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مقاالت

تأثیر فنآوری اطالعات و رویکرد بانکداری جامع بر توسعه محصوالت بانکی
خانم محبوبه خواجه صالحانی -اداره اعتبارات خرد

چکیده
بـا توجـه بـه ایجـاد فضـای رقابتـی بیـن بانكهـای
خصوصـی و دولتی ،فـنآوري اطالعـات و ارتباطات،
بهعنـوان یکـي از مهمتریـن چالشهـاي دهههـاي
اخیـر سـازمانها ،مؤسسـات و شـرکتهاي دولتي و
خصوصـي مطـرح بـوده و از طـرف دیگـر ،بهمنظـور
تسـریع در رسـیدن بـه اهـداف و جنبههـاي رقابتي
بـازار ،مالـکان و مدیـران سـازمانهاي مختلـف،
بهخصـوص بانكهـا را در بهکارگیـري و توسـعه
سـامانههاي فـنآوري اطالعـات تشـویق مینمایـد.
بدیهـي اسـت؛ بخـش فـنآوري اطالعـات در هـر
سـازمانــي ،بهعنــوان مهمتریــن و حســاستریـن
بخـش آن نهـاد شـمرده شـده و آگاهـي از چگونگي
عملکـرد ایـن بخـش از الزامـات نظارتـي بهشـمار
ميآیـد .بنابرایـن شـناخت کلـي از نقـش فـنآوري
اطالعـات و ارتباطـات و چگونگـي ارزیابـي عملکـرد
آن از الزامـات اصلـي و ا ّولیـه بـراي بازرسـان و
حسابرسـان سـازمانها و مؤسسـات اسـت.
ایــن مقالــه بــه بررســی رونــد تحــول بانکــداری بــا
گســترش فــنآوری اطالعــات ،ضــرورت تدویــن

برنامــه اســتراتژیك بانکــداری جامــع ،تعییــن
شــاخصها و معیارهــای توســعه محصــوالت و
خدمــات پرداختــه اســت.
فــنآوری اطالعــات ،بانکــداری
یــ
جامــع ،بانکــداری شــرکتی ،بانکــداری اختصاصــی،
بانکــداری مجــازی ،بانکــداری کســبوکارها.
مقدمه
صنعــت « ،»ITهــزاره ســ ّوم پــس از میــالد را بــا
چنــان تحــول عظیمــی مواجــه کــرده اســت کــه
میتــوان از آن بهعنــوان «انقــالب دیجیتالــی»
نــام بــرد .ایــن دگرگونــی در شــیوههاي
زندگــی بشــر تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه
دولتمــردان جوامــع را بــه فکــر اداره الکترونیکــی
امورکشــور واداشــته اســت .نهــاد بانــك از جایــگاه
برجســتهاي در اقتصــاد امــروز برخــوردار اســت .بــر
همیــن اســاس ،الگوهــاي مختلفــی در بانکــداري،
بهمنظــور تجهیــز و تخصیــص بهینــۀ منابــع بانکــی
بــا یکدیگــر در حــال رقابــت هســتند .در ایــن
میــان ،الگویــی موفقتــر اســت کــه بتوانــد خــود
را بــا میــزان باالتــري از شــاخصهاي بانکــداري
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مطلــوب مطابقــت دهــد .بانکــداري اســالمی نیــز از
ایــن امــر مســتثنا نیســت .بنابرایــن ،الگوهایــی کــه
در بانکــداري اســالمی مطــرح مــی شــود ،همگــی
از میــزان مطلوبیــت یکســانی برخــوردار نیســتند
بلکــه درجــات گوناگونــی از حیــث مطابقــت بــا
شــاخصهاي بانکــداري اســالمی مطلــوب در بیــن
آنهــا وجــود دارد.
مــدل بانکــداری جامــع ،یکــی از مهمتریــن
رویکردهــای نویــن بانکــداری ،در بســیاری از
بانكهــای تــراز ا ّول جهانــی پیادهســازی شــده
اســت .ر ّدپــای ایــن رویکــرد در نظــام بانکــی ایــران
نیــز امــروزه مشــاهده میشــود و در ســالهای
آینــده اســتراتژی ،ســاختار ،محصــوالت و خدمــات،
منابــع و موقعیــت رقابتــی بســیاری از بانكهــا را
تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.

ادبیـات موضــوعـی

بانکداری جامع
بانکــداری جامــع ،نوعــی نگــرش مشــتریمحور بــه
بانکــداری اســت کــه از دهــه گذشــته در بانکــداری
غــرب شــکل گرفتــه و اصطالحــاً بــه بانكهایــی
گفتــه میشــود کــه بــازه وســیعی از خدمــات
مالــی اعــم از :خدمــات تجــاری ،ســرمایهگذاری،
شــرکتی ،خــرد و  ...را بــه مشــتریان خــود ارائــه
می دهنــد.
نکتــه مهــم در بانکــداری جامــع ،تفکیــك مشــتریان
بــه گروههــای مختلــف و ارائــه محصــوالت مطابــق
بــا نیازهــای هــر گــروه مشــتریان اســت .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه زیرمجموعههــای بانکــداری
جامــع ،هــر یــك بــه نوعــی از گروهبنــدی
مشــتریان اشــاره دارد.
مــدل بانکــداری جامــع از  7بخــش اصلــی تشــکیل
میشــود کــه در شــکل نشــان داده شــدهاند .بــر
اســاس مــدل ارائــه شــده 4 ،بخــش اصلــی عبارتنــد
از :بانکــداری خــرد ،شــرکتی ،اختصاصــی و مجــازی

مقاالت
کــه بــر اثــر همپوشــانیها ،شــکلهای دیگــری از
بانکــداری را ایجــاد میکننــد.
بانکداری خرد
ایــن شــیوه بانکــداری ،ارائــه خدمــات بــه
عمــوم مــردم بــا مزیتهــای محــدود را شــامل
میشــود .ایــن طبقــه ،شــامل :مشــتریان عــادی
بانك هــا هســتند کــه دارای منابــع پسانــدازی
خــرد ،تراکنشهــای محــدود ،ارتبــاط از طریــق
خدمــات پرداخــت معمــول همچــون :دریافــت
حقــوق ،قبــوض و  ...هســتند .ایــن دســته از
مشــتریان از اعتبــارات خــرد بــرای رفــع نیازهــای
روزمــره زندگــی اســتفاده میکننــد و مشــتریان
اصلــی کارتهــای اعتبــاری بهشــمار میرونــد.
ایــن بخــش ،تعــداد بســیار زیــادی از مشــتریان
را شــامل مــی شــود کــه ســودآوری محــدودی
دارنــد و مزیــت ایــن بخــش ،ریســك کــم ،بهدلیــل
پراکندگــی و تعــداد بــاال اســت.
اسـتراتژی قالـب در برخـورد بـا ایـن مشـتریان،
افزایـش حداکثـر بهـرهوری بـا تأکیـد بـر کاهـش
هزینـه اسـت .بدینترتیـب ،بانکـداری الکترونیکـی
بهدلیـل مزیـت فـراوان خـود در مدیریـت هزینههـا
بسـیار در طراحی و اجرای اسـتراتژی های بانکداری
خـرد مؤثـر بـوده و کاربـرد دارد.
بانکداری شرکتی
یکــی از صنایــع رقابتــی امــروز ،صنعــت بانکــداری
اســت کــه بهعلّــت شــباهت زیــاد خدمــات و
امتیــازات گوناگــون قابــل ارائــه ،وفادارســازی
مشــتریان در آن ،امــری ضــروری و دشــوار
اهمیــت
اســت .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه
ّ
بحــث ســودآوری در بانــك و جــذب منابــع،
بررســی راهکارهــای کســب ســود ،بهتریــن راه و

کمهزینهتریــن راه ،افزایــش درآمــد و بهتبــع
آن ،کســب ســود ،توجــه و ارائــه خدمــات بــه
مشــتریان خواهــد بــود .بــر ایــن اســاس ،یکــی
از راهکارهــای تخصصــی کــه در دهههــای اخیــر
مــورد توجــه بانكهــای بینالمللــی ماننــد:
«مریلینــچ» (« ،)Merrill Lynchســیتیگروپ»
( )Citigroupو «اچاسبیســی» ( )HSBCقــرار
گرفتــه اســت ،توجــه خــاص بــه نیازهــای مشــتریان
شــرکتی در قالــب بانکــداری شــرکتی اســت.
در دهــه اخیــر بــا ورود بانكهــای خصوصــی
و تحقــق خصوصیســازی بانكهــای دولتــی
کشــور ،ضــرورت توجــه بــه روشهــای نویــن بانکــی
در راســتای حفــظ و یــا توســعه ســهم بانكهــا
احســاس میشــود .از ایــنرو ،در ســالهای اخیــر،
بانكهایــی ازجملــه «بانــك آینــده» در جهــت ارائــه
خدمــات جدیــد بانکــی ماننــد بانکــداری شــرکتی
توجــه کردهانــد و ســهم بــازار خــود را در ایــن
زمینــه توســعه دادهانــد.
ایــن بخــش از مــدل بانکــداری جامــع ،مشــتریان
حقوقــی را شــامل مــی شــود .بانکــداری شــرکتی،
بهدلیــل طیــف مشــتریان و انــدازه بــه ســه
بخــش اصلــی بانکــداری «شــرکتهای کوچــك و
متوســط» ،بانکــداری «شــرکتهای بــزرگ» و در
نهایــت بانکــداری «بــازار جهانی» تقســیم میشــود.
ایــن بخــش دارای ویژگیهــای متفاوتــی اســت؛
بنابرایــن بانکــداری شــرکتی ،پاســخگویی بــه تمــام
نیازهــای مشــتریان خــود را هدفگــذاری کــرده
اســت .بدینترتیــب ،بانکــداری بــرای پاســخگویی
بــه نیازهــای مشــتریان خــود ،از محــدوده خدمــات
و محصــوالت بانکــی خــارج و بهســوی ارائــه
خدمــات مالــی (بیمــه ،لیزینــگ ،ســرمایهگذاری

و )...حرکــت میکنــد .ویژگــی اصلــی ایــن دســته
از مشــتریان ،عملیــات بســیار زیــاد ،فعالیتهــای
بینالمللــی ،نیازهــای پیچیــده و گســترده ،اســتفاده
از خدمــات و محصــوالت پیچیــده و ابزارهــای متنوع
مالــی و بانکــی و  ...اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان حــال ،بیــش از 30
بانــك و مؤسســه مالــی در کشــور در حــال فعالیــت
هســتند ،توجــه بــه جــذب مشــتریان شــرکتی
میتوانــد مفیــد باشــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن دوره
بهدنبــال ایجــاد زمینههــای آشــنایی کارشناســان
سیســتم بانکــی بــا مباحــث مربــوط بــه مــدل
کســبوکار بانکــداری شــرکتی اســت.
بانکداری اختصاصی
ایــن شــیوه بانکــداری بــا هدفگــذاری افــراد
ثروتمنــد خدمــات متمایــزی را تــدارک دیــده و
بــه آنهــا ارائــه میکنــد .هســته اصلــی در ارائــه
خدمــات ایــن بخــش ،مدیریــت ثــروت ایــن دســته
از افــراد اســت .ایــن طبقــه از نظــر تعــداد ،بســیار
محــدود اســت ،امــا منابــع بســیاری در اختیــار
دارنــد کــه بانكهــا بســیار عالقهمنــد هســتند کــه
کنتــرل و مدیریــت ایــن منابــع را در دســت داشــته
باشــند .ایــن دســته از مشــتریان نیازمنــد خدمــات
متفاوتــی نســبت بــه مشــتریان خــرد دارنــد و
بانكهــا بــرای بهدســت آوردن ایــن مشــتریان
نیازمنــد زیرســاختهای بســیار متفاوتــی هســتند.
ایــن دســته از مشــتریان از قــدرت چانهزنــی
باالیــی برخوردارنــد و ارتبــاط نزدیــك و متفاوتــی
بــا بانكهــای خــود دارنــد .خدمــات بــرای ایــن
دســته از مشــتریان شخصیســازی شــده اســت.
ارائــه خدمــات بــه مشــتریان اختصاصــی مربــوط
بــه تمــام جنبههــای مالــی آنهــا اســت.
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پیـام آینــده
ــر ـ

ـ

ـ

مقاالت
چنــدی اســت کــه بانكهــای کشــور در راســتای
توســعه فعالیتهــای نویــن خــود ،اقــدام بــه
راهانــدازی و تبلیــغ رســانهای بانکــداری اختصاصــی
کردهانــد .ایــن خدمــت ،نخســتینبار در بانــك
اقتصــاد نویــن معرفــی شــد .پــس از آن بانكهــای
دیگــر کشــور نیــز اقــدام بــه تجهیــز منابــع خــود
بــرای راهانــدازی ایــن نــوع بانکــداری کردهانــد.
بانكهــای آینــده ،ملّــت ،صــادرات ،دی و  ...در
برنامــه تبلیغاتــی خــود از آن یــاد کردهانــد .امــا
ایــن بانکــداری بــرای بســیاری از همــکاران بانکــی
هنــوز ناشــناخته اســت .بنابرایــن در این یادداشــت،
بهصــورت خالصــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه
میشــود .کســانی کــه بــه شــعب بانكهــای

خارجــی مراجعــه کردهانــد بــه باجــهای بــا نــام
« »private bankبرخوردهانــد.
قدمــت بانکــداری اختصاصــی بــه دو قــرن پیــش
و بــه کشــور ســوییس ،مهــد بانکــداری نویــن بــاز
میگــردد امــا رشــد و توســعه آن مربــوط بــه ســه
دهــه گذشــته اســت .تقریبــاً تمامــی بانكهــای
تــراز ا ّول دنیــا همچــون،»UBS« ،»Citibank« :
« »Barclays« ،»HSBCو  ...بــه ارائــه ایــن
خدمــت توجــه ویــژه نشــان دادهانــد .جالــب اســت
بدانیــد؛ ســهم درآمدهــای حاصــل از ایــن بانکــداری
از کل درآمدهــای بانــك « ،»Barclaysحــدود 60
درصــد و در بانــك « »UBSحــدود  75درصــد
اســت.
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ر

عمومی

طبقه مشتریان

تكتك مشتریان

تكتك مشتریان

طبقه مشتریان

تكتك مشتریان

طبقه مشتریان

قیمت کم

قمیت متوسط

قیمت باال

قیمت کم

قیمت متوسط

قیمت متوسط

قیمت کم

استاندارد

سفارشی

شخصیسازی

سفارشی

شخصسازی

سفارشی

متوسط

متوسط رو بهباال

بسیار باال

بسیار باال

متوسط رو بهباال

باال

باال

ندارد

محدود

الزم

الزم

محدود

الزم

محدود

از طریق تلرها و

از طریق تلرها و

الکترونیکی

الکترونیکی

مدیر حساب و ارتباط

مدیر حساب و ارتباط

تلرها و الکترونیکی

مدیر حساب

الکترونیکی

شعب

شعب

دفاتر و شعب ویژه

شعب و دفاتر ویژه

شعب

عمومی

عمومی

اختصاصی

اختصاصی

عمومی

اختصاصی

هزینه

تمرکز

تمایز

تمرکز

تمرکز

تمایز

بانك

بانك

بانك

بانك

بانك

نیاز ندارد

نیاز ندارد

گزارشدهی و مدیریت

متناسب با نرمافزارهای

نقدینگی

جامع شرکتی

آسان

شخصی تا سفارشی
بسته به اندازه شرکت

دفاتر شرکتهای
تأمین سرمایه

شرکتهای تأمین
سرمایه

مجازی
عمومی
هزینه
بانك مجازی

نیاز ندارد

نیاز ندارد

نیاز دارد

نسبتاً دشوار

دشوار

دشوار

نسبتاً دشوار

نسبتاً دشوار

آسان

انبوه

نسبتاً محدود

بسیار محدود

محدود

نسبتاً محدود

محدود

نسبتاً انبوه

تصمیم فردی

تصمیم فردی نسبتاً

فردی و نسبتاً

فردی /سازمانی،

ساده

ساده

پیچیده

پیچیده
باال

متوسط

مورد نیاز

نیاز ندارد

اطالعات کسبوکار

اطالعات زندگی

و صنعت و اقتصاد

مشتریان

فردی پیچیده

سازمانی و پیچیده

متوسط

متوسط

متوسط

باال

متوسط

نیاز ندارد

محدود

مورد نیاز

مورد نیاز

محدود

اطالعات کلی

اطالعات زندگی

اطالعات زندگی

1
ـ

بانکـــداری ســـرمایهگذاری ،راهکار بانکـــداری
شـــرکتی و اختصاصـــی برای مدیریـــت دارایی و
ثروت مشـــتریان اســـت .بدین ترتیـــب ،میتوان
دید که بانکـــداری ســـرمایهگذاری بیشتر با دو
دسته از مشـــتریان که دارای ســـرمایه و دارایی
هستند ،یعنی؛ شـــرکتها و مشـــتریان ثروتمند
در ارتباط اســـت .این شـــکل از بانکـــداری که با
بازار ســـرمایه در ارتباط اســـت ،در تالش اســـت
تـــا خدمات مالـــی مورد نیـــاز مشـــتریان را از
طریق تمامـــی ابزارهای مالی ،بهخصـــوص بازار
ســـرمایه برآورده ســـازد .بر اســـاس قوانین ایران
ارائه این دســـته از خدمات توســـط شرکتهای
تأمین ســـرمایه انجام می شـــود.

اطالعات کسبوکار و
صنعت و اقتصاد

ت

اطالعات کسبوکار

فردی نسبتاً ساده

مقاالت
بانکداری کسبوکارها
همپوشــانی بانکــداری خــرد و شــرکتی نیــز بــه
کســبوکارهایی (اصنافــی) اشــاره دارد کــه ماهیــت
شــخصی امــا دارای کارکــردی تجــاری هســتند .از
ایــنرو ،اگــر ایــن دســته از مشــتریان ،بهلحــاظ
ماهیــت ،حقیقیانــد امــا بهلحــاظ خدمــات مــورد
نیــاز ،بهخصــوص در بخــش تجــارت و تأمیــن
مالــی ،خدماتــی از جنــس بانکــداری شــرکتی نیــاز
دارنــد .ارائــه خدمــات بــه ایــن دســته از مشــتریان،
بیشتــر بــر مدیریــت پرداختهــا ،رفــع نیازهــای
اعتبــاری آنهــا و توســعه کسبوکارشــان تمرکــز
دارد.
بانکداری شخصی
ایـن بخـش از مشـتریان ،طیفـی از مشـتریان
بیـن مشـتریان عـادی و اختصاصـی هسـتند .ایـن
مشـتریان ،تعـداد بیشتـری بـا منابـع محدودتـر
نسـبت به مشـتریان اختصاصی را شـامل میشـوند.
ایــن بخــش از بــازار مزایــای مشــتریان اختصاصــی
و خــرد را بــا هــم دارد .ریســك کمتــر نســبت بــه
مشــتریان اختصاصــی و منافــع بیشتــر نســبت بــه
مشــتریان خــرد از ویژگــی آنهــا اســت .امــا ایــن
بخــش ،بهدلیــل تمایــل ذاتــی بانكهــا بهســوی
حرکــت بهســمت طبقــات بــاالی مشــتریان مغفــول
میمانــد .امــا برخــی از بانكهــای تــراز ا ّول جهانــی
ماننــد :بانــك بارکلیــز « ،»Barclaysایــن بخــش
از مشــتریان را هدفگــذاری کردهانــد.
بانکداری مجازی
بســیاری مفهــوم بانکــداری «مجــازی» و
«الکترونیکــی» را اشــتباه مــی گیرنــد « .ـ
ـ » ،یــك اســتراتژی کســبوکار اســت کــه
مشــتریانی را کــه از طریــق فضــای مجــازی مســائل
بانکــی خــود را مدیریــت میکننــد ،هدفگــذاری
ر ی ــ »،
کــرده اســت امــا « ــ
یــك کانــال توزیــع اســت کــه بــا اســتفاده از

کانالهــای الکترونیکــی ،خدمــات را در دســترس
بخشهــای مختلــف مشــتریان قــرار میدهــد.
همپوشــانی مثلــث در مــدل در رأس آن بــا بانکداری
شــرکتی و اختصاصــی اســت؛ زیــرا بهدلیــل
فرآیندهــای پیچیــده و نیــاز بــه ارتباطهــای نزدیك
و رو در رو بــرای ایجــاد حــس اعتمــاد ،نقــش
مدیــران حســاب /ارتبــاط جایگزیــن کانالهــای
ارتباطــی و ارائــه خدمــات از طریــق کانالهــای
الکترونیکــی اســت .از ســوی دیگــر ،بخشهایــی
از ایــن مثلــث ،خــود مــی توانــد ماهیتــی مســتقل
داشــته باشــد و آن جایــی اســت کــه بــا مشــتریانی
طــرف هســتیم کــه بهطــور کامــل و تنهــا از
خدمــات بانکــداری مجــازی اســتفاده میکننــد.
اگــر یــك بانــك ،بهلحــاظ ماهیــت مجــازی نباشــد
از طریــق بانکــداری مســتقیم اســتراتژیهای
بانکــداری مجــازی را پیگیــری میکننــد .تجربــه
بانــك « »INGیکــی از موفقتریــن نمونههــا در
ایــن خصــوص اســت.
توســعه خدمــات و محصــوالت بــرای مشــتریان هــر
بخــش بــر اســاس رویکــرد بانکــداری جامــع تفــاوت
هــای اساســی بــا هــم دارد کــه بانکــداران بایــد
بــه آن توجــه کننــد .بدیــن ترتیــب بــر اســاس
جــدول زیــر بایــد شــاخص ها و معیارهــای توســعه
محصــوالت و خدمــات را در نظــر گرفــت.
بــر همیــن اســاس ،فــنآوری اطالعــات ،نقــش
موفقیــت بانکــداری
بســیار مهمــی در اســتقرار و
ّ
جامــع دارد .فــنآوری اطالعــات از جنبههــای
گوناگونــی بــر بانکــداری جامــع اثرگــذار اســت .ایــن
تأثیــرات میتوانــد رویکــرد طراحــی «،»Core
سیســتمهای اطالعــات و پشــتیبان تصمیمگیــری،
مدیریــت ارتباطهــا ،پایگاههــای اطالعاتــی و
دانشــی ،نرمافزارهــای جامــع همچــون :باشــگاه
مشــتریان و مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان،
نرمافزارهــای خــاص ماننــد :اینترنــت بانــك

حقوقــی ،گزارشگیــری ،بانکــداری الکترونیکــی
متناســب بــا هــر بخــش و  ...را شــامل شــود .از
ایــنرو ،نقــش بیبدیــل فــنآوری اطالعــات
شــامل :ایجــاد زیــر ســاختها ،پشــتیانی ،نــوآوری،
خلــق ابزارهــا و محصــوالت و  ...در بانکــداری
جامــع بــر کســی پوشــیده نیســت .بدینترتیــب،
فــنآوری اطالعــات همســو بــا رویکــرد جدیــد
بانکــداری جامــع بایــد خــود را بــرای پشــتیبانی و
نقشآفرینــی مســتقیم آمــاده و مهیــا ســازد.
بنابرایــن بایــد بهدنبــال راهکارهایــی بــرای افزایــش
اســتفاده از خدمــات الکترونیکــی در بانكهــا
بــود کــه در ایــن راســتا میتــوان بــه مــواردی
همچــون :اســتفاده از سیســتمهای الکترونیکــی
داخلــی ،بومیســازی سیســتمهای الکترونیکــی
کــه بــه اجبــار وارد میشــوند ،تطبیــق فرهنــگ بــا
سیســتمهای مــورد اســتفاده ،برگــزاری دورههــای
آموزشــی الزم بــرای کارمنــدان ،تشــویق کارمنــدان
بــه اســتفاده از ســازوکار الکترونیکــی و بهرهمنــدی
از توانمندیهــای رســانهها بــرای توســعه
اطالعرســانی و آگاهــی در ایــن عرصــه اشــاره
کــرد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
افزایــش رقابــت ،تغییــرات محیــط کســبوکار و
جهانیســازي از تغییــرات عمــدهاي اســت کــه
در صنعــت خدمــات مالــی و بانکــداري بهوقــوع
پیوســته اســت .بــا گــذر مشــتریان از مرحلــه
بانکــداري ســنتی بــه بانکــداري جامــع ،راهبردهــاي
جدیــدی بــراي جــذب مشــتریان کنونــی الزم
اســت .بانکــداري جامــع ،فرصتهایــی را فراهــم
مــیآورد تــا کیفیــت خدمــات ارائهشــده بــه
شــهروندان بهبــود یافتــه و آنهــا را قــادر میســازد
تــا بــه خدمــات و محصــوالت متنــوع و دسترســی
داشــته باشــند کــه ایــن امــر در نظــام بانکــی
جمهــوري اســالمی ایــران یکــی از ضروریــات اســت.
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