي است
توسعه کسبوکار مبتني بر فناوریهای
اطالعاتي و ارتباطي نيازمند لوازم و
زیرساختهای مختلفي است که شايد
بتوان مهمترين آنها را توسعه بانکداري
الکترونيک عنوان کرد .این جمالت
را ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت
خدمات انفورماتیک بیان میکند.
وی در گفتوگو با ستاد اطالعرسانی
سومین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت به بیان آثار فرهنگی
همایش و همچنین نحوه حضور این
شرکت در همایش پرداخته است.
همایــش ســوم ،گامــي موثــر در
جهــت ارتقــاء صنعــت بانکــداري
الکترونیکــی

ابوطالب نجفي درمورد آثار فرهنگی
سومین همایش بانکداری الکترونیک
و نظامهای پرداخت در مسیر توسعه
بانکداری نوین گفت :اين همايش
با ايجاد يك فضاي همانديشي و
تعامل میان مسئوالن نظام بانكي،
دستاندركاران و پژوهشگران اين
حوزه به بررسي نارساييها و ضعفهاي
موجود ،دغدغههاي مسئوالن و مردم
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و چالشهاي پيشرو در صنعت
بانکداری الکترونیک میپردازد و با ارائه
راهكارها و بررسي تجارب موفق گامي
موثر در جهت ارتقاء صنعت بانکداري
الکترونیکی برخواهد داشت.

ایــن همایش همچنین با معرفي
جديدترين دستاوردهاي كسب شده
توسط شركتها و بانكها به اعتالی
سطح کیفی و فرهنگی خدمات
بانکداری الکترونیک ،در سطح جامعه
و نظام بانكي كشور كمك میکند.
از سوی دیگر برای فرهنگسازي و
توسعه اين حوزه نياز به ابزارهايي است
كه تاكنون به دليل در اختيار نداشتن
آنها ،مانند رسانهها و نهادهاي فرهنگي
كشور توفيق باالیی حاصل نشده است.
البته آينده روشني را با برگزاري اين
همايشها در جهت فرهنگسازي
حوزه بانكداري الكترونيك باید متصور
بود.
خدمــات انفورماتیــک ،حامــی
المــاس همایــش ســوم

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک
در خصوص نحوه حضور این شرکت در
سومین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت گفت :شرکت خدمات
انفورماتیک در راستای مأموریت اصلی
خود و به عنوان یکی از شرکتهای
پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری
الکترونیک به نظام بانکی کشور ،يكي از
حاميان اصلي در این همایش به شمار
رفته و در قالب طبقه بندی حامیان

طرح الماس شرکت میکند .از آنجا
که شرکت خدمات انفورماتیک از زمان
پیدایش در سال  ،1372تالش کرده تا
با نوسازی زیرساختهای اصلی سیستم
بانکی کشور ،کارایی و ضریب اطمینان
خدمات این بخش را ارتقا دهد.
بـا ورود فنـاوري بـه صنعت
بانكـداري ،كسـبوكارهاي
جديـدي درايـن صنعـت
بوجـود آمـده كه با بررسـي
سـير زمانـي پيشـرفت
بانكـداري الكترونيـك در
ايـران ،ميتـوان نقطه عطف
اين سـير تحـول را در سـال
 1381که آغاز فعالیت شتاب
در ایران اسـت ،عنـوان كرد

ضــرورت بازنگــری در کســبوکار
بانکــی

نجفی در ادامه گفت :به عالوه شركت
خدمات انفورماتيك تالش دارد تا
با ارائــه دستاوردهاي جديد كسب
شده در حوزه بانكداري الكترونيكي
و معرفي برنامههاي فعلي و آتي خود
در اين زمينه با تشريك مساعي در
موضوعات مختلف به تدوين برنامههای
كالن و راهبردي در بين بانكها و
شركتها با نگاه جديد به ضرورت
بازنگري در كسبوكار بانكي مبتنی بر
ظهور فناوريهاي نوين در عرصه ICT
بخصوص بانكداري الكترونيكي ،بپردازد

تا بلكه بتوان با اتخاذ رويكردي همسو
و اثربخش در فراهم آوردن بسترها و
زیرساختهاي الزم ،چه از لحاظ فني و
دانشي و چه از نظر حقوقي و فرهنگي،
افق روشنی هموار شود .بدون شك
با ورود فناوري به صنعت بانكداري،
كسبوكارهاي جديدي دراين صنعت
بوجود آمده كه با بررسي سير زماني
پيشرفت بانكداري الكترونيك در ايران،
ميتوان نقطه عطف اين سير تحول را
در سال  1381که آغاز فعالیت شتاب
در ایران است ،عنوان كرد.
خدمــات انفورماتيــك ،بــازوي
فناورانــه بانــك مركــزي

نجفی در خصوص طرحهای اجرا
شده توسط خدمات انفورماتیک گفت:
شركت خدمات انفورماتيك به عنوان
بازوي فناورانه بانك مركزي مجري
طرحها و پروژههاي بزرگي در سطح
ملي و منطقهاي است .با این توضیح،
ميتوان به مواردی همچون پيادهسازي
و بوميسازي سامانههاي ملي پرداخت
(پايا ،ساتنا ،تابا و ،)..پيادهسازي نسخه
جديد سوئيفت و سپام ،استقرار طرح
هوشمندي كسبوكار با استفاده از  BIو
 DWدر  5بانك ،ایجاد مرکز پاسخگوئی
به رخداد در شبکه و سرویسهای
بانکی ،سپاس ،چكاوك ،سنابCore ،
متمركز بانكي و  ...كه هم اکنون به
بهرهبرداري رسيدهاند و برخي از آنها
در اين همايش رونمايي خواهند شد،
اشاره کرد.
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اثربخشی
دستگاههایPOS

بانکداری الکترونیک
به زبان آدمیزاد

چرا پرداخت از
نوعموبایلی؟

یکی از شاخصهای خیلی مهم برای
دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش
بانکها و شرکتهای فعال در این حوزه،
ضریب اثربخشی این دستگاهها است.
طبق آمار بانک مرکزی در سه ماهه
تابستان امسال  930.952.292تراکنش
با حجم  1.508.834.996میلیون ریال
روی دستگاههای کارتخوان در ایران
انجام شده است .از طرفی تعداد پایانههای
فروش (تراکنشدار) در پایان شهریور
 2.719.979بوده است 342 .تراکنش و
مبلغ  554میلیون ریال به ازای هر پایانه
فروش در تابستان امسال انجام شده است.

یکی از کتابهایی که چندین سال است
چه در ایران و چه در خارج از کشور
طرفداران زیادی پیدا کرده ،کتابهای
به زبان آدمیزاد است .سری کتابهای
به زبان آدمیزاد که مجموعه بزرگ از
کتابهای آموزشی است که بصورت
راهنماهای غیرپیچیده برای کاربران
تازهوارد به حیطه علمی بحث آن کتاب
با زبان علمی و توصیفی نوشته و منتشر
میشوند.
پس از انتشار کتاب «فرهنگ واژههای
بانکداری و پرداخت الکترونیک» از
فعاالن این حوزه انتظار میرود که به
انتشار کتابی به نام «بانکداری الکترونیک
به زبان آدمیزاد» روی بیاورند تا منبع
مفیدی برای کسانی باشد که میخواهند
از دنیای بانکداری الکترونیک و خدماتش
سردربیاورند و البته هنوز قدم در این راه
نگذاشتهاند .این کتاب میتواند راهنمایی
ساده و مفید برای کاربران خدمات بانکی
باشد.

امروزه بیشتر صنایع به سمتی رفتهاند که
به شکلی از موبایل و مزایای مختلف آن
به نفع خود بهره ببرند .یکی از موفقترین
صنایع در دنیا ،صنعت بانکداری و پرداخت
الکترونیک است که با حداکثر قوا سعی
داشته تمام خدمات بانکی و پرداخت خود
را به شیوههای گوناگون از طریق این
بستر در دسترس مشتریان خود قرار دهد.
اتفاقی که شاید در ایران هم بسیار مورد
توجه قرار گرفت ،اما هنوز آنطور که باید و
شاید جای خود را پیدا نکرده است .میتوان
ضعیف بودن سامانه همراه بانک برخی از
بانکها را دلیلی بر کم توجهی بانکها به
این حوزه دانست؛ چرا که در همین کشور
هم میتوان بانکهایی را یافت که سامانه
همراه بانک آنها مثال زدنی و قابل قبول
است .با توجه به پتانسیل باالی موبایل و
نهای همراه هوشمند ،شدیدا توصیه
تلف 
میشود ،بانکها این بستر را برای ارائه
خدمات مختلف دست کم نگیرند.

