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  چكيده

، اين دشومي عنوان زيرمجموعه تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي سيار را نيز شاملتجارت الكترونيكي سيار به

هاي مالي را تراكنش سازي هرگونهسرويس محدوديت مكاني ناشي از وجود خطوط اينترنتي را رفع و امكان فعال

  .دكنفراهم مي

ئت  هي26/12/86مورخ  39393ت /211845مصوبه شماره ( بانكداري الكترونيكي نامه نظامآيين 7به استناد ماده 

هاي نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاهها موظفند تا شش ماه پس از ابالغ آيين، بانك)وزيران

ATM و POSند كه قابليت نقل و كناي فعال گونه نظير تلفنبانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به

نياز اين  پيش،نظر به اهميت موضوع .هاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشندانتقال الكترونيكي وجوه بين حساب

  .است گسترش و توسعه اين خدمات مختلف براي از ابعاد 1هاي ارائه خدمات بانكداري همراهامر بررسي چالش

 مورد استفاده ايگستردهاي فزاينده و در طيف گونه تلفن همراه بهفنĤوري سيار و شبكه ارتباطات اكنونهم

با شروع .  استپهنه كشور فراهم كرده استفاده تجارت الكترونيك در براياين امر بستر مناسبي را . عموم قرار دارد

هاي جديد يفنĤورو استفاده از سازي، ارتقاء شبكه ارتباطات سيار  روند بهينه، ميالدي2000اين تحوالت از سال 

ي در حيطه فنĤورتوجه در مورد توان  در همين زمينه نكات قابل. ده استچشمگيري برخوردار شاز سرعت بسيار 

  : برشمرديرشرح زتوان بههاي تلفن همراه را ميشبكه ارتباطات سيار و پايانه

 كار گرفتهوري و ارتباطات موجود بوده و بهĤي فنهاهاي ارتباطي با سرعت باال در زيرساختها و زبانپروتكل -

  .شودمي

صنايع كامپيوتر شخصي و تلفن همراه با توسعه كاالهاي خود در مسير چند كاره شدن محصوالتي با كارايي  -

 . ادامه داردهمچنان و اين روند اند و در فضاي كمتر به نتايج مطلوبي دست يافتهبيشتر

  طوركلي وجود خطوط اينترنتي و اتصال به آن به،نياز تجارت الكترونيكيا پيشبا توجه به اينكه دركشور م

. باشندنمي نيازهايي است كه پاسخگوي اين پيش اين امر باعث محدوديت استفاده از اين پديده در مكاناست،

مورد استفاده قرار هاي مالي سازي تراكنش فعالبرايتواند الزم به توضيح است كه استفاده از خطوط اينترنت مي

  .كار گرفته شوده انتقال اطالعات ببرايتواند  استفاده از آن الزامي نبوده و در كنار آن هر نوع شبكه ديگري ميليكنگيرد، 

 ميليون نفر به بيش از 8 سال گذشته از 5 ان تلفن همراه در كشور در مشترك اساس با توجه به اينكه اينبر

 از تعداد كل همراههاي  تعداد تلفن با در نظر گرفتن اين موضوع كهطورينهمو ه است  ميليون نفر افزايش يافت35

 تلفن همراه گرچه هنوز در رسيمبه اين نتيجه مي در حال فزوني است هاي ثابتكامپيوترهاي شخصي و تلفن

طه مسائل پولي و  ليكن نويدبخش رشدي فزاينده و چشمگير است و در حي،دارد هاي ابتدايي خود قرارمسير گام

عنوان يك ابزار هعنوان يكي از مجراهاي اساسي نقل و انتقاالت وجوه بانكي و به بكه استاين قابليت را دارا  بانكي،

بررسي ابعاد مختلف  از اين رو، "خواهد بود همراهآينده متعلق به بانكداري " شود، زيرا مطرح آسان پرداخت كارا و

نيازهاي  از پيش،هاي ناشي از آن ابعاد فني، امنيتي، مخابراتي، حقوقي و مقرراتي و ريسكلهاجراي بانكداري همراه از جم

   .ها دارد كه اين مقاله سعي در بررسي آن،اوليه ارائه اين نوع خدمات است

  .تجارت الكترونيكي سيار: كلمات كليدي

                                                
1 banking  mobile 
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  مقدمه

 ،مينه تجارت الكترونيكيهاي حاصله در ز فنĤوري اطالعات و پيشرفتشتابان دنيايتحوالت 

دهنده اين سازد و نشان مييادآورهاي ارائه خدمات به شكل سنتي را لزوم بازنگري در شيوه

 نياز به تجارت الكترونيك و بانكداري ،اي نه چندان دور در جهانواقعيت است كه در آينده

 توسط سازمان دست آمدهاساس آخرين آمار بهاين  بر.  احساس خواهد شدبيشترالكترونيك 

 بودهتريليون دالر  4/8 بالغ بر 2006 ارزش تجارت جهاني در سال  مبين آن است كهآنكتاد

دست  از طريق الكترونيك بهديگردرصد  36درصد آن به روش سنتي و  64است كه حدود 

 بوده وتريليون دالر در اين زمينه پيشتاز  3/5بالغ بر  آمريكا با درآمدي اكنونهم.(آمده است

 بعد از آمريكا كشورهاي .دارد در اختيار  راالكترونيكي در جهان بيشترين سهم از مبادالت

حدود  اقيانوسيه با درآمدي در -تريليون دالر و كشورهاي آسيا 6/1اروپايي با درآمدي در حدود 

  .)هاي دوم و سوم قرار دارند ترتيب در رتبهتريليون دالر به 5/1

عنوان زيرمجموعه وسيع  به"تجارت الكترونيكي سيار"  رشد و توسعهآنچه گفته شد،با توجه به 

 امري شود، را نيز شامل مي"بانكداري الكترونيكي سيار"ايي از تجارت الكترونيك، كه و طيف گسترده

اين نگرش نوين تجاري  از گيريها در صدد هستند با بهرهرو بانكاز اين .نمايدناپذير مياجتناب

 هرگونه تراكنش مالي را سازي، امكان فعال)ونيكي سيار و بانكداري الكترونيكي سيارتجارت الكتر(

 تاجر، –بانك، تاجر – مشتري، تاجر– بانك، تاجر– مشتري:هايبين حسابدر هر مكان و زمان 

  .1ندكنفراهم  تاجر  – بانك– مشتري، تاجر– بانك– تاجر، مشتري– بانك–مشتري

ها و رشد چشمگير ارائه خدمات اوري اطالعات و پردازش دادهپيشرفت و توسعه روزافزون فن

 هاي همگام با ساير بخشبايستميكه شبكه بانكي نيز كيدي است بر اين تأ،هاي مجازيدر محيط

خدمات قابل ارائه در بانكداري الكترونيكي در اين بين . دشويير و تحول اقتصادي دستخوش تغ

 :دي كردبن دسته چهار گروهدرمي توان را 

  

  

                                                
1 C2C ،C2B ،C2G ،B2C ،B2B ،B2G ،G2C ،G2B و G2G 
B: Business بنگاه 

C: Consumer كنندهمصرف  

G: Government هاي دولتيشركت  
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    بانكداري خانگي-اول

 ،هاخانههاي شخصي موجود در ست از انجام عمليات بانكي از طريق رايانه ابانكداري خانگي عبارت

  .با استفاده از مودم و خطوط مخابرات

   تلفنبانك- دوم

زي هاي مركها با نصب بردهاي الكترونيكي تلفنبانك بر روي رايانهدر اين نوع از بانكداري، بانك

 را فراهم هاي متمركز، امكان پاسخگويي خودكار به خدمات مورد نياز مشتريانشبكه داخلي و شبكه

  .دكننمي

   بانكداري اينترنتي- سوم 

ي انجام كليه عمليات بانكي از طريق وب سايت ايجاد اتوان به معنبانكداري اينترنتي را مي

  .شده توسط بانك در اينترنت دانست

  1)بانكداري همراه(از راه دور بانكداري -چهارم

 سيمهاي بي است، كه با گسترش شبكه2اين نوع از بانكداري بخشي از تجارت الكترونيكي سيار

ها هاي همراه به اينترنت اين امكان را براي مشتريان بانكشدن تلفنتلفن همراه و قابليت وصلو 

باشند و  هاي خود در بانك را داشته كه از هر نقطه اي امكان دسترسي به حساب،ده استكرفراهم 

  .بتوانند عمليات بانكي خود را انجام دهند

  

  

                                                
 فعال سازي تراكنش هاي مالي مـورد اسـتفاده   برايالزم به توضيح است كه استفاده از خطوط اينترنت مي تواند  ١

، WAP،  ديگـر از جملـه  ع شـبكه باشد و در كنار آن هر نـو نمي استفاده از آن الزامي و انحصاري    ليكن. قرار گيرد 

USSD و NFC�� كار گرفته شودهب انتقال اطالعات براي تواند.  
وسيله يك ابزار سيار و هتجارت الكترونيكي سيار عبارت است از هرگونه انتقال الكترونيكي يا تبادل اطالعات كه ب 2

در قبال دريافت كاال، خـدمات يـا   از طريق شبكه سيار انجام شود و طي آن ارزش حقيقي يا پيش پرداخت پولي        

  :دكر اشاره يرزتوان به موارد هاي اين نوع تجارت ميويژگياز . شوداطالعات منتقل 

  دستگاه مورد استفاده براي انجام تجارت الكترونيكي سيار هميشه همراه كاربر است -
  كاربران مي توانند در هر مكان و در هر زماني در دسترس باشند -
  ها يع، آسان و دسترسي در لحظه كاربر به اطالعات، اينترنت و پايگاه دادهامكان ارتباط سر -
  دن محصوالت و خدمات كرامكان بومي  -
  امكان ارائه اطالعات خاص براي هر يك از كاربران -
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   موردي در دنياهايپژوهشنتايج برخي  - 1

 چندسال اخير با رشد چشمگير و اقبال عمومي در 1استفاده از خدمات مالي تلفن همراه

است كه  مبين آن 2006در سال  2واري و بوستيمطالعات انجام شده توسط . رو بوده استهروب

 رشد  باكنندگان براي استفاده از خدمات مالي تلفن همراهدر اروپاي غربي ميزان تقاضاي مصرف

اند تمايل دهكرها اظهار تعداد بسيار زيادي از مشتريان بانك در اين بررسي .3همراه بوده است

 . ندكنپرداخت اضافي از خدمات مالي تلفن همراه استفاده دارند با 

  

  كره جنوبي - 1- 1

 هاي تعداد تراكنشدرباره  )Tiwari & Buse( مطالعات انجام شده در كشور كره جنوبي توسط 

 نسبت 2005سال هاي روزانه تلفن همراه در  كه متوسط تراكنش،تلفن همراه نشان داده است

 تعداد كهدرحالي ، است فقره افزايش يافته هزار287 درصد به 104 با رشدي معادل 2004به سال 

 در اين بررسي با نگاهي به افق آينده، داليل . درصدي برخوردار بوده است108 شدكاربران از ر

  رشد استفاده از خدمات مالي با تلفن همراه

  :  بيان شده استزيرشرح  به

  وسيله تلفن همراه و رسيدن به سطح دسترسي باال در هر لحظه از زماننفوذ جوامع به -

عنوان يك  نه بهMFSقتصاد جهاني و پيشتازي و قابليت تحرك باالي تغيير و تحوالت ا -

   بلكه خدمتي مهم و ضروري،خدمت لوكس

   جديد با استفاده از وسايل ارتباط از  راه دور  فنĤوريجوان جوامع به استفاده از مجذوب شدن نسل  -

ها با استانداردهاي انتقال سريع داده. در اختيار داشتن دستگاه همراه مناسب و بسيار قوي -

 4هاي جامع ارتباط از راه دور سيار سيستمهمچون جديد،

  

  

  

 

                                                
1 MFS: Mobile financial services 
2 Tiwari & Buse 
3 Mobile Services in Banking Sector: The Role of Innovative Business Solutions in Generating 

Competitive Advantage / Tiwari-Buse-Herstatt . Feb.2007,Working PAPER No 46 
4 UMTS: Universal Mobile  Telecommunications System 
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 آلمان - 2-1

نشان داد تعدادي از مشتريان  Tiwari & Buse)(مطالعه ديگري توسط  همين محققيق

، )MFS( ها در ارائه خدمات سيار و بانكعلت موفق نبودنبه)  درصد15 حدود( هاي آلمانبانك

بندي سني   در اين بررسي به توجه به طبقه.هاي بانكي خود را تغيير دهندسابتمايل دارند ح

 41-50و)  درصد33با (  سال31-40هاي سنيبيشترين متقاضيان اين نوع خدمات در گروه مشتريان

  .گرفته اندقرار )  درصد23با (سال 

MFSدر است ضمن به رشد مشتريان، قا علت قابليت تطبيق تغييرات براساس نيازهاي رو به

  تنوع و سرعت در ارائه سببها را به بانككنونيجذب مشتريان آينده، روند خروج مشتريان 

هاي جديد كانال ها نيز با ارائه خدمات نوين از طريقكه بانكخدمات كاهش دهد، ضمن آن

  .ها، منابع درآمدي جديدي را باز خواهند يافتاي و انتقال دادهچند شبكه

  

   1نكداري همراه باتعريف -2

همراه ها بهبراي بانك  راهاي بسيار زيادي قابليتي است كهجديدبانكداري همراه خدمت 

 منجر به تسريع روند مبادالت مالي و بانكي، رونق تجارت الكترونيك،  آنبرداري ازو بهرهدارد 

  در سهم بازارها و افزايشو تشديد رقابت بين بانك هاي بانكيرضايتمندي مردم و كاهش هزينه

  .شودمي

 بانكداري همراه چيزي بيش از بانكداري الكترونيكي است و شامل مراحل توسعه و ساخت

اين پديده را . اطالعات استهاي نوين پردازشها و فناوريهاي مخابراتي همگرا با سيستمشبكه

طالعاتي براي برقراري  مخابراتي و ا-كاربرد زيربناهاي ارتباطي":دكرتوان تعريف مينيز گونه اين

   .تلفن همراه مانندهاي ارتباط از راه دور سيار وسيله دستگاههخدمات پولي و بانكي ب

   :دو برداشت مختلف وجود دارد كه عبارتند از mobile bankingدرخصوص مفهوم 

  

  بانكداري از طريق تلفن همراه  - 2- 1

 .باشديق گوشي تلفن همراه صورت گرفتهطر كه از شودگفته مياين نوع نگرش به عمليات بانكي 

 ،) شده درگوشي تلفن همراهUpload هاي Application( 2 پيامكعبارت ديگر چنانچه كاربر از طريقبه

                                                
1 Mobile Banking 
2 SMS: Short Message Service 



  ي اسالمي  همايش بانكدارنوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 340

 

 

عمليات بانكي از  ،دهد در اختيار وي قرار ميتلفن همراهكه ديگري  وسيلهارتباط با اينترنت يا هر 

برداري  بهرهخدمات بانكداري تلفن همراهانجام رساند از را به ... قبيل دريافت و پرداخت وجوه و 

  .  ده استكر

  

  بانكداري سيار -2-2

در . بانكداري سيار يعني دسترسي مشتري بدون محدوديت زماني و مكاني به خدمات بانكي

اين حالت هر يك از مشتريان بانك از طريق هر يك از ابزارهاي تلفن همراه و يا هر پايانه مجهز 

و با استفاده از ....  و PDA1ها،مكانات ارتباطات مخابراتي بدون سيم مانند نوت بوكبه ا

Bluetooth ، RFID ، Infrared
2
  .نمايندبرداري مياز سرويس مذكور بهره 

  

  هاي همراه هاي سيستم تلفنبرخي از ويژگي - 2- 3

   برتري نسبت به رايانه شخصي -اول

دليل حجم كمي كه  تلفن همراه بهشوند،حمل نميتي راحههاي شخصي كه ببرخالف رايانه

 امكان حمل و نقل سريع و آسان را به اين دستگاه،وزن كم . سهولت قابل حمل استهدارد، ب

  . دهدكاربران مي

   3 سيستم شناسايي قدرتمند- دوم

 .ستويژه در داد و ستدهاي مالي تجاري ا ه ب،محرمانه بودن اطالعات يكي از عوامل بسيار مهم

  تعيين هويت فرستنده، محرمانه بودن اطالعاتاي برايمنظور در تلفن همراه از ابزارهاي پيشرفتهبدين

  . و عدم امكان انكار توسط فرستنده و گيرنده استفاده شده است

   4 امنيت سيستم- سوم

 عات اطالمنظور كدگذاري و رمزگذاري سيستم امنيتي بسيار قدرتمندي بهدارايهاي همراه تلفن

  جمله شماره كارت اعتباري،،بدين ترتيب اطالعات محرمانه كاربران از. استكنندگان شخصي استفاده

   .در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت...  شماره تلفن، آدرس محل سكونت، موجودي حساب بانكي و

  

                                                
1 Personal digital assistant 
2 Radio frequency identification 
3 Powerful Identification 
4 System Security 
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   1 در دسترس بودن-چهارم

صرفه نظر هزينه مقرون بهاز حجم كوچكي داشته و . استتلفن همراه همواره در دسترس 

  . دهي بااليي نيز برخوردار استباشد و از كيفيت سرويسهاي شخصي ارزانتر مياست و از رايانه

   2 سادگي سيستم- پنجم

راحتي از هتواند بكه هر شخصي ميطوري به. تلفن همراه بسيار ساده استروش استفاده از

  . دشومند مزاياي آن بهره

  3ايي سرعت وكار-ششم

اين سيستم از سرعت انتقال و امكانات . سرعت و كارايي تلفن همراه در حد مطلوبي است

ارسال و دريافت پيام و اطالعات در  .كند عمل ميدرنگبيبااليي برخوردار است و تا حد امكان 

  . گيرداين سيستم بسيار سريع و راحت صورت مي

  

  لفن همراه و پرداخت توسط آناز طريق تهمراه  مروري بر وضعيت بانكداري -3

. است  در حال رشد در سراسر جهانايبانكداري همراه و پرداخت توسط تلفن همراه پديده

 همراهتلفن بانكداري و تجارت توسط دهد كهمطالعات انجام شده در بازارهاي گوناگون نشان مي

  است،لفن همراه توسط مردم استفاده از تعلته اين رشد ب. رو به رشد استآشكاري شكل كامالًهب

  . تر از رشد بانكداري اينترنتي استتر و پيشرفتهشتابانبسيار كه 

  ميليارد كاربر تلفن همراه در سطح جهان وجود دارد2  حدودشودبيني ميپيش اكنونهم

 توجهي از شبكه اينترنت بزرگتر بوده و با نرخ سريعي به رشد درخورطور اين شبكه جهاني به

 ورود به براييكي از داليل اساسي براي اين رشد، موانع كم براي مشتريان . دهددامه ميخود ا

 در اغلب فنĤوريدسترسي به اين ( شبكه ارتباطات سيار استاين شبكه و طبيعت فراگير بودن 

  .)است ارتباط از راه دور كلمناطق به ش

 تا 2003 هايساللفن همراه را در برآورد تعداد كاربران و درآمد ناشي از تجارت با ت 1نمودار 

  . نشان مي دهد2008

  

  

                                                
1 Accesibility 
2 Simplicty 
3 Efficiency 
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  2003-2008تعداد كاربران و درآمد ناشي از تجارت همراه  -1 نمودار

  
  

رود در اين ميان بازار تلفن همراه در خاورميانه نيز از اين رشد فزاينده مستثني نبوده و مي

  .وجود آوردبه تلفن همراه فنĤوريتا جهش بزرگي را در 

هايي كه از طريق  كه پرداختاندتخمين زده 1 گالوپ و مشاوران بوستونبرخي از كارشناسان

  .ميليارد دالر در سال خواهد رسيد 2/4شود در چند سال آينده به سطح تلفن همراه انجام مي

  

  با تلفن همراه شناسايي خطرات در تجارت - 3- 1

 آلوده شدن گوشي به ويروس  -

  و كد قابل حدس زدن استفاده از كلمه عبور  -

   تلفن همراهامكان ربوده شدن گوشي  -

   دانش و تجربه كاربر نداشتن -

 شود وقتي شماره شناسه كاربر بر روي صفحه نمايش ظاهر نمي Roamingمسئله  -

  )پيام به مقصد نرسد( Messageامكان گم شدن  -

   نامعتبر به فروشنده  پيامكامكان ارسال يك -

  بر به خريدار نامعت پيامكامكان ارسال يك -

 تكرار پيام -

                                                
1 Gallup International and Boston Consulting Group 
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   قابل ارائه توسط تلفن همراهخدمات - 4

 براي انجام عمليات بانكي خرد و معموالً )banking mobile(اصوالً بانكداري همراه در جهان 

طور بالقوه اين پتانسيل وجود دارد كه در گيرد ليكن به دالر  مورد استفاده قرار مي100زير 

هاي نوين ارتباطي، شدن امكانات الزم از جمله توسعه فناوريآينده نزديك درصورت فراهم

استفاده از عمليات بانكي بانكداري سيار در سطح معامالت متوسط و  ... هاي مخابراتي،شبكه

توان به  را ميبانكداري همراههاي قابل ارائه توسط كالن نيز ارائه گردد بر اين اساس، سرويس

  :بندي نمود تقسيمهاي بالقوهرويسهاي بالفعل و سسرويسدو بخش 

  

  بانكداري همراه  توسط  قابل ارائه  بالفعلهايسرويسمعرفي برخي از  - 4- 1

  هااطالع از مانده حساب •

هاي مختلف سپرده از ها براي مثال مانده حساب جاري و حساباطالع از مانده انواع حساب

  . كوتاهطريق يك يا چند پيام

  وجودي گردش آخر م3اطالع از  •

 اتفاق افتاده بر روي حساب انتخاب  گردش آخر موجودي3هايدر اين سرويس تراكنش

  .شودصورت صورتحساب كوچك نمايش داده ميشده و به

 هاي داخلي انتقال وجه بين حساب •

حساب تواند سرويس تلفن همراه را براي يك يا چند  مياست،كاربري كه داراي چندين حساب 

 يك هايها جهت انتقال پول بين حسابموالً تراكنش انتقال وجه بين حسابمع. كندخود انتخاب 

  .گيردشخص مورد استفاده قرار مي

در صورت تمايل به استفاده از سرويس انتقال كاربران بانك تجارت  اكنونهمعنوان نمونه به

ها ند از آنخواههايي كه ميحساب(هاي معرفي شده  براي هريك از حسابندتوانوجه مي

 شماره حساب فعال در بانك تجارت را براي انجام عمليات انتقال وجه 5تا ) دنبرداشت نماي

) هاي واريزيحساب(ها اين حساب. كنندمعرفي ) ها واريز شودخواهيد به آنهايي كه ميحساب(

  هزار500 در اين مرحله حداكثر وجه قابل انتقال مبلغ . و يا ديگران باشدكاربرتواند متعلق به مي

  .استريال در هر روزكاري 
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   ها  كارتمسدود كردن/  موجوديدريافت •

هاي بانك خود را با لينك از طريق تلفن همراه انجام دهند و توانند مديريت كارتكاربران مي

اين ترتيب از ميزان موجودي خود در حساب كارت اطالع يافته و يا چنانچه كارت را مفقود نمودند  به

  .ش بدون مراجعه حضوري به شعبه دستور مسدودي موقت كارت را صادر نماينداز اين رو

  PINتغيير  •

 Real-timeشكل هزمان كه بخواهند ب توانند رمز خود را از طريق تلفن همراه در هركاربران مي

  . تغيير دهند

  تائيد مبلغ چك •

هاي صادر غ چكتوان از طريق كنترل حساب جاري خود، ميزان مبلدر اين سرويس كاربر مي

  . شده را قبل از سررسيد تائيد نمايد

  پرداخت قبوض  •

قابليت پرداخت قبوض، كاربران را قادر به انجام پرداخت قبض از طريق دستگاه تلفن همراه 

آب، برق، گاز و (توانند قبوض خدماتي هاي عضو شتاب ميكليه دارندگان كارت بانك. نمايدمي

  .ستم در كليه ساعات شبانه روز پرداخت نمايندخود را از طريق اين سي) تلفن

سنجي شماره مرجع قبض مشتري، وقتي كه پرداخت انجام مي شود در اين روش امكان صحت

هاي مرجع قبوض صحيح كنترل گردد، موجب اطمينان از اينكه فقط شماره. در سيستم وجود دارد

  .گرددميهاي جستجو كاهش هزينه تراكنش از طريق كاهش تعداد تراكنش

  

  بانكداري همراه توسط  قابل ارائه  بالقوههايسرويسمعرفي برخي از  2-4

  گذاري و برداشت نقديعابر بانك كوچك با امكان سپرده •

گذاري نقدي و برداشت اين راهكار يك فروشنده را قادر به انجام سپرده، ATMقابليت ميني 

گذاري و دو عمليات سپرده هر. نماندد ميباشننقدي براي اشخاصي كه داراي حساب در سيستم مي

  . شودبرداشت نقدي از طريق يك حساب حقوقي انجام مي

يك تراكنش برداشت در حقيقت برداشت از حساب سپرده شخص و انتقال به حساب سپرده 

  . شوددر اين تراكنش وجه نقد از صندوق فروشنده به شخص پرداخت مي. فروشنده است

ري در حقيقت برداشت از حساب سپرده فروشنده و انتقال به حساب گذايك تراكنش سپرده

  .دهدالبته در اين تراكنش شخص وجه نقد را به صندوق فروشنده تحويل مي. باشدسپرده شخص مي
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  (COD)پرداخت در تحويل كاال، جايگزين پرداخت نقدي در تحويل كاال  •

 و يا شماره ثبت دريافت به  Invoiceدر اين سرويس اطالعات تحويل كاال مانند شماره

اين اطالعات عمليات تلفيق دريافت و . گرددعنوان بخشي از پرداخت  ارسال ميتوليدكننده به

ها  پرداختهاي دريافت شده مربوط بهتواند تراكنشتوليدكننده مي .نمايدها را آسانتر ميپرداخت

درخواست مجوز .  مرتب نمايدReal-Timeصورت هب )راننده را براساس مشخصات تحويل دهنده

تواند سيستم مي. شود صادر ميGSM POSپرداخت توسط تحويل دهنده كاال ازطريق دستگاه  

ورود درخواست "طوري پيكربندي گردد كه از طريق بلوتوث و يا اينفرار تلفن همراه يك پيام 

آميز انجام شد، قيتطور موفهكننده ارسال نمايد، وقتي كه پرداخت ب  به پرداخت"مجوز پرداخت

  . نماينددو پرداخت كننده و دريافت كننده پيام اطالع از پرداخت را دريافت مي هر

  درخواست فكس صورتحساب  •

توانند شماره فكس مقصد و دوره موردنظر صورتحساب را از طريق دستگاه تلفن كاربران مي

نمايد كه سرور فكس ارسال ميبندي شده را به سيستم يك پيام قالب. همراه خود ارسال نمايند

  .اطالعات مورد نظر كاربر از طريق فكس به شماره مورد نظر ارسال شود

  P2P/P2Bهاي پرداخت •

. باشند مي Real-Timeشكلههاي ديگر بدر اين سرويس كاربران قادر به انجام پرداخت به حساب

م طور اتوماتيك پياهسيستم ب. كنددريافت كننده وجه بالفاصله پول را در حساب خود دريافت مي

. نمايدكننده ارسال ميكننده و پيام اطالع از دريافت وجه را به دريافتييد پرداخت را به پرداختتأ

 از طريق كنندهييد تراكنش را به دريافتن، پرداخت كننده امكان ارسال و تأكنندگاهمچنين دريافت

SMS و Faxدارد .  

 نيز مورد استفاده P2Bي انجام پرداخت شخص به سازمان تواند برااين ماجول همچنين مي

   4-1هاي داخلي است كه در قسمت و از جهاتي مشابه انتقال وجه بين حساب گيردقرار مي

 . به آن اشاره گرديد
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  هاي در دسترس براي بانكداري همراهفنĤوريانواع  -5

1 -5- SIM Browsers 

 تغييراتي است اما به علت مسائل امنيتي و دسته از خدمات اين فنĤورياين روش جديدترين 

 همراه هاي تلفن تا با همه گوشيهاي خود بدهندكارت سيم هاي سازنده بر رويكه بايد شركت را

  :هاي اين روش عبارتند از ويژگي.اند هنوز بر سر كارايي و استفاده از آن به توافق نرسيدهخوانا باشد،

  قابليت رمزگذاري

  )كلمات(ئه خدمات بر اساس واژه نگارارا

  

2-5  -     WAP (Wireless Application Protocol) 

منظور استفاده از شبكه جهاني اينترنت و ارائه هر چه با توجه به استقبال روز افزون كاربران به

از بيشتر خدمات از طريق شبكه مذكور، ارائه خدمات بانكي از  اين طريق و دسترسي آسان كاربران 

GPRS1گيري ازدر اين سرويس با بهره. اي برخوردار استاهميت ويژه
، WAPو از طريق پروتكل 

توانند با گردد و مشتريان بانك ميامكان دسترسي به اينترنت از طريق گوشي تلفن همراه ميسر مي

  .مند گردندكمك تلفن همراه خود از خدمات بانكي ارائه شده از طريق اينترنت بهره

 سازگاري شود و به علت عدمبندي ميها دستهترين روشاي از پيچيدهروش در مجموعه اين

ها از  كشور  در بسياري ازي، بانكيهاهاي همراه و عدم پشتيباني بسياري از شبكهعموم تلفن با

  :هاي اين روش عبارتند ازويژگي. شودآن استفاده نمي

  مندي همگانامكان گستردگي آن در آينده و بهره

  هاي همراهعدم پشتيباني و سازگاري با تمام گوشي

  

3 -5- with a USSD type1٢ SMS     

 است و نقطه  همراهسريعترين روش براي امر بانكداري اين روش درحال حاضر بهترين و

هاي همراه ها و در دسترس بودن آن بر روي تمام تلفنشبكه  سازگاري با كليهآناتكاي اصلي 

برد حساس بودن آن است، به اين ال ميؤ را زير سكارايي اين روش له كهئها مستن. است

                                                
1 General Packet Radio Service 
2 Short Message Service 
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ها اشكالي وجود داشته باشد عمليات  كلمات ارسالي يا ديكته آنتعداد ترتيب كه اگر مثال در

  :هاي اين روش عبارتند ازويژگي.انجام نخواهد شدبانكي 

  هاسازگاري و قابليت دسترسي با تمام گوشي

  )كلمات(نگاربر اساس واژه) ارسال پيام(مات ارائه خد

  

4 -5- 2type USSD 1     

 يكاشاره نمود كه USSD توان به هاي ارزش افزوده ارتباطات سيار مياز جمله سرويس

اين قابليت جزء جه به اينكه با تو. باشد  مي)شبكه مخابراتي (GSMروش ارسال پيام در شبكه 

GSM شبكه خدمات ارزش افزوده وجز باشدنميهاي ذاتي اين شبكه قابليت
شود   محسوب مي2

هاي موجود از ارسال  تمام گوشيشايان ذكر است كه . كه بدون هزينه خاصي قابل افزودن است

 .نمايند ها پشتيباني ميو دريافت اين گونه پيام

نها تفاوت اين روش كه كل ت در. اندهنمودبهتر ارزيابي   SMS بامقايسه اين روش را در

در تعداد كلمات شود اين است كه اين روش ديگر مشكل حساسيت شدن آن مي ترمل كاباعث

هاي اين روش  ويژگي.دهداست كه اشتباه انساني را پوشش مي )منو(  ليستيو بر پايهرا ندارد 

  : عبارتند از

  هاسازگاري و قابليت دسترسي با تمام گوشي -

  )منو(راساس ليست ارائه خدمات ب -

 SMSهاي بيشتر نسبت به قابليت -

  SMS نسبت به USSD ترين مزيتمهم -

USSDكند و انتقال و پردازش اطالعات از طريق سيگنال و  هيچ پهناي باندي را اشغال نمي

اين نوع سرويس كيفيت رفت و برگشت و پردازش اطالعات با  در. گيردامواج راديوئي صورت مي

. باشد بيشتر ميSMS گيرد و تضمين آن نسبت به صورت ميSMS نسبت به سرعت بيشتري

  .باشد مشكل مياال بوده و نحوه كار با آن نسبتاًبUSSD    نسبت بهSMSضمن آنكه هزينه سرويس 

  

  

  

                                                
1 Unstructured Supplementary Service Data 
2 Global system for mobile communicutiony 
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بانكداري  و هاي قابل استفاده در سيستم تجارتفناوريها و پروتكل - 6

  )همراه(الكترونيك سيار 

هاي مخابراتي و ضريب امنيت براي هر پروتكل بسته به انتخاب نوع ، هزينهسه عامل كارايي

  .تواند مطابق با جدول ذيل ارزيابي شودتكنولوژي توسط بانك و كاربر مي

  

  در دسترس

  بودن

 هزينه

  تراكنش

  هزينه

  مخابراتي

 توانايي و

  قابليت
  كانال مورد استفاده  سطح امنيت

 SIM Browsers  ي باالخيل  كم  متوسط  متوسط به باال  باال

 HTML/ WAP  متوسط به باال  متوسط به باال كم  كم  متوسط

 Structured SMS  كم كم كم متوسط باال

 SMS with a USSD  type 1  متوسط كم  متوسط متوسط باال

 USSD  type 2 متوسط  متوسط متوسط  متوسط  متوسط

  

  WAP  و SMSتفاوت   - 2-6

  .وديت دارد بايت محد140ها  پيامSMSدر -

  .) معادل نرخ برابر يك تماس تلفني استWAPهزينه اتصال در ( كمتر است WAPاز SMS هزينه -

   . تماس تلفني است4/1 )يك چهارم ( تا3/1 )يك سوم (هزينه تماس SMSدر  -

   .هاي مدرن و گران قيمترا گوشي WAPكنند،  را پشتيباني ميSMSها همه گوشي  -

  .گاه ارسال پيام با خط اشغال مواجه نخواهد شدتفاده از كانال ترافيكي هيچ اسسبببه  SMSدر  -

  )احتمال اشغال خط(گرفته شود تا تبادل اطالعات انجام گيرد   ابتدا بايد شماره سرورWAPدر  -

   . براي دريافت اطالعات نياز به ارسال درخواست نيست SMSدر  -

   .گاه داده نيست نيازي به ذخيره اطالعات در پاي SMSدر  -
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  با تلفن همراهيند پرداخت آفر - 7

  .استيند پرداخت با تلفن همراه شامل سه بخش ثبت نام مشتري، تراكنش و تسويه حساب رآف 

 حساب ممكن(كند  داخت سيار باز ميكننده خدمات پر  مشتري يك حساب نزد تهيه: ثبت نام

  ). باشدoffline يا onlineژ و ر قابل شارژ يا غير قابل شا نام، است با نام يا بي

  :شود  مرحله فرآيند تراكنش يك معامله موبايلي انجام مي4طي : تراكنش

 مشتري تمايل خود را براي خريد يك كاال يا خدمت را با فشار دادن يك دكمه يا ارسال - الف

  .كند ، اعالم ميSMSيك 

نده خدمات پرداخت سيار ارسال ده   فروشنده كاال يا خدمت، تقاضاي مشتري را براي ارائه-ب 

  .كند مي

 تصديق هويت و مجاز بودن مشتري را از طرف سوم مورد  دهنده خدمات پرداخت سيار،  ارائه-ج

  .كند اعتماد درخواست مي

 كافي براي معامله مذكور، فروشنده صورت تصديق هويت مجاز بودن مشتري و وجود اعتبار در-د

  . كند كاال را براي مشتري ارسال مي
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  :تواند به سه صورت انجام پذيرد تسويه حساب مبلغ معامله مي: تسويه حساب

حساب فروشنده از طريق شبكه  درنگ با برداشت از حساب بانكي مشتري و واريز بهبي -اول

  .سيار انجام شود

الكترونيكي كه در  پرداخت از طريق يك كارت هوشمند يا يك كيف پولصورت پيش به- دوم

  . قرار دارد، پرداخت شودابزار سيار

 صورتحساب را براي مشتري يا حساب سيار دهنده خدمات پرداخت اعتباري باشد و ارائه خريد -سوم

  .بانكي وي ارسال كند

  

  هاي ايران انكداري همراه در بانكوضعيت ب - 8

اي كه در جداول مقايسهگونه همانSMSارائه خدمات بانكداري الكترونيك از طريق سرويس 

اشاره ) همراه(هاي قابل استفاده در سيستم تجارت و بانكداري الكترونيك سيار ها و تكنولوژيروتكلپ

شده است، با توجه به ويژگي خوب، سطح دسترسي باال و آشنايي مشتريان به اين سرويس 

مشكل  SMSباشد، يكي از بزرگترين معايب سرويس هاي جدي امنيتي را دارا ميمخابراتي، ريسك

شدت ضريب ريسك امنيت سازي آن در گوشي تلفن همراه است كه بهير در ارسال پيام و ذخيرهختأ

  .باشدكند پايين ميمتري را اشغال مي كه پهناي باندUSSD type  2 بانكي آن نسبت سرويس

توسعه خدمات بانكداري الكترونيك در ايران از طريق اين كانال مخابراتي با توجه به حجم 

يش تعداد مشتريان و بازار بزرگ مشتركان تلفن همراه و با در نظرگرفتن ضريب رو به افزا

از طريق گوشي تلفن همراه با آسيب جدي  تواند خدمات بانكداري راامنيتي پايين آن مي

هاي امن ديگر اقدام الزم سرعت درخصوص استفاده از كانالمواجه سازد و ضروري است به

راتورها و تدوين استانداردهاي بانكي و مخابراتي اقدام گرديده و هاي مخابراتي و اپتوسط شركت

ها و راهبردهاي الزم جهت گسترش سرويس بانكداري از طريق گوشي تلفن همراه با سياست

  .در نظر گرفتن مسائل امنيتي تدوين گردد

ا خدمات قابل ارائه توسط پيام كوتاه ب( با اين توضيح به مقايسه وضعيت بانكداري همراه

  )1پيوست شماره (. پردازيمهاي دولتي و خصوصي كشور ميدر بين بانك) تلفن همراه استفاده از

  

   در بانكداري تلفن همراه گسترش استفاده از براينيازهاي الزم  پيش-9

  اي تلفن همراه  تقويت ارتباط مراكز اطالعات بانك با شبكه ماهواره- 
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   سياررسرعت براي ارتباطات  مخابراتي پ مناسبستردن بكرفراهم  - 

    تلفن همراه تالش در جهت كاهش هزينه اتصال به اينترنت از طريق - 

  1سيمبي  گسترش تجهيزات - 

    تنظيم و تصويب قوانين حقوقي مرتبط - 

 كشوراستانداردهاي جهاني با قوانينرعايت  -

 جرايي و امنيتياهاي ها و اپراتورها در حيطهسازي نحوه تعامل بين بانك شفاف-

  پاسخگويي به مشكالت ها براينيروي متخصص در بانك آموزش تربيت -

  

    بانكداري همراهاجراييهاي  چالش- 10

ها را دگرگون نموده و امور اقتصادي ها و دولتامروزه فناوري اطالعات كاركرد افراد، سازمان

همه و همه ...  وليد، تجارت،آموزش، بهداشت، صنعت، ت. و اجتماعي مردم را تغيير داده است

تحت تأثير تغييرات اين پديده قرار گرفته و اقتصاد كشور را به اقتصاد جهاني مرتبط نموده 

هاي اجتماعي، تغيير اين تغييرات خود عاملي براي ايجاد رقابت فشرده، تغيير در ارزش( .است

ساز تجارت ه مقدمهدر حوزه تجاري اين پديد). در نيازها و سبك و روش زندگي شده است

دنبال آن تجارت الكترونيكي سيار بوده و در هر كشوري با توجه به ساختارهاي هالكترونيك و ب

ها شناخت اين زير ساخت. هاي متفاوتي استهاي ارتباطي و اطالعاتي نيازمند زيرساختشبكه

اري همراه راهنماي سازي بانكداري الكترونيك و بانكدها در هنگام پيادههمراه تأثيرات آنبه

 به بررسي زيرباشدكه در مناسبي براي دستيابي كشورها به ارائه خدمات نوين الكترونيك مي

   .پردازيمها ميآن

  

   بانكداري همراه از بعد فناوري نوين مخابراتي اجرايهاي چالش

 در افق عنوان متولي بخش ارتباطات و فناوري اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به

برنامه چهارم توسعه، وظيفه اعمال حاكميت بر حفاظت از حقوق راديويي كشور در سطح منطقه و 

، هاي مختلف ارتباطاتها در بخشالملل، تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آنبين

 زيروان به موارد ت در اين زمينه از جمله مشكالت فراروي مخابرات كشور مي. باشددار ميرا عهده

  . كرداشاره 

                                                
1 wireless 
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هاي بسيار وسيعي هاي مخابراتي كشور با سير تحوالت و دگرگونيعدم توسعه همگاني شبكه -

  .وقوع پيوسته استهكه در ساختارهاي فني و ارتباطي مخابرات در سراسر دنيا ب

سيم ها، شبكه ارتباطات بي به جهت عدم پوشش مناسب مخابرات و تأخير در ارسال پيام

باشد كه صرفاً پاسخگويي تبادل  ميUSSDTYPE 1 و برمبناي پروتكلG2.كشور از نسل 

دليل عدم هخواهد بود كه اين كانال ب) كوتاهارسال پيام (SMSها از كانال اطالعات و پردازش داده

ها پاسخگو نبود و جهت ارائه خدمات با كيفيت به رشد مشتريان بانك نيازهاي روپاسخگويي به

  .  شودتجهيزUSSD type  2هاي جديد نظيرهاي مخابراتي به پروتكلبهتر، الزم است شبكه

  ها و بسترهاي مخابراتي همراه اول هاي بروز رساني شبكه باال بودن هزينه-

ضروري است (افزارهاها و نرم مدون نبودن استانداردهاي ثابت در زمينه سازگاري با دستگاه-

 تدوين و تنظيم مقررات، استانداردها و ضوابط در خدمات راديويي در بخش مخابرات با تهيه،

، ...و ايهاي ارتباطي در سطح ملي و منطقهو مديريت امنيت شبكه...  مراحل صدور مجوز،

هاي جديد ارتباطي از هاي تأثيرپذير از فناوريانتظارات رو به رشد ساير نهادها و سازمان

  .)دجمله شبكه بانكي را مهيا نماي

هاي فعال در بخش با قوانين و مقررات سازمان تنظيم مقررات  عدم آمادگي و پذيرش شركت-

  راديويي 

  

   بانكداري همراه از بعد شبكه بانكي اجرايهاي چالش - 2-10

با توسعه بانكداري همراه قدرت كنترل بانك مركزي در انتشار پول فيزيكي رو به افول  -

جهت  ي متنوعي را براي شبكه بانكي و اقتصاد كشور بهخواهد نهاد و اين امر ريسك ها

و گرچه در اين زمينه بانكداري . همراه خواهد داشت كنترل و نظارت بر حجم نقدينگي به

هاي مرتبط با مجموعه اقدامات مهمي صورت  الكترونيكي درخصوص تدوين دستورالعمل

ت متنوع و روبه رشد آن گرفته است، ليكن درخصوص بانكداري همراه با توجه به امكانا

 كيد بر بانكداريأهاي نظارتي و كنترلي قوي با ت تدوين سيستم نظر مي رسد نسبت به ضروري به

  . الكترونيكي سيار اقدام گردد

 و ها بدون شناخت و آگاهي كافي از استانداردها نبود نهاد سياستگذار مشترك، در حال حاضر بانك -

عدم توجه به . به ارائه خدمات بانكداري همراه مي پردازندرويه هاي شبكه هاي مخابراتي كشور 

بيني را براي سيستم بانكي در  اين موضوع در آينده نه چندان دور طبعاً خطرات غير قابل پيش

 . بر خواهد داشت
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   هاي ارتباطي و اطالعاتي، توانايي قابليت ارتقاءبا توجه به رشد و توسعه سريع تكنولوژي -

هاي است كه باعث عدم اعتماد ها، از جمله  نگرانيافزاري در بانكفزاري و سختهاي نرم اسيستم

كننده خدمات انفورماتيكي شده است و اين امر  و مؤسسات پشتيباني هاها به شركتبانك

  ها باشد بنابراين بانك مي بزرگترين مانع براي پذيرش بانكداري الكترونيك توسط مشتريان

منظور حفظ هاي الزم بر روي تكنولوژي فناوري اطالعات بهگذاريمايهبايست با انجام سرمي

حريم شخصي افراد، كاهش ريسك و برقراري امنيت كاربران اقدامات سازنده ايي را جهت جلب 

 . رضايت عمومي مشتريان به بانك ها به عمل آورند

 و  بانكداري IT در زمينه الملليهاي استاندارد بيننداشتن قوانين مدون حقوقي و قضايي با رويه -

 . الكترونيك و ناآشنايي مسئولين با نحوه قانونگذاري، اداره و كنترل عمليات بانكداري الكترونيك

 ها براي پاسخگويي به مشكالت عدم حضور نيروي متخصص كافي در بانك -

 شمار كاربران االت بيامناسب كارمندان بانك در مقابل سؤبرخورد ن -

  

   بانكداري همراه اجرايد چالش برانگيز ساير موار -10- 3

سازي سيستم عبارت ديگر توانايي شخصيهاي مختلف و انواع پول رايج، بهپشتيباني از زبان -

 . ها و مؤسسات انفورماتيكي باشدهم از جمله مسائلي است كه بايد مدنظر شركت

 گيري و فقدان شفافيت الزم در امر سياستگذاري چندگانگي مراكز تصميم -

عدم وجود يك برنامه ملي مشخص و فقدان هماهنگي فرابخشي در سطو ح مديريت اجرايي  -

 1كالن كشور

 در كشور، محدوديت و بعضاً ITطوركلي دانش عدم آشنايي با مقوله تجارت الكترونيك و به -

 افزارهاي مورد نياز براي اجراي پروژه با توجه به وجود شرايط تحريم در كشور  نبود نرم

                                                
منظور توسعه بانكداري الكترونيك بانك مركزي و وزارت نامه نظام بانكداري الكترونيك، بهيني آ3به استناد ماده  ١

خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هاي اجرايي بهامور اقتصادي و دارائي موظفند با همكاري دستگاه

هاي توسعه بانكداري الكتورنيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي هاي برنامه الزم را جهت ايجاد زيرساختهايزمينه

گيرندگان و سياستگذاران كشور دارد و اين امر نياز با داشتن يك عزم ملي در بين تصميم. ها فراهم آورنددر بانك

 هاراجع ذيربط بدون مشاركت ساير نهادها و سازمانكه اين امر محقق نشود هرگونه راهكاري كه توسط متا زماني

  .قصود نخواهد بود مرتبط گرفته شود گرچه حركتي به سمت جلو محسوب خواهد شد ولي وافي و
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نيار به زمان، هزينه، ) همراه(هايت اينكه فعال كردن سرويس هاي بانكداري سيار و در ن -

دارد كه در اين زمينه الزم ... تجهيزات الكترونيكي پيشرفته، نيروي كارشناسي متخصص 

در اين زمينه اقداماتي را ) مخابرات(است هم بانكها و هم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

نكته بسيار مهم و با اهميت در اين خصوص با توجه . دهند  جداگانه انجامبه طور مشترك و يا

الشركه كارمزد ارائه خدمات نوين از طريق تلفن همراه  به هزينه هاي انجام شده، تعيين سهم

تسهيم ) مخابرات(مي باشد، اين كه چه نسبتي از كارمزد حاصل شده بايد بين بانك و اپراتور 

بحث برانگيز است كه در آينده نه چندان دور خود نياز به انجام شود از جمله چالش هاي 

 .يك پروژه كالن دارد

   محلي-اييسازي صحيح نرم افزارهاي خارجي در قالب قوانين و مقررات منطقهعدم توانايي در بومي -

در مجموع با توجه به مطالعات موجود و وضعيت اين خدمات در ايران به نظر مي رسد جهت ارائه 

  .ابعاد ذيل بايد مورد بررسي قرار گيرند ، سياربانكداري الكترونيكيتوسعه راهكار جامع براي يك 

  شبكه  و پشتيباني مديريت،مسئله امينت ، سرعت:  فنياز بعد  -

 طراحي و پياده سازي ساختار سازماني مناسب :  سازمانياز بعد -

ها، پايين بودن  فني گوشيهاي، محدوديتهاي مخابراتيضعف پوشش شبكه: عملياتياز بعد  -

   .كاربرانها و كاركنان بانكسطح دانش فني 

  . خريد تجهيزات، آموزش فني و بازاريابي جهتراهكار مناسبارائه : مالياز بعد  

  

  پيشنهادها

  عنوان يك طرح بلندمدت و نه يك طرح مقطعي و زودگذرحركت به سمت بانكداري همراه به •

 هاي نوين مخابراتيبرداري از سيستمنظارت بر حسن بهرههاي مناسب براي اعمال كنترل •

 وري اطالعاتĤتوسط وزارت ارتباطات و فن

 مين و تضمين كيفيت ارتباطيمنظور تأكارگيري تجهيزات و فنĤوري مناسب مخابراتي بههب •

  و ايمني اطالعات در برابر دسترسي غير مجاز به شبكه 

 كارشناسانروهاي متخصص و دعوت از هاي مناسب براي جذب و حفظ نياتخاذ روش •

  هابرداري از دانش روز آنمنظور بهره خارج از كشور به

 و  جهت توسعه شبكه هاي مخابراتيهاي استانداردمين بسترهاي حقوقي مناسب و رويهتأ •

تعيين و حفظ حريم خصوصي و حمايت از اطالعات شخصي افراد  منظوربانكداري همراه به
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تاندارها و اسهاي موردنظر با فنĤوري تطبيق(هاي احتماليتفادهسوءاسو جلوگيري از 

  )قوانين پولي و بانكي

  حمايتبرايآوردن ابزارهاي قانوني و تسهيالت الزم خصوصي و فراهممحور قراردادن بخش •

 اين بخش با نظارت عالي دولتاز و تقويت 

 هايدر دستگاه) اري الكترونيكنامه بانكديني آ3به استناد ماده(هاي عملياتي كارگروه ايجاد •

  بانكداري همراهبراي شتاب در اجرايربط ذي

افزارهاي   در نرمISO 8583تدوين استانداردهاي منطبق با قوانين و مقررات جهاني از جمله  •

 بانكي
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  ) تلفن همراه استفاده ازخدمات قابل ارائه توسط پيام كوتاه با ( ضعيت بانكداري همراهو مقايسه -1پيوست شماره  

  هاي كشور در بين بانك

                       دريافت اطالعات مانده حساب هاي  
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