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  چكيده

، هدف از انجام اين تحقيق. شودهاي خودپرداز بررسي ميملكرد دستگاهعاثربخشي و  در تحقيق حاضر
ها در ها و درآمدهاي بانكي و در نتيجه ميزان سود يا ضرر ناشي از آنبررسي تاثير خودپردازها بر هزينه

 مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسي و ، در سطح استان،منظور يكي از بانكهابدين . بانكداري ايران است
هاي ها، سوالي ميزان درآمدها و هزينهمطالعه مدارك موجود و مصاحبه با كارشناسان بانك و با محاسبه

هاي ناموفق، هزينه مشتري از دست هزينه تراكنش: هاي در نظر گرفته شده شاملهزينه.تحقيق سنجيده شد
، هزينه )تراكنش ناموفق باشد درصورتيكه(رفته، هزينه سود از دست رفته و هزينه افزايش مراجعه به شعب 

. باشندها، هزينه خواب سرمايه ميمركز شتاب،  هزينه نگهداري و تعميرات، هزينه استهالك دستگاه
درآمد ناشي از تراكنش كارت ساير بانكها، : درآمدهاي عايدي بانك در استفاده از خودپردازها شامل

نتايج نشان داد  .باشندكارگيري كارمند بانك ميازاي به درآمدپنهان ناشي از استفاده از دستگاه خودپرداز به
مورد رضايت بانك است و با افزايش قابليتهاي خودپرداز و واگذاري بازپرداخت وام و ها كه عملكرد دستگاه

 .يابدها هزينه هاي بانكي تا حد بسياري كاهش ميواريز وجه به اين دستگاه

  تراكنش ثربخشي؛ عملكرد؛ خودپرداز؛؛ ابانكداري الكترونيك: واژگان كليدي
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  مقدمه

هاي كنون زمان، اين طالي پنهان، براي همگان ارزشمند بوده و با اينكه عصر حاضر تفاوتاز ديرباز تا  
نياز به صرف وقت . ف بشر استترين اهداجويي در زمان يكي از مهمچشمگيري با گذشته دارد هنوز صرفه

اينترنت نخستين . اي براي اين مشكل خود بيابدكمتر و سرعت انجام كار بيشتر بشر را برآن داشت تا چاره
ها ها و اينترنت دادند و متصدي انجام كارهاي طويل جاي خود را به كامپيوترصف. گزينه انتخابي بود

ها نيز تمام تالش خود را براي ترديد بانكبي. نام گرفت 1كترونيكدولت به وجود آمده، دولت ال. كامپيوتر شد
هاي طوالني صف. است 2كار بستند كه نتيجه آن بانكداري الكترونيكعقب نماندن از اين پيشرفت به

و دستگاه 4بانك، تلفن3فروشهاي پايانهپرداخت قبوض و دريافت حقوق و انتقال وجه كاهش يافت و دستگاه
بانكداري الكترونيك با مزاياي بيشماري كه . جاي كارمندان خسته و گاه عصبي را پر كردند 5دازهاي خودپر

هاي دستگاه. هاي جهاني شودتواند باعث پيشرفت قابل توجهي در بازاردارد با يك بسترسازي مناسب مي
از . كشدبه دوش مي هاي بانكداري الكترونيك است بار سنگيني از آن راخودپرداز كه يكي از زير مجموعه

فروش يا اينترنت بانك رواج دارد ميهاي پايانهآنجا كه استفاده از خودپرداز در بين مردم بيشتر از دستگاه
در )1388برهاني ( .شوندها شامل ميترين قسمت بانكداري الكترونيك را خودپردازتوان گفت كه بزرگ
ار دقيق و كارآمد جهت ارائه خدماتي همچون دريافت، ماشيني خودكار، بسيتوان گفت تعريف خودپرداز مي

ي آزاد دانشنامه. (روز به مشتريان مي باشد پرداخت و انتقال وجوه به صورت اتوماتيك در هر ساعت از شبانه 
مهندس و رياضيدان يوناني قرن اول ميالدي سازنده اولين دستگاه خودپرداز  6هرون اسكندريه. )پدياويكي
هاي برنزي مقداري آب مقدس تحويل دپردازي كه هرون ساخت در مقابل دريافت سكهماشين خو. است
 )1383سلطاني .(نصب شدهاي باركلي در يكي از شعبه 1967ژوئن  27اولين دستگاه خودپرداز در  .دادمي

اله س80جايزه ملي انگلستان به جان شپرد 2005در سال ها ادامه داشت تا آنجا كهسير تكاملي اين دستگاه
شركت (.ه دنيا معرفي شدهاي خودپرداز بو پدر دستگاه عنوان مخترع دستگاه خودپرداز داده شد و او به

در آن موقع بانك . گردد برمي 1350هاي بانكداري الكترونيك در ايران به سال  سابقه فعاليت )پردازراويس
هاي خودپرداز بعد از انقالب  دستگاهنصب . كرد هاي خود نصب دستگاه خودپردازدر شعبه 10تا  7تهران بين 

ها ابزار ممالك غربي است و ديد  اي بر اين عقيده بودند كه اين دستگاه دنبال نشد چرا كه عده 69تا سال 
ها يكسري دستگاه  پس از جنگ، شركت ايران ارقام به سفارش يكي از بانك. مثبتي نسبت به آن نداشتند

ها را به  رد اما به علت انجام نشدن معامله با بانك متقاضي، اين دستگاهخودپرداز خريداري و به ايران وارد ك
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زماني كه مكانيزم انجام يك تراكنش به اين صورت است كه)شركت راويس پرداز(.بانك سپه تحويل داد
خوان و دهد بايد يك سري اطالعات ضروري را توسط كارتانجام مي خودپردازدارنده كارت يك تراكنش با 

فرستد، تراكنش به بانك دارنده اطالعات را به پردازشگر ميزبانمي خودپرداز. يد به دستگاه بدهدكلصفحه
اگر دارنده كارت درخواست پول كند ، . شود تا انجام شودكارت يا موسسه صادر كننده كارت ارسال مي

يكبار كه پول از . هددپردازشگر ميزبان پول الكترونيكي را از حساب مشتري در بانك برداشته و به او مي
- ارسال مي خودپردازشود ، پردازشگر يك كد موافقت به حساب مشتري توسط پردازشگر ميزبان منتقل مي

  )سايت دانشسرا(. دهدكند كه مجوز پرداخت وجه را به دستگاه مي

اين براي . هاي خودپرداز به صورت كمي پرداخته استتحقيق حاضر به بررسي اثربخشي و عملكرد دستگاه
هاي كشور مورد بررسي قرار گرفت و درآمدها هاي خودپردازها در سطح يكي از استانمنظور ميزان تراكنش

  :باشدهاي تحقيق به صورت زير ميبر اين اساس سوال. هاي جاري آن ارزيابي شدو هزينه

  هاي بانكي شده است؟آيا استفاده از خودپردازها باعث كاهش هزينه
  شود؟خودپردازها استفاده مي آيا از تمام ظرفيت

  هاي بالقوه خودپردازها كدامند؟ظرفيت
شود؟ اين كاهش هزينه چه مقدار هاي بانكي ميآيا استفاده از ظرفيت بالقوه خودپردازها باعث كاهش هزينه

  است؟

  ادبيات موضوع
در ايران پرداخته  اي خدمات بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكدر پژوهشي نويسنده به بررسي مقايسه

براساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق به طور متوسط هزينه تمام شده خدمات مورد نياز بدون .  است
توجه به ميزان اسناد مربوط به هر خدمت در بانكداري سنتي و نيمه مكانيزه تقريباً سه برابر هزينه تمام شده 

  )1382فرد الهياري( .در بانكداري اينترانتي مي باشد
با (نامه كارشناسي ارشد به بررسي نقش خدمات نوين بانكي بر جذب مشتري و بهبود كارايي در يـك پايان

در اين تحقيق  .در شعب بانك سپه شهرستان مشهد پرداخته شده است) تأكيد بر هزينه و  وقت پرسنلي
اي در ده، عامل تعيين كنندههاي نوين ارائه خدمات بانكي كه بانك سپه آن را ارائه كرمشخص شد كه شيوه

 )1383راحتي ( . انتخاب بانك از جانب مشتريان نبوده است
مورد مطالعه بانك صادرات  (بررسي عوامل پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان از ديدگاه مديران "

رونيكي اثر اين تحقيق عواملي را كه بر پذيرش يا عدم پذيرش خدمات بانكداري الكت ") خراسان شمالي 
ها به تنهايي دراين تحقيق، محقق به اين نتيجه رسيد كه فعاليت بانك.گذارد، مورد بررسي قرار داده استمي
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 .براي رسيدن به موفقيت كافي نيست، بلكه پشتيباني و استقبال عموم مردم نيز ضروري به نظر مي رسد
  )1384كمالي (

بر افزايش كارايي و تسهيل مبادالت بين المللي در ايران  هابررسي اثرات مبادله الكترونيكي داده "در 
چشمگير آمارها مبين رشد روزافزون و  ") مطالعه موردي وزارت بازرگاني، گمركات كشور و سيستم بانكي(

ها، رشد فراگير تكنولوژي موجب توسعه زيرساختفراگيري اين . رونيكي در جهان استبانكداري الكت
  )1379توسلي(. ها در سطح بين المللي شده استدوين استانداردهاي مرتبط، و تفناوري

براي كشف  "هاي پرداخت الكترونيك از ديدگاه كاربران ايراني هاي انواع سيستمارزيابي ويژگي "پژوهش 
  )1383رئوف اماني ( .هاي پرداخت الكترونيك انجام گرديدهاي كاربران به انواع سيستمنياز

كارگيري سيستمهاي الكترونيك در بانك سپه در جويي مالي ناشي از بهبررسي صرفه"هدف از انجام تحقيق 
هاي الكترونيك در كاهش تعيين تاثير سيستم ")در مشهد مقدس. (84ساله منتهي به سال  5ي يك دوره

ي لعهبه عنوان نمونه ارزيابي شده و به بررسي و مطا) بانك و عابربانكتلفن(مورد  2باشد و ها ميهزينه
- و به% 100ي اين تحقيق نشان داد عابربانك نتيجه. گزارشات و اسناد مكتوب بانك سپه پرداخته است

  )1385اوليايي (. هاي بانكي موثر استدر كاهش هزينه% 7.5بانك كارگيري تلفن
و اياالت تني چند از استادان دانشگاه دوبي در بررسي بانكداري اينترنتي به مقايسه سيستم بانكي اردن   

. اندهاي بانكي اردن و آمريكا را مشخص كردههاي شبكهاند و تفاوت عمده بين كاربردمتحده آمريكا پرداخته
. دهدهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي نشان مياين مطالعه تفاوت بين سيستم بانكي كشور

- ه خدمات متفاوت در وب سايت آنها مربوط ميهاي اين تحقيق تفاوت اين دو سيستم را به نحوه ارائيافته

گذاري، خريد هاي خود عالوه بر امكان ارائه خدمات بانكي، شرايط سرمايههاي آمريكا در وب سايتبانك. داند
هاي هاي اردن ضعفدر حالي كه در بانك. اندفراهم آورده را... سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالي و 

  )2004ايوانس، عوامل و ماهات (.شودصوص ديده ميبسيار عمده در اين خ

داده، نقش   در مطالعه ديگري كه مؤسسه ملي ارتباطات فرانسه با همكاري دانشگاه زيلينا اسلوواكي انجام  
بر اساس . گرفته است عوامل مؤثر در جذب مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي مورد بررسي قرار

ارائه خدمات بانكي شناخت رفتار مشتريان و عوامل مورد نظرشان در افزايش  مطالعات اين گروه، در فرآيند
براي افزايش كيفيت خدمات بانكي اينترنتي محققين . كيفيت خدمات الكترونيكي مؤثر شناخته شده است

زمان پاسخگويي، دامنه خدمات، ارتباط با مشتري، وجود اطالعات : توجه به چند عامل را مؤثر دانسته اند
راي جذب لي در دسترس و سهولت استفاده، امنيت، طراحي يك محيط گرافيكي مناسب از عوامل مؤثر بما

  )2003ساهوت و ديگران . (مشتريان اينترنتي است
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هاي پاسخگو به سؤاالتي در خصوص پذيرش و كاربرد شيوه 225اي كه در عمان انجام شده، در مطالعه  
نتايج اين مطالعه گوياي اين مطلب است كه عادات . اندتي پاسخ دادهنوين بانكي از جمله بانكداري اينترن
هاي ارتباطي و سرعت پايين شبكه از جمله هاي دولت، ضعف سيستمسنتي و قديمي افراد، عدم حمايت

  )2004امتياز و السباق . (جديد بانكداري در عمان هستند هايموانع عمده گسترش شيوه

سازي بيشتر فقط براي ساده. ر اين زمينه انجام تحقيقي در تايوان بوده استاز ديگر مطالعات انجام شده د
مشاهده كه مربوط به يك  264در اين تحقيق با در نظر گرفتن . اندهاي عمومي تايوان بررسي شدهبانك
كداري ها در افزايش راندمان بانبانك مورد بررسي قرار گرفت و تاثير كثرت خودپرداز 35ساله بود  10ي دوره

داد افزايش تعداد خودپردازهاي موجود باعث كاهش دست آمده نشان مينتايج به. الكترونيك بررسي شد
  )2009كيونسه او و ديگران . (وري را به دنبال داردايش بهرهشود و افزها ميهاي عملياتي بانكهزينه

رداخته با در نظر گرفتن چند فرض هاي خودپرداز پدر يك مطالعه كه به بررسي نگهداري و تعميرات دستگاه
اي دست پيدا كرده است كه بر طبق آن زمان بهينه براي رسيدن مامور براي ساده كردن مدل به رابطه
  )2003ناكامورا . (آيدينه كردن هزينه به دست مينگهداري و تعميرات با هدف كم

كارگيري توصيه شده كه به جاي بهها ي ديگري كه انجام شده است براي افزايش امنيت دستگاهدر مطاله
از چنين مزايا و معايب هر كدام اين مطالعه هم. رمز عبور از اثر انگشت يا مردمك چشم انسان استفاده شود

  )2006جانز . (كندها را بررسي مياين راه

  روش تحقيق
براي بررسي  .باشديهاي يك استان مدر استقاده از خودپرداز يبانك هاي مستندپژوهش بر مبناي دادهاين 

ارقام تخصيص . ها و درآمدها مورد تحليل قرار گرفتهاي موجود، هزينهميزان اثربخشي و عملكرد دستگاه
هاي در نظر هزينه. باشدهاي بانك مركزي، اطالعات بانكها و آمار و ارقام موجود مييافته به استناد بخشنامه

زينه مشتري از دست رفته، هزينه سود از دست رفته و هزينه ههاي ناموفق،هزينه تراكنش: گرفته شده شامل
هزينه نگهداري و تعميرات، ، هزينه مركز شتاب ،)درصورتيكه تراكنش ناموفق باشد(شعب افزايش مراجعه به 

درآمدهاي عايدي بانك در استفاده از خودپردازها . باشندها، هزينه خواب سرمايهميهزينه استهالك دستگاه
درآمد ناشي از تراكنش كارت ساير بانكها، درآمدپنهان ناشي از استفاده از دستگاه خودپرداز به : عبارتند از

  .كارگيري كارمند بانكازاي به

هايي است كه محقق عالقمند است در مورد آنها به مطالعه اي از افراد اشيا ورويدادجامعه آماري مجموعه
نمونه آماري مجموعه كوچكي از آحاد ) 1378آذر ومومني(. بپردازد وحداقل داراي يك صفت مشترك باشند
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باشد و محقق با مطالعه آن قادر است هاي اصلي جامعه ميكننده كيفيات ويژگيجامعه آماري است كه بيان
در اين تحقيق به منظور افزايش ضريب اطمينان )1378سكاران . (نتيجه رابه كل جامعه آماري تعميم دهد

  .امعه آماري تعريف شده استنمونه آماري برابر ج

جمع تراكنشهاي موجود . دستگاه خودپرداز است 22شعبه و  33بانك مورد مطالعه در جامعه آماري شامل 
هاي موجود نشان داده. باشدتراكنش مي 8977تراكنش و متوسط تعداد تراكنشهاي هر دستگاه  197484

اين نتايج در نمودار . دستگاه براي اخذ وجه بوده استداد كه تقريبا نيمي از تراكنشهاي انجام شده توسط مي
  :موجود است 1

  
 تراكنشهاي خودپرداز. 1نمودار 

  
  :مشهود است 2ميزان تراكنشهاي موفق  و ناموفق دستگاه در نمودار 

  
 درصد تراكنشها. 2نمودار 
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از انجا كه . اي را پرداخت كندبر اساس بخشنامه بانك مركزي به ازاي هر تراكنش ناموفق بانك بايد هزينه
شماره . (شودريال در نظر گرفته مي 1000كند به طور متوسط ريال تغيير مي 1500تا  500اين رقم بين 

  )7/7/87مورخ  1304/م/پ ن
-ريال از بانك صادر كننده كارت مي 1013ا هر تراكنش بر اساس بخشنامه بانك مركزي مركز شتاب به از

  )20/10/1386مورخ  2117/م/شماره ن پ(.گيرد
دهي درصد موارد سرويس 94تومان دريافتي داشته باشد و در 297اگر به ازاي هر تراكنش موفق بانك 

هر تراكنش منطقي تومان سود از دست رفته به ازاي  17تقريبا برابر  ايهزينهداشته باشد در نظر گرفتن
  .خواهد بود

سال براي هر  10ميليون تومان به عنوان قيمت دستگاه خودپرداز و عمر مفيد  14با در نظر گرفتن   
تراكنش در روز را دارند به ازاي هر تراكنش دستگاه  400ها قابليت جوابگويي دستگاه و اين كه اين دستگاه

  .شودتومان مستهلك مي 10
ي درگير و تومان سرمايه 14000000يه براي هر دستگاه خودپرداز با در نظر گرفتن ي خواب سرماهزينه

  .شودتومان ماهيانه در نظر گرفته مي 235000معادل تقريبا % 20نرخ سود بلندمدت ساليانه 
شعبه براي بانك مورد مطالعه  33احتساب  و هاي ساليانه انجام شده در بانكبا درنظر گرفتن تعداد تراكنش

باشند، هر كارمند ماهانه تقريبا كارمند مي 8با توجه به اينكه تعداد كارمندان هر بانك به طور متوسط   و
طبق  .دهددقيقه يك تراكنش انجام مي 4يعني كارمند بانك تقريبا در هر . دهدتراكنش را انجام مي 2013

،ميزان خدمات انجام شده در بانك اي كه در بانك و توسط پرسنل بانك انجام شدنتايج حاصل از پرسشنامه
كه اين . شوددرصد كل خدمات ارائه شده در بانك را شامل مي 70كه خودپردازها قادر به انجام آن هستند 

  .دهدتراكنش مربوط به خودپرداز انجام مي 1410يعني هر كارمند بانك ماهانه درصد 
بيمه (هاي جانبي رداختي مستقيم هزينهشامل حقوق و مزاياي پ) به طور متوسط(حقوق كارمندان بانك 

ي سود و تسهيالت اعطايي به كارمند مجموعا يك ميليون تومان در سال در نظر گرفته هزينه...) ماليات و 
  .) ساالنه است% 2ميليون با سود  50وام كارمند بانك در حال حاضر . (شود

  يافته ها و نتايج
 4و  3نمودار . ها و درآمدها مورد بررسي قرار گرفتندشده هزينه با توجه به اطالعات موجود و مفروضات بيان

  .دهندنتايج اين بررسي را نشان مي
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 هزينه ها.3نمودار

  
% 27و هزينه خواب سرمايه با % 29ها مربوط به نگهداري و تعميرات با نتايج نشان داد كه بيشترين هزينه

- و هزينه مركز شتاب در رتبه) گويي يا خرابي دستگاهبدليل عدم پاسخ(هاي مراجعه به شعب هزينه. است

  .هاي بعدي قرار دارند
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 درآمدها. 4نمودار 

  
هاي ناشي از كاهش نيروي انساني جوييدهد كه صرفهنتايج حاصل از اين پژوهش همچنين نشان مي

وريكه ميزان بط. مورد نياز بسيار بيشتر از درآمد مستقيم و آشكار خودپردازها هستند) كارمند بانك(
) هاي بسياري كه پنهان و قابل كمي كردن نيستندبا وجود مزيت(درآمدهاي پنهان يك دستگاه خودپرداز 

  .برابر بيشتر از درآمدهاي آشكار آن است 4حدود 
بعبارت ديگر، آمار نشان . دهي پايين آنهاستيكي از مشكالت مهم خودپردازهاي داخل كشور سطح سرويس

خرابي، نبود وجه نقد، عدم (از مراجعات به خودپردازها بداليل مختلف % 6ضر در حدود دهد در حال حامي
-اين مسئله داراي تبعات منفي زيادي است كه از آنجمله مي. باشندناموفق مي...) اتصال به شبكه شتاب و 

. نمودتوان به كاهش سطح اطمينان مشتريان، افزايش مراجعات حضوري و ازدست رفتن مشتريان اشاره 
درآمد ماهيانه  5نمودار. ها جلوگيري نمايدتواند بميزان زيادي در اين هزينهافزايش سطح سرويس دهي مي

 .دهدنشان مي) حالت مطلوب( %99و ) وضعيت فعلي% (94خودپردازهاي بانك را در دو سطح سرويس دهي 
الزم به . است شده% 8.5ميزان باعث افزايش سود ماهانه خودپردازها به % 99دهي به افزايش سطح سرويس

ي ب اعتماد مشتريان شده و مزاياي كيفدهي باعث جلذكر است عالوه بر افزايش درآمد بهبود سطح سرويس
  .  براي بانك به همراه خواهد داشت نيز ديگري را

  



 

 
 

10 

 

  مقايسه سود. 5نمودار
  

  :ابي شدحالت مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل ارزي 4ها و درآمدها در هزينه
  )وضعيت گذشته(هاي مربوط به خودپرداز در بانك انجام شود حالتي كه تمامي تراكنش: حالت اول
  )وضعيت فعلي. (ي خودپردازها گذاشته شودقسمتي از حجم بانكداري به عهده: حالت دوم
  )حالت آرماني. (تمام تراكنشها در خودپرداز انجام شوند: حالت سوم

 از يك هيچ بانك و شود گذاشته خودپردازها ةعهد به وجه واريز و وام پرداختباز كه حالتي: حالت چهارم
 )حالت بهبوديافته. (ندهد انجام را خودپردازها وظايف

درصد موارد  سودمند هستند كه اين نتايج در  95در بررسي حالت فعلي نتايج نشان داد كه خودپردازها در 
  :مشخص است 6نمودار 

  
 ميزان سود. 6نمودار 

  
اين موضوع باعث شده است كه سود ناشي از اين . هاي مربوط بيشتر از درآمدها هستندنههزي 14ي در شعبه

بانك براي توجيه . به عبارت ديگر دستگاه در اين شعبه براي بانك ضررآفرين بوده است. دستگاه منفي شود
شركتي  هاي خاص خود را دارد سياست بانك در توجيه وجود اين خودپرداز اين است كهاين ضرر سياست

به اين . گذاري و واريز حقوق كارمندان خود را در آن بانك انجام دهدكه خودپرداز در آن نصب شده سرمايه
شود كه ضرر ناشي از دستگاه ترتيب با افزايش حساب در گردش بانك مربوطه سودي عايد بانك مي

بوده  19دار سود مربوط به شعبه دهد بيشترين مقچنين اين نمودار نشان ميهم. كندخودپرداز را جبران مي
 22و 15، 8كمترين ميزان سود مربوط به خودپردازهاي . هاي بعدي قرار دارنددر رتبه 2و  13است و شعبه 

  .باشدمي
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ها در بانك بينيم كه بيشترين هزينه مربوط به زماني است كه تمامي تراكنشدر مقايسه اين چهار حالت مي
در مرحله بعد قرار دارد در  1جويي ماهانه نسبت به حالت صرفه% 5تقريبا وضعيت فعلي با . انجام شوند

جويي در وضعيت آرماني صرفه. جويي ماهانه نسبت به حالت فعلي داردصرفه% 70وضعيت بهبوديافته تقريبا 
نشان  7 اين نتايج در نمودار. باشدمي% 80ناشي از استفاده از خودپردازها به جاي شعبه بانكي تقريبا برابر 

  :داده شده است

  
 جوييميزان صرفه .7نمودار 

  
توان گفت كه استفاده از خودپرداز به جاي تاسيس يك شعبه بانك هزينه كمتر و درآمد به طور كلي مي

كند هيچ وقت تعطيل نيست و امكان اشتباه آن خيلي ساعته فعاليت مي  24بيشتري دارد عالوه بر اين كه 
  . دهدهاي مراجعه به شعبه را كاهش ميشود و هزينهستفاده از كاغذ ميكم است باعث كم شدن ا

هر چند كه امكان تحقق اين هدف كه شعبه بانك حذف شود با توجه به شرايط فعلي بسيار كم است و در 
باشد و خودپردازها تنها يك مرحله گذار واقع هدف از بانكداري الكترونيك حذف پول از مبادالت تجاري مي

با اشاعه فرهنگ استفاده از آنها در مرحله اول و استفاده از  ، بهتر استباشندانكداري الكترونيك ميبه ب
  .هاي اينترنتي در مرحله بعد به نظام بانكداري ايران كمك كردفروش و پرداختهاي پايانهدستگاه

 ي مستخرج از تحقيقپيشنهادها

همانطور كه نتايج نشان داد با . شودها ميپردازدهي خوددهي باعث افزايش سودافزايش درصد سرويس
-براي رسيدن به درصد سرويس. كندجويي ميها صرفهبه ميزان زيادي در هزينه% 99دهي درصد سرويس

  :شودموارد زير توصيه مي% 99دهي 
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  هاي خودپردازافزايش نگهداري و تعميرات دستگاه
  هاگذاري دستگاهكم كردن فواصل پول

  .اي مناسب مشكالت قطعي سيستم حل شودهاي مخابراتي و ماهوارهساختاز زير با استفاده

هاي خودپرداز و واگذار كردن واريز وجه و بازپرداخت همانطور كه نشان داده شد با افزايش قابليتهاي دستگاه
اخت و واردات شود با سبنابراين توصيه مي. را خواهيم داشت% 70اي برابر ي آنها كاهش هزينهوام به عهده

  .هاي بانكي كمك كردهاي داراي اين قابليت به كاهش هزينهدستگاه

  پيشنهادهاي عمومي
ميليون عدالت كارت مجهز كردن  17ها و اضافه شدن با توجه به موقعيت استان و طرح هدفمند كردن يارانه

  .شودهاي خودپرداز توصيه ميهر چه بيشتر استان به دستگاه

- با كمي دقت اين موضوع مطرح مي گرفتند اما اگرن شعب مستقيما پول را از بانك ميدر گذشته مشتريا

گيرند به اين ترتيب كه شعب با هاي عابر بانك پول را از بانك ميامروزه مشتريان با واسطه دستگاه شود كه
- را از دستگاه ميگذارند ومشتري پول تفكيك پول سالم از پول كثيف و پاره آن را در دستگاه عابر بانك مي

اين در حالي است كه هدف .گرددميكند در نتيجه پول با شرايط بدتري به شعبه برگيرد ودر بازار خرج مي
خدمات بانكداري الكترونيك كمك به تجارت الكترونيك است از طريق كاهش مبادالت پول كاغذي وكاهش 

كه  .رائه خدمات الكترونيك بيشتر و بهترصفوف پشت گيشه شعب وافزايش ساعات آزاد كاركنان شعب براي ا
  :براي رسيدن به اين هدف

  .تبليغات بيشتر و بهتري بايد براي استفاده از خدمات نوين صورت گيرد.1
  .هاي مناسب افزايش يابدافزاراي با استفاده از نرمهاي رايانهامنيت سيستم.2

نهايي غيراز بانك امكان استفاده از موجودي از آنجايي كه مردم تمايل دارند در ساعات غير اداري و در مكا
ها وتجهيزات خود را ها پيشنهاد مي شود كه تعداد سيستملذا به مديريت بانك. حساب خود را داشته باشند

  .ها افزايش دهندهاي عمومي و دانشگاهدر مراكز خريد و مكان

هاي ها با اتخاذ سياستاين سيستمهاي نوين وتشويق افراد جامعه به استفاده از حمايت دولت از سيستم
  .تواند كار ساز باشدمتنوع و مناسب مي

  منابع
 .دريافت كارمزد ازتراكنشهاي ناموفق بانكها:7/7/87مورخ  1304/م/پ شماره ننامه بانك مركزي بخش .1
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