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 دهيچک
ها در تحقق بخشيدن  ترين سازمان  که يکي از مهميالکترونيک و ضرورت وجود بانک الکترونيک اين مقاله به معرفي شهر

ردي که سعي شده در اين مقاله به آنها پرداخته شود، نقش و  همچنين موا. پردازد ميباشند به اهداف شهر الکترونيک مي
جايگاه بانکداري الکترونيکي در شهر الکترونيک، بسترهاي مورد نياز براي استقرار بانکداري در شهر الکترونيک، 

رونيک، سازي بانکداري الکترونيکي در شهر الکتهاي پياده کاربردهاي بانکداري الکترونيکي در شهرالکترونيک، چالش
هاي ترغيب استفاده شهروندان از خدمات بانکداري الکترونيکي و در نهايت ارائه راهکارهايي براي استقرار بانکداري  روش

 . باشدالکترونيکي در شهرالکترونيک مي
ها  انها و عملکرد سازم  انساني را در ابعاد مختلف زندگيرتباطات، انقالبطالعات و ا افنآوريرشد و گسترش روزافزون 

جاد يها را دگرگون ساخته و باعث ا ها و دولت  کارکرد و نگرش افراد، سازمانيها  روش،فنآورين ي ا. جاد کرده استيا
 کسب و کار ،يکي آموزش الکترون چونييها دهي ظهور پد. ت در انجام امور شده استيد و خالقين، مشاغل جديع نويصنا

ن امر ي است که همابعاد مختلف اطالعات در فنآوري نفوذ و گسترش ي عمدهج ي از نتا،يکي، تجارت الکترونيکيالکترون
 را يها و خدمات شهر تياز فعال يعي حجم وسين شهري تا بتوان در بستر چنه،ک شدي شهر الکترونيريگمنجر به شکل

 . دنموارائه  کيصورت الکترون هب
 

 . تيامنالکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، شهر الکترونيک، تجارت : هاواژه کليد
 



 

 مقدمه
 . ز به وجود آمده اسـت ي ن يا تازه يها  مسائل و ضرورت    روزمره، يع آن به زندگ   ي و ورود سر    اطالعات در جهان   فنآوريبا گسترش   

ک قـدرت   يـ ک ضـرورت کـه      يه اطالعات نه    ي ي داشته باشد و دسترس    ي است که به اطالعات دسترس     ي کس مدرنامروزه انسان   
 شـهر  . انـد افتـه يت يـ ش اهميش از پـ   ي ب ي بشر يها عنوان مراکز قدرت انسان و تمدن      هان شهرها ب  ين م ي در ا  . شود يمحسوب م 

 را داد کـه ارتبـاط       يب مجـاز  ک شـهر لقـ    يـ تـوان بـه      ي مـ  يطي در شرا  . آورند يوجود م  ه آن ب  ي مجاز يها ک را سازمان  يالکترون
نترنـت و   ي ا ي جهـان  ي   آسان به شبکه   ي دسترس امروزه . ر شده باشد   برقرا يکيگر و شهروندان به صورت الکترون     يکديها با    سازمان

ن يـ دن بـه ا   ي رسـ  ي مناسب بـرا   ي، بستر ي مجاز يايق دن ي مختلف از طر   يها ن افراد و سازمان   ي ب يکيگسترش ارتباطات الکترون  
 . هدف را فراهم کرده است

ش در  يل افـزا  يـ دل هافته و ب  يش  ي در شهرها افزا   يکي الکترون يها تي حجم فعال  ،ي ارتباط ير با گسترش ابزارها   ي اخ ي  در چند دهه  
ن يـ جـه ا  يانـد کـه نت     دا کرده ي پ فنآورين  يل به استفاده از ا    يشتر تما يها، کشورها هرچه ب    تيت در انجام فعال   يسرعت، دقت و امن   

شـهروندان و    بـه    يتر خدمات شـهر     راحت ي  ن هدف آن ارائه   يتر ک است که بزرگ   ي شهرها و دولت الکترون    يريگ  ها شکل  تيفعال
ن موضوع ي ا.  اقشار جامعه استي تمامي براي در وقت و تحقق عدالت اجتماعييجو کاستن از حجم تردد در سطح شهر و صرفه       

 . باشديت ميار حائز اهمي بسيک و آلودگيل وجود ترافي بزرگ به دليدر شهرها
 يز ترددهـا  ايعيباشـد کـه حجـم وسـ      ي تبادل پول م   از به يشود ن  ي که به شهروندان ارائه م     يشتر خدمات شهر  ي در ب  از آنجا که  

د در  ي جد فنآوريل شدن به سمت     ي متما ها و   افراد در سازمان   يکيزي هرچه کمتر کردن حضور ف     ي برا دهد، يل م ي را تشک  يشهر
ه ک را برعهـد يـ  شـهر الکترون   يهـا  تيـ  از فعال  يمـ يوجود آمدند که انجام بخـش عظ       هک ب ي الکترون يها ، بانک ي شهر يها تيفعال

 .  وجوه را به عهده داشته باشندي توانند نقش مبادلهيها م  بانکياچرا که در هر معامله . گرفتند
 

 کي در شهر الکترونيکينقش بانک الکترون
ش معـامالت و    ي افـزا  ي  نـه يدر زم   کارآمـد  يهـا  کـه روش   يکـ ي و کسب و کار الکترون     يکير تجارت الکترون  ي نظ ييها دهيظهور پد 

ـ      ياري، توجـه بـس    هان استقبال روز افزون کاربران از آن      يان هستند و همچن   يا مشتر  ارتباط ب  يبرقرار خـود جلـب     ه از مـشاغل را ب
ـ  يـ  ن ي مجـاز  يها  خدمات، مکان  ي   ارائه ي برا يکيزي ف يها  که در اکثر موارد عالوه بر وجود مکان        ييتا جا .  اند  هکرد  ي  لهيوسـ  هز ب
جـاد  ين امـر منجـر بـه ا       يـ  ا . جـاد شـدند   ي ا ي سهولت ارتباط بـا مـشتر      زي ن وها   از آن بازار   يبرخوردارش  يمنظور افزا  هها ب  تيسا
 با توجه به سهولت، سرعت، دقـت        .  شد يکيگر خدمات الکترون  ي و د  يکي الکترون ي، بانکدار يکير آموزش الکترون  ي نظ ييها تيفعال

جـاد شـهر    ين امـر منجـر بـه ا       يه همـ   کـ  افتادنـد د  ي جد فنآورين  يشتر از ا  ي کشورها به فکر استفاده هرچه ب      ،ن روش يت ا يو امن 
هـاي درون شـهري، دسـتيابي بـه          مكـان  ،ترونيكي شهروندان به تمـام ادارات      که امكان دسترسي الك    ي شهر . ک گشت يالکترون

ر يپذ ثبات، قابل اطمينان و محرمانه در آن امکان اي باروزي در تمام ايام هفته به شيوه اطالعات گوناگون مورد نياز به طور شبانه 
 به عبارتي ديگر، شهر الكترونيك، شهري است كه با استفاده از فنـآوري اطالعـات و ارتباطـات بتوانـد خـدمات مختلـف                         . ستا

 ۷ سـاعت شـبانه روز و    ۲۴هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در         هاي دولتي و حتي خصوصي در زمينه       شهري با ديگر بخش   
 انجـام ک يـ  کـه در شـهر الکترون  ييهـا  تيـ ن فعالي از مهمتـر   يبرخـ  . قرار دهد اسب در اختيار شهروندان     هفته با كيفيت من    روز
 : عبارتند از،ندشو يم

، مراجعان با وارد كردن آدرس اينترنتي ادارات و اتـصال بـه سـايت آنهـا                 در ادارات مجازي شهر الكترونيك     :هاي اداري  فعاليت
به صـورت    زي ن هادهند و امضا    انجام مي  يشبانه روز صورت   هبشان را با روالي مشخص، سريع و كم نقص و             كارهاي اداري  ي  همه

دهند تا افرادي كـه بـه        ادامه مي را  كارشان   يصورت مواز ها و ادارات فعلي هم به         با اين حال، سيستم    . شوديانجام م ديجيتالي  
  .  حضوري كارهايشان را انجام دهندي اينترنت دسترسي ندارند بتوانند با مراجعه



 

انجام امور تجاري با اينترنت كه خريد و فروش، تبليغات و بازاريابي، ارتباط با مـشتريان و صـاحبان كـاال،           :جاريهاي ت  فعاليت
دهـد و   تر و با اعتماد بيشتري انجام مي       تر، كم هزينه   ها را راحت    چنين روشي، اين فعاليت    . ها را شامل مي شود     شركت در حراج  
 . ا بوده توان شاهد كاهش قيمت به دنبال آن مي

 و اي، بازيد از اماكن تاريخي مثل موزه و ساير جاها در شهر الكترونيك            هاي رايانه  ، بازي  الكترونيك پارك :هاي تفريحي  فعاليت
 . گيرند ط در اين دسته قرار ميي رزرو بلزين

 دسـتيابي بـه     . تا و برداري از موتورهاي جستجوگر مثـل گوگـل، يـاهو، آلتاويـس            با بهره  :هاي علمي و كسب اطالعات     فعاليت
 از اطالعـات    ياريتـوان بـس    ي، م  هاي برخط   با اين موتورها و نيز عضويت در كتابخانه        . اي آسان خواهد شد    اطالعات در هر زمينه   

 . )،؟ سيد جوادين(افت کردي دريراحت هروز را ب

 بلكه تمام كارهـا از      مكني شاهده نمي زيكي م ي ف صورت ه را ب  ها  مدارس و دانشگاه   گريددر شهر الكترونيك     :هاي آموزشي  فعاليت
 . باشندي ميکيصورت الکترون هب، امتحانات و نتايج دانشجو و استادثبت نام تا حضور در كالس، ارتباط 

عمـل جراحـي از راه       ي حتـ   خدمات پزشكي، سفارش دارو    ي  ي اوليه، ارائه  ها كمك از آموزش    يبرخوردار :هاي درماني    فعاليت
 از مزاياي اين شيوه صرفه جويي در وقت و هزينـه، پيـشگيري از               . ت بيماران از راه دور از اين گونه امورند        به تازگي مالقا   دور و 

 . هاي پزشكي موجود در سايت هستند ها به وسيله راهنمايي بسياري بيماري

شکل از تجـارت  کـه متـ  آن  ي اصـل يهـا  هيـ ک و پايـ الکترون ه توسط شهرشتر خدمات ارائه شديشود ب  ياهده م طور که مش   همان
 . اسـت وجـوه  ه پرداخت يات پاي از عمليکي ،م و چه با واسطهيصورت مستق هباشد چه ب   ي م يکي و کسب و کار الکترون     يکيالکترون

شتر خدمات شهر   ي ب ، وجود نداشته باشد   يکي الکترون ي اگر بانکدار  . ميبر يک م ي الکترون ي به ضرورت بانکدار   ينجاست که پ  يدر ا 
هـم ملـزم بـه      بـاز ي از خـدمات شـهر  يمنداجات خود و بهرهين احتي تاميدا کرده و افراد براي پيع رسانک جنبه اطال  يالکترون

 خود  يک در برآورده کردن اهداف اصل     ين صورت شهرالکترون  ي خواهند شد که در ا     يها و مراکز شهر    به سازمان  يمراجعه حضور 
 است دچار ضعف خواهد شـد و        ي در دسترس بودن شبانه روز      آسان خدمات به شهروندان، کاهش حجم تردد افراد و         ي  که ارائه 

 در ي از ارکان اصليکيک ي الکترونين بانکداري بنابرا.  خود ار از دست خواهد داد يک معنا ي شهر الکترون  ،ن حالت ي در ا  ،عملدر  
 يباشد و خـود دارا  ي م مناسب ياج به بسترها  ي احت ،جاد آن ي ا ي که برا  استک  ي شهر الکترون  يها هي و مستحکم کردن پا    يبرقرار

  . ميپرداز يها م  است که در ادامه به آنييها ا و چالشيمزا
 

 کيک در شهر الکتروني الکتروني از بانکداريباني پشتياز براين  مورديبسترها
و هـاي بـانکي    هـا و نيازهـاي موجـود در سيـستم      همچنين ظرفيـت ،اطالعاتي ه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي وتوجبا 

 يبانکـدار  ي نياز در توسـعه  هاي مورد ساختريزبسترهاي الکترونيکي در ابتدا بايد با  هاي بانکي در  سيستمي هاي توسعه برنامه
 :شودينجا به آنها پرداخته ميکه در ا آشنا شويم يکيالکترون

 هاي بستر ارتباطي   زيرساختي توسعه) الف
عمـومي بـه بـسترهاي زيـر سـاختي ارتباطـات        دسترسـي  ،يکـ ي الکترونيبانکـدار   ابزار در آغـاز فرآينـد   موثرترين ترين و مهم

ـ  ن دو يـ  وجود داشته باشد تا ا     ي و شهر  ي بانک ين بسترها ي الزم ب  يکپارچگي دينه با ين زم ي در ا  . باشد الکترونيکي مي   يراحتـ ه  ب
انتظـاراتي کـه از    ب نـوع خـدمات و  بايـد برحـس   يکـ ي الکترونيبانکـدار   در مـديريت . رنـد يگر قـرار گ يکديبتوانند در تعامل با 

بايد بـدان    اي که در گزينش اين ابزار     ترين ويژگي و نکته     مهم . ترين ابزار ارتباطي بهره برد     رود از مناسب   هاي جديد مي   سرويس
هـاي بانکـداري    سيـستم  يعني جايگـاه مـشتري مـداري در اسـتفاده از     يکي الکترونيانکدار بي هياول توجه به اصل توجه نمود،



 

خواهد بود که بهترين  موفق يشتراي در جذب م  موسسه،هاي تجاري قابتجهاني ر ي زيرا با توجه به گستره.  الکترونيکي است
هاي اقتصادي را  نقش مشتري در توسعه فعاليت توان توجه به  بنابراين مي. مشتريان خود ارائه دهد ها را بهو بيشترين سرويس

 جهاني ي استفاده از شبکه  اين ابزار شامل. ريزي کرد اين اصل پي داري الکترونيکي را با توجه بههاي بانکداد و برنامه اصل قرار
هـاي    شـبکه م،يسـ  ي به شکل بيجاد بستر مخابراتي پرسرعت و مطمئن و اين خطوط ارتباطي تأمناسب،م اينترنت با پهناي باند
. تلفن همراه و تلفن ثايت و ي ه  گستردي بر نوري، شبکه ماهواره، خطوط في هاي سيستم ، LAN، MANداخلي مثل اينترانت

 . باشد  مي. . . 

 هاي مالي و بانکي زيرساخت ي توسعه ) ب
هـاي اعتبـاري،    هايي مثل کـارت  ايجاد زيرساخت ،ها در راه تبديل شدن به يک بانک الکترونيکي بانک ترين اقدامات يکي از مهم

   ATM(Automated Teller Machine) کـردن  ه هاي بانکي، فراگيـر  سخت افزاري شبکي هوشمند به توسعه هايکارت
هـاي داخلـي    تطبيـق پروتکـل    همچنين ارتباط مناسـب بـراي  . است DAM(Digital Asset Management) وگسترش

ارائـه شـده    هـاي هوشـمند   تا نقش کـارت   (POS/ Point Of Sale)پايانه هاي فروش کاالست هاي بانکي با يکديگر و شبکه
 ي از خدمات شـهر ياريتوان بس ي ميين ساختارهايوجود آمدن چن ه با ب. پيدا کند  بانک در مبادالت روزمره نيز گسترشتوسط

 . ق انجام دادين طريز از ايمانند پرداخت قبوض را ن

 الکترونيکي هاي قانوني در بانکداري  شاخصي توسعه )  ج
هـاي آن    ظرفيتي همه تا است د مقبوليت قانونينمومي نيازم عپذيرش پيش از ،توسعه  متداول شدن و براي جديدفنآوريهر 

 دقبال عمـومي مواجـه شـود بايـ    ستا با يکي الکترونيبانکدار يندآيعني اگر به دنبال اين هستيم که فر . مورد استفاده قرار گيرد
 ناپايـداري  کـي درصـد ريـسک و   بانکداري الکتروني نياز را فراهم کنيم و با شناخت تمامي احتماالت روند بسترهاي قانوني مورد

 هاي اجرايي توجه زيادي را به اصل مشتري آيين نامه ها و بايد در تدوين نظام نامه  براي اين کار. دهيم  کاهشجايگاه قانوني را 
  .  باشديک ميجاد شهر الکتروني در اي از اهداف اصليکين خود ي که امداري معطوف کنيم

  يکي الکترونيبانکدار توسعه و راه اندازيدر  هاي انساني توجه به زير ساخت )  د
 . محــوري مواجــه خــواهيم بــود    کــداري الکترونيکــي بــا دو چــالش اساســي و    نبــراي مــديريت با  در ايــن بخــش 

هـا   کهنـه را در قالـب ايـن سيـستم     هاي بسياري از روش دباي يکي الکترونيبانکدار هايسمت سيستم  با گرايش به،که اول اين
با ديدي روشن و بـدون تـرس از         آنها  تا   داردهاي الزم   نياز به  ارتقاء سطح علمي كارمندان از طريق آموزش         اين عامل    گنجاند و 

نـه اسـتفاده از   ين زميـ  کار آمد در اي از روش هايکي .  و خود را با آن هماهنگ و همسو سازندكنندقبال تاس اين پديده جديد
 . است قابل ارائه يراحته ک بيشهر الکترونباشد که با استفاده از بستر  ي ميکيآموزش الکترون

ي    در واقع بـراي توسـعه  . با فرهنگ و روحيه و دانش مردم است يکي الکترونيبانکدار هاي دومين مسئله تطبيق ابزارها و روش
 . يان استبرداري از اين سيستم براي مشتر بهره،جذب و توجيه اقتصادي بانکداري الکترونيکي نياز جدي به فرهنگ سازي براي

 . ک با آن مواجه هستندي الکتروني است که شهرهاييها  از چالشيکين امر خود يکه ا

 يکي الکترونيبانکدار در  و امنيتيافزاري ايجاد بستر نرم )  و
افـزاري و افـزايش امنيـت در    نـرم  ي  فرآيند هـاي بانکـداري الکترونيکـي توسـعه    ي توسعه و يريگ شكليکي از عوامل مهم در 

هـاي   شـود کـاربرد عمـومي از سيـستم      الزم جهـت تـامين ايـن دو نيـاز فـراهم     ي صورتي که زمينه  در.  آن استهاي سيستم
 ريـسک   با توجه به محرمانه بودن اطالعـات شخـصي ايجـاد درجـه بـااليي از امنيـت،       يابد و تسهيل مي الکترونيکي گسترش و

  . يابد مندي مشتري افزايش مي ت و اعتماد و رضايدهد کاهش مي هايي ران سيستمياستفاده از چن
 



 

 
 کي الکتروني بانکدارياجزا
 انواع كارت ها .۱

 اعتباري و بدهي كارت هاي 
 كارت هاي غير بانكي 

 شبكه شتاب  .۲
 سيستم تسويه بين بانكي مبادالت ارز  .۳
 عمليات خرد بانكي و بين بانكي شبكه سوئيچ .۴
 SWIFT/ Society for Worldwide Interbank Financial)شــــبكه مركــــزي ســــوئيفت  .۵

Telecommunication) . 
 
 يکي الکتروني بانکداريها و کاربردها يژگيو

  بايـد توجـه  .  يک اصل مي باشـد ،دهنده سرويسالکترونيکي  الکترونيکي توجه به لزوم تنوع در ابزارهاي در مديريت بانکداري
برقراري ارتبـاط بـا بانـک        دنيازمن ،يمات شهر  از خد  يمندمنظور بهره  ه مختلف و ب   ي مکان داشت که مشتري در شرايط زماني و      

رد تا بتوان در هـر      يصورت گ هاي الزم    بيني پيش دي به شهروندان با   ي هرچه بهتر خدمات شهر    ي  ارائهبراي   بنابراين.  خواهد بود 
 ازکنند که يفراهم من امکان را يان امشتريکداري الکترونيکي به نبا  خدماتي ها در ارائه  بانک. دواز آنها بي ني پاسخگويطيشرا

جـاد  ي ا. دکننـ  اسـتفاده   ( ATM)هاي خود پرداز تلفن همراه و ماشين  شخصي، تلفن ثابت،ي هاي مديريت يافته، رايانه شبکه
  .  مختلف شده استيها نهي در زمفنآورين ي گوناگون ايجاد کاربردهاي منجر به ايکي تجارت الکترونيارهازتنوع در اب
را  ها نيز اين امكان پول الكترونيكي، به بانك.  ک استي الکترونيها  پرداخت، فراهم نمودن امکانيکيلکترون بانک اياز کاربردها

 . توسعه بخشند فراتر برده و ،گذاري و اعطاي اعتبار هاي سنتي سپرده دهد كه بازار خود را از نقش مي
 :گر آن شاملي ديکاربردها       
 مبتني بر وب و اينترنت بانكدارى .۱
 m-banking/Mobile Banking  تلفن هاي همراهفنآوريمبتني بر  بانكدارى  .٢

 مبتني بر تلفن بانكدارى  .٣
 کيوسکي بانكدارى  .٤
 به كمك فكس بانكدارى  .٥
 خودپرداز دستگاه بانکداري مبتني بر  .۶
 POS بانکداري مبتني بر دستگاه هاي  .۷
 انکداري مبتني بر کارت هاي هوشمندب .۸
 ي  منظور ارائه  هجاد شده ب  ي ا يها تي وب سا  . باشد ي م شهر الكترونيكي  در   يکيالکترون يداربانک مهم   ي از کاربردها  يکي .۹

ن اطالعـات شـامل     يـ ا.  د به شهروندان را برعهـده دارد      ي اطالعات مف  يات انتقال محتو  ي مامور کيشهرالکترون خدمات
 ي  هيل نقل يات و وسا  ي، مال يذاره گ ي سرما يها ، منابع و فرصت   يم شهر يات امالک، تقو  ي امالک، اطالعات مال   يجستجو
 شـهر  ات برجـسته ي است که از خـصوص ي بانک خدماتين بخش، جستجو  ي و پرداخت جرائم و باالخره مهمتر      يموتور
الت ي تـسه   از  با استفاده  . . . .  و   ها، قبوض  اتيک مانند پرداخت مال   ي از خدمات شهر الکترون    ياري بس . ک است يالکترون

توان گفت يجه ميدر نت . دريگ ي انجام ميشترينه و دقت بي در هزييتر و با صرفه جو سادهار ي بسيکي الکترونيداربانک
 خـود را کامـل      يکـ يد ارائـه خـدمات الکترون     نتواني م يکيالکترون يها شهر  است که  يکي الکترون يبه کمک بانکدار  که  
 . دنکن



 

 
 
 کي الکترونيشهرها  دريکي الکتروني استفاده از بانکدارياين مزايتر همم

تـوان بـه     از ديد مشتريان مي. داد جنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار توان از دو الكترونيك را مي مزاياي بانكداري
ن امـر  يـ هاي متعدد براي انجام عمليات بانكي نـام بـرد کـه ا    زمان و دسترسي به كانال ها، صرفه جويي درجويي در هزينه صرفه
 . کند ي مياريدن به اهدف خود يک را در رسي الکترونيشهرها

رغـم   در ارائه نـوآوري، حفـظ مـشتريان علـي     ها هايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانك توان به ويژگي ديد موسسات مالي مي از
جغرافيـايي   ي جوي مشتريان جديد در بازارهـاي هـدف، گـسترش محـدوده     و فرصت براي جست ها، ايجاد تغييرات مكاني بانك

 :ک شاملي در شهرالکترونيکي الکتروني استفاده از بانکداريايگر مزاي د. راري شرايط رقابت کامل را نام بردفعاليت و برق
 بدون حضور فيزيكي  هاي ايمن و  به خدمات بانكي با استفاده از واسطهشهروندانامكان دسترسي  فراهم آوردن -
گذاري براي  هاي بانكي خود و يا سرمايه در حساب ا انجام تغييراتن از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يشهروندااستفاده  -
 هاي بانكي سرويس  عمليات وي هيارا
 هاي ارتباطي الكترونيك ن از طريق كانالشهروندابه   مستقيم خدمات و عمليات بانكي جديد و سنتيي ارايه -
 از امنيـت بـاالتري      ،ندشـو   مي انجامانتقال الكترونيكي   هاي    هايي كه از طريق سيستم      دهد پرداخت   ها نشان مي    بررسي:  امنيت  -

شـوند كـه      اي طراحـي مـي      گونـه  هاي انتقال الكترونيكي وجوه بـه        زيرا سيستم  . ها به شيوه سنتي برخوردارند      نسبت به پرداخت  
  . رسدب به حداقل ممكن  را. . .  عدم انتقال و، مفقود شدن، سرقت،احتمال دستبرد

 به شهروندان است که با اسـتفاده        ي خدمات شهر  ي  دن به ارائه  يک سرعت بخش  ي الکترون ياهداف شهرها گر از   ي د يکي: سرعت -
هاي انتقال الكترونيكي      سيستم ي  ک ويژگي برجسته  يرا  ي ز . ده است ين هدف خود رس   ي به ا  يادي تا حد ز   يکي الکترون ياز بانکدار 

  . باشد وجوه، سرعت باالي آنها مي
هـاي سـنتي      تـر از سيـستم      تـر و آسـان       خيلي سـاده   شهروندان براي   ،م انتقال الكترونيكي وجوه   سانيمك: آسان بودن و سادگي    -

گيـرد و ثانيـاً نيـازي بـه حـضور              چون در اين نظام اوالً با يك امضاء ديجيتالي پرداخت به صورت مستقيم صورت مي               . باشد  مي
  . فيزيكي مشتري در بانك يا مؤسسه مالي نيست

 اشتباهات متعدد عوامـل انـساني در        ،هاي پرداخت سنتي     سيستم ي  يكي از مسائل و مشكالت عمده     : نسانيكاهش اشتباهات ا   -
ها به علت يكپارچه نبودن سيستم و وارد كـردن اطالعـات بـه دفعـات مختلـف در فرآينـد پـردازش                         فرآيند و پردازش پرداخت   

هـاي   ها و طراحـي مناسـب روش       كاري  كالت با حذف دوباره    سيستم انتقال الكترونيكي وجوه با در نظر گرفتن اين مش          . باشد  مي
جاد اعتماد در شهروندان و استفاده هرچه ين امر باعث اي که ا. كنترلي اين اشتباهات انساني را تا حدود زيادي كاهش داده است

 .  شوديک ميشتر از خدمات شهرالکترونيب
 مؤسـسات و    ،ها شود كه روابط بين شركت      الكترونيكي وجوه باعث مي   هاي انتقال     كارگيري سيستم  هب: بهبود روابط با مشتريان    -

شـود كـه      تر سبب مـي      كاهش اشتباهات و هزينه پايين     ، سرعت عمل  ، چون افزايش كارايي   . ها با مشتريان خود بهبود يابد      بانك
 انتقـال الكترونيكـي وجـوه       هـاي   ها و مؤسساتي ارتباط برقرار نمايند كـه از سيـستم           مشتريان ترغيب شوند كه بيشتر با سازمان      

 . دشو يک ميشتر شهرالکتروني هرچه بي كنند که خود منجر به توسعه استفاده مي
 

 کي الکترونشهر در ي سنتيبانکدار يها چالشمرتفع نمودن 
 از تردد يري کمتر و جلوگي نهيصورت آسان و با هز هک ارائه خدمات بي شهر الکتروني از اهداف مهم در برقراريکي که يياز آنجا

اي کـه    مشتري بر اساس شعبه،هاي جاري بانکي سيستم ن است که دري موجود ايها  از چالشيکيباشد  يها م افراد در سازمان
بانـک متبـوع خـود     را به عنوان کاربر خدمات شود و شعبات ديگر اوبندي مي در آن افتتاح حساب کرده يا موجودي دارد درجه



 

مراجعـه کنـد و در ايـن بـين      سه بانـک ، مشتري براي انجام چند فعاليت بانکي به دو مي شود تا اين موضوع باعث . دانند نمي
 . زيادي شود متحمل صرف هزينه و وقت

در هر  که مشتري با افتتاح حساب توسعه داده است يگونه ا ه را بيکي الکتروني بانکدار،ي محوريک با هدف مشتريشهرالکترون
بازکننـده    بـه عبـارت ديگـر شـعبه    . اي خـاص  شود و نه مشتري شعبه س مشتري بانک محسوب از آن پ،اي از يک بانکشعبه

بانک و در صورت تلفيق  اي تمامي شعب آنماهواره هاي کرد و از طريق سيستم حساب اقدام به ثبت شناسه و امضاي او خواهد
 . خواهند داد  او خدماتشناسند و به ها از اين پس او را مي بانک ي همه ،هاي مختلف هاي بانک سيستم

 
 کيدر شهر الکترون ي بانکداريها چالش

 :ر را برشمرديتوان موارد زي، مک دارديالکترون  در شهريکي الکترونيبانکدار که ييها از چالش
ربـوط   مينترنتي ايها در بانکدار  بانک ي اعتبار يها  از چالش  يکي: ين الملل ي با مقررات متحدالشکل ب    يق مقررات مل  يعدم تطب  -

ا يـ ن و مقررات و از کدام کـشور  ي، کدام قوانيان برون مرزي اعتبارات به مشتريان اعطاي است که در جر  ي اساس ي  ن مسئله يبه ا 
 ييهـا   تيـ هـا و فعال     ندياست، فرآ يازمند س ينترنت ن يق ا يها از طر    وام يويت هدفمند پورتفول  يريمد . رديد مد نظر قرار گ    يالت با يا

  . سک را به حداقل ممکن برسانديکه رک اتخاذ شوند يرالکتروند در سطح شهياست که با
 نهين زمي در ا مختلفيها  و سازمانيقاتيمراکز تحق ها،  دانشگاهيعدم همکار -
موقـع    ل بـه  يـ  در تحو  ي، اشـتباه، نـاتوان    ي از کالهبـردار   ي ناشـ  يهـا   انيـ سک معامالت مربوط به ضـرر و ز       ير: سک معامالت ير -

سک در مراحـل    يـ ن نوع ر  ي ا . ره است يت اطالعات و غ   يري بانک در مد   يافتادن از عرصه رقابت، ناتوان    محصوالت و خدمات، عقب     
 و يستم، محاسبات، کنترل داخلي سي  محصول، معامالت، پردازش اطالعات، توسعه  ي   از جمله توسعه   ينترنتي ا يمختلف بانکدار 

د قادر باشـند  يکنند، همواره با ينترنت عرضه ميق ايد را از طر خوي که محصوالت و خدمات مالييها  بانک. ديآ يوجود م ره به يغ
انـشان  ي که بـه مشتر يار باشند خدمات و محصوالتين حال هوش  يان خود را به نحو احسن برآورده سازند و در ع          يانتظارات مشتر 

را  يکـار  ن کم ي، کوچکتر يمشترک  ي اگر   . ن دقت و اعتبار برخوردار باشد     يشترين کمبود بوده و از ب     ي کمتر يدهند، دارا   يه م يارا
کند که با توجه به       يگر مراجعه م  يشود و به بانک د      ي مشاهده کند، از ادامه کار با آن منصرف م         يا مؤسسه مال  يک بانک   يدر کار   

 . ب نخواهد بودي عجين کارينترنت، چني ايط رقابتيمح
 ي از خـدمات بانکـدار  ي برخـوردار ي الزم بـرا ينـرم افزارهـا  : ناسازگاري نرم افزارها و عدم سازگاري آنها با ساير نـرم افزارهـا           -
 ير مـال  يمد"توان به نرم افزار موسوم به         ين نرم افزارها م   ي ازجمله ا  . رديگ  يان قرار م  يار مشتر ي در اخت  ي، از منابع مختلف   ينترنتيا

 و ين بانک و مشتري وجود روابط حسنه و خوب ب.  اشاره کرد  PFM/Personal Financial Management  اي" يشخص
 يهـا  ستميـ ر سيا سـا يـ  و   ها انه بانک يحمله و نفوذ به را     . کند  ي م يانيت بهتر معامالت کمک شا    يرين آنها به مد   ي ب يميارتباط دا 

و  هـا   است کـه متوجـه بانـک       ياز خطرات  گري د يکي شبکه،   يها  ستمي و س  . . . ات و يک مانند سازمان مال   يموجود در شهرالکترون  
ـ  يها در برابر حمالت داخلـ       ستمي س ني ا قات نشان داده است که    ي تحق . ستک ا يونالکتر درکل شهر  رون، يـ ش از حمـالت از ب     ي ب

ه بخـش   بيتر  آسانيستم آگاه بوده و دسترسي سيها يژگي از وي داخل يها ستميل که کاربران س   ين دل ير هستند، به ا   يپذ  بيآس
 حفـظ   ي را بـرا   يا  همـه جانبـه و بازدارنـده       يهـا   د کنتـرل  يـ ها با   بانک ژهيو هها ب   سازمان ي تمام نيا بنابر .  مختلف آن دارند   يها
 . دنينما، اعمال ي و خارجي خود در برابر حمالت داخلينترنتي اي بانکداريها ستميس
شتر مـوارد   يـ  شود و شـهروندان در ب      يها ارائه م   تيق سا يک از طر  يالکترون شتر خدمات شهر  ي که ب  يياز آنجا : مشكالت امنيتي  -
 ير خـدمات شـهر    يا سـا  يـ ک و   يـ  از خدمات بانـک الکترون     ي بهره مند  ي برا . . . ر شماره حساب و     ي اطالعات محرمانه نظ   د از يبا

توان بـه مـوارد      ي م يتياز جمله مشکالت امن    . استک  ي از اهداف مهم در تحقق شهر الکترون       يکيت  ي امن يبرقرار ،استفاده کنند 
 :ر اشاره کرديز

Spoofing - :به مشتري اين اطمينان را بدهيم که با ورود به سايت و انجام معامله در آن، شماره رمز کـارت  توانيم  ميچگونه 
 اعتباري وي مورد سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت؟ 



 

Eavesdropping -:توانيم مطمئن شويم که اطالعات شماره حساب مشتري ما هنگامي که براي يک معامله امـن    چگونه مي
   قابل دستيابي براي متخلفان نيست؟کند، در وب اقدام مي

Data alteration -:توانيم يقين حاصل کنيم که اطالعات شخصي ما توسط متخلفان قابل تغيير نيست؟  چگونه مي  
گواهي يـا تاييـد بـراي ممانعـت از فريبکـاري، محرمـانگي بـراي                :  از جمله  .  گوناگوني مواجه هستيم   يها چالشبنابراين ما با     -

  . کذيب موارد پيشينتها براي ممانعت از تغيير آنها و عدم رد و انکار براي ممانعت از   جعل، پيوستگي و صحت دادهجلوگيري از
ش ي با افزا  . جاد حس اعتماد در کاربر است     يک عدم ا  ي الکترون ي بانکدار بع آن ه ت ک و ب  ي شهرالکترون بي از معا  يکي: عدم اعتماد  -

 تيـ  اهميکـ يجـاد اعتمـاد در تجـارت الکترون   ي موضـوع ا ، وبي جهاني نترنت و شبکهياق يطر د و فروش کاال و خدمات ازيخر
ـ    يـ ن دليتـر  مهم  به همراه دارد کهينترنت مخاطراتيق اي تجارت از طر. دا کرده استي پياريبس ن يل آن عـدم وجـود اعتمـاد ب

کاال  يل داد و ستد، فقدان امکان بررسدار و فروشنده در محي خريکيزيفقدان حضور ف ن موضوع بهيا.  دار استيفروشنده و خر
ــل از خر  ــروش آن قب ــان ف ــو مک ــد و ي ــ ي ــدم دسترس ــ خريا ع ــض  ي ــه مح ــاال ب ــه ک ــخر دار ب ــازميداري ــرد ي آن، ب  . دگ

ت يکند که در صورت عـدم رضـا   يت تعهد مين است که آن وب سايا تيک وب ساي در ينان مشتري جلب اطمي از راه هايکي
  . ت خود اسينان فروشنده به کاالي اطمي دهنده ن نشانيابازگرداند و   راي پول ويمشتر

هـا   تيک کردن روند انجام فعالي الکترونرايد بي جديها  فناوريها و ستميک ملزم به استفاده از س يالکترون جاد شهر يمنظور ا  هب -
 يستمين س ي استفاده از چن   ي  نستن نحوه به دا را ملزم    کاربر   فنآورين  ياستفاده از ا  ن  ي بنابرا . ميها هست  ها مانند بانک   در سازمان 

 :مين نکته توجه کنيد به چندين مشکل بايمنظور برطرف کردن ا ه ب. کند يم
 . د کاربر شرح داده شوي ساده و با وضوح کامل براد کامالَيت باي سايروند انجام کار بررو -
  سبکياستفاده از سخت افزارها و نرم افزارها -
 ستمي سي براhelp در دسترس بودن امکانات -
 تي مناسب وب سايطراح -
 شـود را  يکـه در شـهرها ارائـه مـ     خدماتي ي همهتواند  نمي دهد، امارا در مقابل شما قرار مي هاي بسياري  موقعيت،اينترنت -
ـ  ي سنت يک و شهرها  يد از خدمات شهرالکترون   يل با ين دل يهم ه ب . ک به شهروندان ارائه دهد    يصورت الکترون  هب  يبـ يرک ت شـكل   ه ب

 . استفاده کرد
 

 يکي الکتروني به استفاده از بانکدارشهروندانب يترغ
 :شوديشنهاد ميک پي در شهرالکترونيکي الکترونيب شهروندان به استفاده از بانکداري ترغير براي زيها روش

   رايگانصورت ه بيخدمات ي ارائه -
 . كنند ها عمل مي اي از اين بانك ود به عنوان شعبهخودپرداز در كشورهاي خارجي، كه خ هاي استفاده از دستگاه -
  آن الين ها به صورت پرداخت رايگان صورتحساب -
  ماهانه و ساالنه دسته بندي تبادالت مالي مشتريان و ارائه گزارش هاي روزانه، -
  Microsoft Money گيري از نرم افزارهاي مشهور مديريت مالي، مانند  امور مالي تك تك مشتريان با بهرهيريتمد -
  اي از طريق كارت هاي اعتباري امكان پرداخت لحظه -
  فروشگاه هاي طرف قرارداد با بانك هاي ويژه به مشتريان، در صورت خريد با كارت اعتباري از تخفيف اعطاي -
  الين  آنورتمشتري، به ص اعطاي فوري وام درخواستي -
  هاي جاري با بهره  حسابي ارائه -
  . دپول باش ز پول به حساب جاري مشتري، در صورتي كه زير سقف معمولواري -
  مشتريان در اول هر ماه آب، برق، تلفن و گاز: هاي پرداخت رايگان قبض -
  در صورت درخواست مشتري ها نقل و انتقال سريع وجوه بين حساب -



 

  ريحساب هاي پس انداز و حساب جا فرم درخواست افتتاح الين ي آن ارائه -
 الين  آن هاي مختلف بانكي، به صورت وام هاي رهن و امكان پركردن فرم -
  به مشتريان، از طريق تلفن و پست الكترونيك  ساعته٢٤ خدمات ي ارائه -
  و راهنمايي مشتريان در امور مالي اي در مورد انواع خدمات بانكي  محاورهو كامالَ الين  آناي مشاوره هاي ايجاد محيط -
 اطالعـات در  ي انداز، ارائه  پس  جامع مالي،ي اي براي طراحي يك برنامه اي محاوره چندرسانه ه گيري از نرم افزارهايبهر -

  انتخاب وام مناسب، با درنظر گرفتن توان مالي مشتري هاي مختلف و كمك به مورد انواع بيمه
 الين  آنتطبيق و تصحيح دفترچه چك، به صورت امكان -
  هاي اقساط وام در مورد وضعيت كارت اعتباري و پرداخت الين  آنهاي گزارشامكان صدور  -
  گذاري و سهام هاي مختلف سرمايه  آسان به پايگاه داده دسترسي گسترده و -
  وضعيت حساب بانكي الين  آنبراي چك كردن دسترسي رايگان به اينترنت در ساعات مشخص شده، -
به صـورت صـوتي از طريـق     هاي بانكي، بدون استفاده از رايانه،  انواع گزارشي رائهمختلف و ا هاي حساب پرداخت صورت -

  Tone تلفن و با بهره گيري از سيستم
ه هـاي احتمـالي   اكارت اعتباري آنهـا و همچنـين اشـتب     مالي مشتريان در برابر هرگونه سوء استفاده اينترنتي ازي بيمه -

  پرداخت وجوه ممكن در امر
  اي لحظه ها، به صورت يابي تصوير ديجيتال چكبررسي و ارز -
 جهت توقف پرداخت چك اي، براي درخواست فوري هاي آماده لحظه  فرمي ارائه -

 
 راهكارها و پيشنهادات

ک مربـوط بـه     يـ  الکترون يک و بانکـدار   يـ  شهر الکترون  يها بر سر راه برقرار     ن چالش يشتريشتر بدان اشاره شد ب    يطور که پ   همان
راه حل جلوگيري از ايـن       . باشد يد م ي جد فنآوريشتر از   يظور استفاده هرچه ب   نم هجاد اعتماد در شهروندان ب    ي و ا  يتيمسائل امن 
باشد که امکان تشخيص صحت و پيوسـتگي         سرورها مي  هاي ديجيتالي و امضاي ديجيتالي براي وب        استفاده از گواهي   ،مشکالت

 گـر اسـتفاده از   ي روش د. کنـد  هـا اسـتفاده مـي    نگاري براي تامين محرمانگي داده  هاي رمز  کند و از الگوريتم    ها را فراهم مي    داده
هـا بـراي    از تمام ايـن تکنيـک  ،  در مرورگر وبن پروتکليباشد که ا ي مSSL/Secure Sokets Layerر ي نظپروتکل امنيتي
  . باطات امن و قابل اطمينان استفاده مي کنددستيابي به ارت

 
  يريگجهينت

 بـه کمـک     . باشـد ي مـ  يکـ يصورت الکترون  ه ب ي خدمات بانک  ي   ارائه ،کي از الزامات وجود شهر الکترون     يکيهمانطور که ذکر شد،     
 داشـتن   ، از آنهـا   ياري بـس  ي  ه که الزم  يکيتوانند، از انواع خدمات الکترون    يک شهروندان م  ي در شهر الکترون   يکي الکترون يبانکدار

وتر، ير کـامپ  يـ  نظ يکـ ي الکترون يهـا  دسـتگاه ق  يمند شوند و بدون مراجعه به شعب بانک و از طر           است، بهره  يکيپرداخت الکترون 
 . رندي بهره گيره از خدمات بانکداري و غي خودپرداز فروشگاهيها ل، دستگاهيموبا
ن ين ا يتر  مهم . باشديک م يالکترون از در شهر  ي مورد ن  يها رساختيفراهم آوردن ز  از به   ي ن ،يکي الکترون ي بانکدار يسازادهي پ يبرا
 . باشـد ي مختلف مـ يها  و خدمات ارائه شده در بانکي نظام بانکيکپارچگي، يتي، امني قانون يها، فراهم آوردن بسترها    رساختيز

 ي بـسترها يسازکپارچهي، يکي الکتروني و گواهيکيترون الکء امضا ي   ارائه ينه از جمله تالش برا    ين زم ي در ا  يدر کشور ما اقدامات   
ت يـ  حماي بانـک مرکـز  ي که از سـو ييهاگر پروژهي و دRTGS و Core Banking يها در قالب پروژهي خدمات بانکي ارائه

 در  يکـ يترون خـدمات الک   ي  همـه ر  ي به عنوان جزء انکـار ناپـذ       يکي الکترون ي که بانکدار  يي اما از آنجا   . قابل اشاره است  شوند،  يم
 سـطح خـدمات ارائـه       ء  ز ارتقا ياز آن و ن   ي مورد ن  ي فراهم آوردن بسترها   ي  نهي در زم  يشتريد تالش ب  يباشد، با يک م يشهرالکترون

 . ن خدمات شوديق شهروندان در استفاده از ايز تشويها و ن شده توسط بانک
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