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برنامه های جانبی
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در همایش امسال در کنار برگزاری مراسم اصلی برنامه های جانبی نیز جهت افزایش کیفیت 
»نظام های  دو کتاب  از  رونمایی  مراسم  برنامه ها  این  از  یکی  بود.  شده  برنامه ریزی  همایش 
پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران« و »چالش های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل 

وضعیت و توصیه های سیاستی« بود. 

   »نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران« 

در این کتاب که توسط جمعی از کارشناسان و مدیران بخش نظام های پرداخت بانک مرکزی تألیف شده است، 
ضمن بررسی تاریخچه و مفاهیم اساسی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مسائلی چون بسترهای 
قانونی، ابزارها و کانال های پرداخت، سامانه های پیام رسانی،  نظارت و امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

    »چالش های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه های سیاستی« 

شرایط دشوار اقتصادی کشور از یک سو و انتظار عمومی ایجادشده برای اصالح بنیان های اقتصاد کشور 
امکان درجازدن  برای سعی و خطا نمانده و زمان،  از آن هستند که فرصت چندانی  از سوی دیگر، حاکی 
بیشتر به اقتصاد کشور نمی دهد. ریل گذاری سیاست های اقتصادی کشور و راهبری قطار تولید برای عبور 
مراکز  بر عهده  آن  بسیج  دارد که  نیاز  زاید الوصفی  تجربه  و  دانش  به عقالنیت،  رکود،  تونل  از  غیرتورمی 

پژوهشی اقتصادی است.

پژوهشکده پولی و بانکی با درک این ضرورت، از اوایل استقرار دولت تدبیر و امید، ایفای نقش فعال در 
مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور و ارائه ثمرات آن در بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی 
محورهای  به عنوان  و  شناسایی  اقتصاد کشور  اساسی  مسئله  اساس، چهار  این  بر  تکلیف کرد.  به خود  را 
از سوی دیگر،  بود.  از رکود«  این محورها، تدوین »راهبرد خروج  همایش تعیین شدند. مشاهده پذیرترین 
توجه به الزامات خروج غیر تورمی از رکود، توجه را به »بازنگری در چارچوب سیاست  پولی« معطوف کرد. 
از  بنیادین »رابطه بانک و بنگاه« در اقتصاد کشور، نقش نظام تأمین مالی تولید در پشتیبانی خروج  نقش 
رکود را جلوه گر می کرد و بانک محوربودن نظام تأمین مالی کشور، لزوم »ارزیابی سالمت بانک های کشور« 

را ضروری می ساخت.

سیاستگذاری  در  نقطه عطفی  به عنوان   1393 سال  به  توجه  و  محور  این چهار  همایش حول  سازماندهی 
متوجه کرد.  اقتصادی  در تصمیم سازی سیاست های  وظیفه خطیر خود  به  را  پژوهشکده  دولت،  اقتصادی 
یادداشت  پنج  و  بیست  و  پیش گفته  سؤال های  به  پاسخ  برای  سیاستی  مقاله  هفت  تنظیم  اساس،  این  بر 
سیاستی، به عنوان گزارش های پشتیبان، در دستور کار قرار گرفت. مجموعه این مقاالت و یادداشت های 
ارائه  توصیه های سیاستی«  و  تحلیل وضعیت  ایران:  اقتصاد  بانکی  و  پولی  »چالش های  کتاب  در  سیاستی 
می شوند تا تمرینی برای پژوهش های کاربردی معطوف به سیاست سازی در عرصه اقتصاد باشد. پژوهشکده 
پولی و بانکی انتشار این کتاب را آغاز فصلی نو در اثربخشی بیشتر پژوهش های اقتصادی در اصالح فرایند 

سیاستگذاری در کشور و نزدیک کردن حوزه دانش و کاربرد می داند.
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نشست های ویژه مدیران ارشد

یکی دیگر از برنامه های جانبی همایش امسال، برگزاری نشست های تخصصی ویژه مدیران ارشد بانک ها بود. 
نخستین جلسه که ویژه مدیران عامل بانک ها برنامه ریزی شده بود با حضور برت کینگ آینده پژوه سرشناس 
استرالیایی برگزار شد. نشست دوم با موضوع ریسک اعتباری اشخاص حقوقی با حضور رمزی وفا مدیرعامل 
جان کلی  حضور  با  سوم  ویژه  نشست  شد.  برگزار  بانک ها  ریسک  مدیران  از  دعوت  با  و  سیگما   6 گروه 
متخصص سیستم های کربنکینگ با دعوت ویژه از مدیران عامل بانک ها برگزار شد. نشست چهارم به موضوع 
نظارت داده محور اختصاص داشت و با دعوت مخصوص از مدیران حوزه نظارت بانک مرکزی با سخنرانی 
قراردادهای  در  ریسک های کلیدی  ویژه  نشست  شد.  برگزار  ایپروسید  شرکت  بازاریابی  مدیر  بیس  جاناتان 
IT بانک ها با حضور سو میلر و استفن اشلی از موسسه استفنسون هاروود با دعوت ویژه از مدیران حقوقی 

بانک ها و بانک مرکزی  به عنوان پنجمین نشست ویژه در برنامه همایش گنجانده شد.
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   در همایش چهارم، دو بخش مرتبط و مکمل به جوانان مستعد و ایده پرداز اختصاص یافت، یکی پیش از 
همایش و در حاشیه آن و دیگری هم زمان با همایش و در متن آن. بخش اول، رویداد سه روزه »ماشین استارتاپ 
ناب« بود که در روزهای یکم تا سوم بهمن ماه برگزار شد. بخش دوم، نشست ویژه ایده پردازان جوان بود که در 

عصر روز اول همایش در یکی از سالن های جانبی محل برگزاری برپا گردید. 

پژوهشکده پولی و بانکی از برگزاری این دو بخش، اهداف زیر را دنبال می کرد:

و  اطالعات  فناوری  حوزه  به  و عالقه مند  ایده پرداز  مستعد،  جوانان  میان  تعامل  برای  مناسب  بستری  ایجاد 
کارشناسان صنعت بانکی و بانکداری الکترونیک

شناسایی و معرفی جوانان نخبه و مستعد به شبکه بانکی

توسعه تجاری سازی دانش از طریق تقویت چرخه های تبدیل ایده به محصول و تبدیل دانش به ثروت

تشویق کارآفرینی و ایجاد کسب وکار در حوز ه های بانکداری و پرداخت الکترونیک

   بخش اول: ماشین استارتاپ ناب با رویکرد کاربردی در حوزه های بانکداری و پرداخت الکترونیک 

پژوهشکده پولی و بانکی در سال های اخیر عالوه بر انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و تجاری سازی دانش را یکی از اهداف و رسالت های اصلی خود قرار داده است. به همین منظور، 
»ماشین  رویداد  و  شد  دانسته  مغتنم  پرداخت  نظام های  و  الکترونیک  بانکداری  همایش  بی بدیل  فرصت 
استارتاپ ناب« به عنوان برنامه جنبی همایش با همکاری شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در روز های 

یکم تا سوم بهمن ماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تالش تهران برگزار شد. 

را  فرایند  یک   LSM است.  موفق  یک کسب وکار  ایجاد  زمینه  در  روزه  سه  ناب کارگاهی  استارتاپ  ماشین 
ناموفق خواهد  و کدام  بازار موفق  در  اینکه کدام محصول  برای کشف  فرایندی  به شرکت کنندگان می آموزد؛ 
بود. ماشین استارتاپ ناب یک تجربه آموزشی پرانرژی و فراگیر است که شرکت کنندگان در آن، ایده جدید 
کسب وکار خود را با مشتریان بالقوه اعتبارسنجی می کنند، پیش از آن که آن را بسازند و از بازخورد مشتریان 

استفاده می کنند تا به سوی فرصت های جدید چرخش کنند. 

گرچه معموال محدودیت موضوعی برای ایده های مطرح شده در رویداد ماشین استارتاپ ناب در نظر گرفته 
نمی شود، لیکن با توجه به رسالت تخصصی پژوهشکده پولی و بانکی و هم چنین برگزاری این رویداد همگام 
ایده های  پیشنهاد گردید  به شرکت کنندگان  پرداخت،  نظام  های  و  الکترونیک  بانکداری  با چهارمین همایش 
خود را در حوزه های مالی، بانکی و پرداخت ارائه کنند. پیش از برگزاری رویداد و به منظور تعیین محورهای 

نشست ویژه ایده پردازان جوان و کارگاه ماشین استارتاپ ناب
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پیشنهادی، طی مکاتبات و مذاکراتی که با بانک ها و شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک انجام شد، 
چالش ها و مسایل اساسی این صنعت استخراج شده و بر اساس این نیازسنجی، محورهای موضوعی رویداد 

به شرح زیر تعیین گردید. 

»پرداخت تلفن همراه، سیستم های پرداخت خرد، سهولت کاربری فرایندهای بانکی، ترفندهای امنیتی، ارزش 
افزوده خدمات بانکی، پول های نوپدید و شیوه های نوین بانکداری، سیستم های پرداخت مجازی، احراز هویت 

و اعتبارسنجی در فضای مجازی، مدیریت و افزایش وفاداری مشتریان بانکی و مدیریت صف تراکنش ها«

در این کارگاه سه روزه 55 نفر از عالقه مندان و صاحبان ایده در حوزه های مرتبط 
با  بانکداری و پرداخت الکترونیک و سایر حوزه ها شرکت کردند. شرکت کنندگان 
را ترکیبی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسان بانک ها و شرکت های 
اول،  روز  در  مطرح شده  ایده  میان 27  از  می دادند.  تشکیل  اطالعات  فناوری 
12 ایده با رای خود شرکت کنندگان انتخاب گردید. نهایتا پس از سه روز کارگاه 
آموزشی، کار تیمی و مصاحبه با مشتریان بالقوه، ایده ها با همکاری مربیان آماده 
ارائه نهایی در حضور هیئت داواران گردید که از این میان سه ایده با رای هیئت 
داوران به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند. در روز پایانی، عالوه بر ارائه تمام 
تیم ها و داوری ایده ها، دکتر فرهاد نیلی نیز در ارتباط با اهمیت و ارزش نوآوری 

در اقتصاد کشورها و هم چنین سازوکار خلق ایده های جدید سخنرانی نمود.  

   ایده ها و تیم های  برگزیده:

رتبه اول: تیم »پایاپای« با ایده راه اندازی تارنمایی در ارتباط با مبادله پایاپای خدمت با خدمت، جایزه: هر نفر 
یک سکه تمام بهار آزادی

پیشنهاد خدمات،  و  به منظور معرفی  تلفن همراه  اپلیکیشن  ایجاد  ایده  با  برم؟«  بانک  تیم »کدوم  رتبه دوم: 
تسهیالت و انواع سپرده های بانک های مختلف بر اساس شرایط مورد نظر کاربر، جایزه: هر نفر یک نیم سکه 

بهار آزادی

رتبه سوم: تیم »آف یار« با ایده  سازوکار ارائه تخفیف گروهی و ادغام آن در کارت های پرداخت، جایزه: هر نفر 
یک ربع سکه بهار آزادی

   اعضای هیئت داوران:

دکتر نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی

مجید زمانی، مدیرعامل تامین سرمایه کاردان 

محمدهادی شالباف، معاون مالی و اداری پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر اجرایی همایش چهارم

ناصر غانم زاده، مربی نوآوری و خلق مدل  کسب وکار به نمایندگی از مربیان کارگاه 

دکتر نادر قاسمی، کارشناس ارشد تحقیقات و فناوری های شرکت خدمات انفورماتیک

حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا

فریدون کورنگی، مدیرعامل شتاب دهنده مپس

داوود محمدبیگی، مدیر نظام های پرداخت بانک مركزی 
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   بخش دوم: نشست ویژه ایده پردازان جوان در بعدازظهر روز اول همایش

نشست ویژه ایده پردازان جوان در بعدازظهر روز اول همایش، 6 بهمن ماه، در سالن شماره پنج مرکز همایش های 
برج میالد برگزار گردید. این نشست به عنوان مکمل کارگاه ماشین استارتاپ ناب، فرصتی دوباره به سه تیم 
ارائه کنند و در مقابل متخصصین حوزه  ایده های خود را برای شرکت کنندگان در همایش  تا  برگزیده می داد 
بانکداری و پرداخت الکترونیک خود را محک بزنند. به عالوه، دو تن از صاحب نظران و اساتید حوزه کارآفرینی 
و نوآوری برخی نکات کلیدی و حیاتی در مسیر راه اندازی یک کسب وکار جدید را برای شرکت کنندگان کارگاه 

ماشین استارتاپ ناب و سایر عالقه مندان حاضر در این نشست تشریح کردند. 

با سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش در زمینه  کارآفرینی و ویژگی های  نشست 
کارآفرینان آغاز شد. نکته اساسی و محوری صحبت های ایشان استفاده از دانش، 
فناوری ها و ایده های موجود در فرایند کارآفرینی بود. به عبارت دیگر، در راه اندازی 
یک کسب وکار جدید ضرورتی ندارد که یک ایده از همه لحاظ نو و جدید باشد 

بلکه کافیست ایده های موفق قبلی را کمی بهبود بخشد. 

سخنران بعدی این نشست محمدرضا شعبانعلی بود که سخنرانی خود را به توضیح 
این  بر مزایای  متدولوژی ماشین استارتاپ  ناب اختصاص داد. او ضمن تاکید 
روش به کج فهمی هایی که از این روش شناسی ممکن است به وجود آید، اشاره کرد 

و نسبت به آن ها هشدار داد.

در ادامه تیم های اول تا سوم کارگاه ماشین استارتاپ ناب ایده های خود را ارائه کردند و به پرسش های حاضرین 
با میزگرد  پایانی روز اول همایش و همز مانی  این نشست باوجود برپایی در ساعات  در جلسه پاسخ دادند. 
پر شدن  بر  عالوه  به نحوی که  شد  روبرو  مخاطبان  استقبال گسترده  با  اصلی،  سالن  در  اعتباری  کارت های 

صندلی های سالن 11۰ نفره تعدادی از مخاطبان نیز به صورت ایستاده مباحث را دنبال می کردند.

نهایتا در مراسم اختتامیه همایش، با اهدای لوح تقدیر از تیم های برتر تقدیر به عمل آمد.
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بانکداری  ساالنه  همایش های  اختتامیه  در  بانکی  نوآوری های  از  تقدیر  سنت حسنه  از  تبعیت  در  نیز  امسال 
الکترونیک و نظام های پرداخت و به منظور شناسایی و انتخاب نوآوری های برتر، فرم های معرفی نوآوری های 
بانکی توسط دبیرخانه جشنواره مستقر در پژوهشکده پولی و بانکی به تفکیک بانک ها و شرکت های فعال در 

حوزه بانکداری الکترونیک تهیه و برای آنان ارسال شد. 

از شرکت کنندگان در جشنواره مرحوم دکتر نوربخش خواسته شد نوآوری های خود در حوزه بانکداری الکترونیک 
را که تا 3۰ آبان 1393 بهره برداری از آن تحقق یافته باشد به دبیرخانه پژوهشکده معرفی کنند. بر این اساس 15 

محصول از سوی 15 بانک و 7 محصول از سوی 7 شرکت برای حضور در جشنواره معرفی شدند.

هیئت داوران متشکل از آقایان حسن اصغرزاده زعفرانی، دکتر محسن شریفی، دکتر محمد طالبی، مهندس 
انتخاب  منظور  به  را  جلسه ای   1393 بهمن    1 چهارشنبه  تاریخ  در  علی کرمانشاه  دکتر  و  قنبری  برات 
درباره  کارآمد  و  مفید  بحث های  از  پس  کردند.  برگزار  الکترونیک  بانکداری  نوآورانه  برتر  محصوالت 
سودآوری  و  نوآورانه بودن، کاربردی بودن  معیار  سه  اساس  بر  برتر  محصوالت  شده،  معرفی  محصوالت 

بالقوه مورد داوری قرار گرفت.

هیئت داوران چهارمین جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، رای خود در مورد محصوالت معرفی شده به دبیرخانه 
جشنواره را به شرح زیر اعالم کرد: 

هیئت داوران در زمینه محصوالت معرفی شده از سوی بانک ها با تشکر از 15 بانک شرکت کننده در جشنواره 
و ضمن تقدیر از 3 محصول: 

   کارت چند منظوره بانک سرمایه

   طرح باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی

   سامانه فروش ارز مسافری بانک ملت

برندگان چهارمین جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، ویژه محصوالت نوآورنه معرفی شده از سوی بانک ها را به 
شرح زیر معرفی کرد:

   رتبه دوم: انتقال وجه بانکی از طریق شماره تلفن همراه )MMT( از بانک اقتصاد نوین 

   رتبه دوم: نرم افزار پایای گروهی ACH از بانک سامان 

با توجه به نزدیکی امتیازات کسب شده، این 2 محصول مشترکا به عنوان برندگان رتبه دوم برگزیده شدند. 

   رتبه اول: سرویس تلفن همراه بانک برای کلیه کارت های عضو شبکه شتاب از بانک تجارت

جشنواره دکتر نوربخش
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با  الکترونیک،  بانکداری  در حوزه  فعال  از سوی شرکت های  زمینه محصوالت معرفی شده  در  داوران  هیئت 
تشکر از هر 7 شرکت شرکت کننده در جشنواره و ضمن تقدیر از محصول سامانه برخط کشف تقلب از شرکت 
داده کاوان هوشمند توسن برندگان چهارمین جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، ویژه محصوالت نوآورانه معرفی 

شده از سوی شرکت  ها را به شرح زیر معرفی کرد: 

   رتبه دوم: درگاه ارائه سرویس های بانکی یاقوت از شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین )توسن(

   رتبه اول: سامانه انتقال تصویر چک )چکاوک( از شرکت خدمات انفورماتیک 
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امسال نیز طبق روال سال ها گذشته در نمایشگاه جانبی ویژه بانک ها و شرکت های فعال در حوزه بانکداری 
الکترونیک در کنار همایش برگزار شد. 

بانک ها و موسسات اعتباری مشارکت کننده 

نمایشگاه جانبی 

حامیان
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انداز  چشم  مرکزی،  بانک   14۰۰ راه  نقشه  در     
بر  با هدف مهار تورم، نظارت موثر  بانک  بلندمدت 
در  تحول  و  بانکداری  مفاهیم  در  تحول  پولی،  نظام 
فناوری اطالعات ترسیم شده است. برای این منظور 
تحول شبکه بانکی و بانک مرکزی دو بال تحول در 
با  مرکزی  بانک  راه  نقشه  هستند.  پولی کشور  نظام 
توسعه  و  روز  الگوهای  و  استانداردها  از  بهره گیری 
زیرساخت های بازار مالی، به کلیه نیازهای بانکداری 
مرکزی با توجه به تحول و توسعه رویه ها و فرایندها، 
و  قوانین  تغییر  وظایف،  شرح  و  نقش  بازتعریف 
مقررات و حوزه های نوین کسب و کار پرداخته است. 

باید  نقش هایی  چنین  استقرار  برای  مرکزی  بانک 
و  مالی  پایداری  پولی،  ثبات  محوری  فعالیت  سه  بر 
برای  و  نماید  تمرکز  پرداخت  نظام های  بر  نظارت 
با  مجدد  ساختاردهی  و  سازماندهی  به  منظور  این 
این  در  البته  بپردازد.  اطالعات  فناوری  از  بهره گیری 
بانک  متعارف  از قبیل کارکردهای  چالش هایی  مسیر 
مرکزی، محدودیت ها و الزامات قانونی، روابط کاری 
با سایر قوا، تجهیز منابع الزم، پاسخگویی و شفافیت، 
مدیریت ریسک و ساختار مدیریت و انتصابات وجود 
داردکه الزم است در بازنگری ساختار درونی بانک به 

آن توجه شود. 

در  مرکزی  بانک  محوری  فعالیت های  پوشش  برای 
تصمیم سازی  برای  داده   پایگاه  پولی،  ثبات  حوزه 
طراحی گردیده است. در حوزه پایداری مالی، نظارت 
مقررات  و  قوانین  یکپارچه سازی  ریسک،  بر  مبتنی 
مطابق با استانداردهای بین المللی مورد تاکید است. 
در حوزه نظام های پرداخت نیز به جرات می توان گفت 
استانداردهای  با  ولی  بوده  مناسب  که خدمت رسانی 

بین المللی فاصله دارد. 

در مسیر توسعه و تحول باید بر ارتباط مشتری و بانک 
در  بانک ها  است  منظور الزم  این  برای  نمود.  تمرکز 
ارایه  قابل  مالی  خدمات  غیربانکی،  رقبای  با  رقابت 
زبان  با  بتواند  خدماتی که  باشند؛  داشته  مشتریان  به 
مشتری ارتباط برقرار کرده و نیازهای وی را پاسخگو 
باشد. برای این منظور بانک ها باید به سمت استفاده 

از فناوری موافق با نیازهای مشتری وارد شوند. 

نسل جدید با فناوری بزرگ می شود و نخستین تصاویر 
و فیلم های این نسل از طریق فناوری مخابره می گردد. 
متفاوت  مالی  خدمات  مورد  در  جدید  نسل  ذهنیت 

دستاورد

از نسل حاضر است. بنابراین همگام با فناوری، باید 
ابزارهای فیزیکی در بانکداری تبدیل به ابزار مجازی 
شوند همان طور که مشتریان آن ها هم به دنبال انتخاب 
ابزارهای مجازی هستند. در بانکداری آینده کانال های 

ارائه خدمات باید برای نسل آینده تغییر پیدا کند.

انتظارات  و  خدمات  به  نسبت  جدید  نسل  ذهنیت 
بانکداری  متفاوت است.  با نسل حاضر  بانک ها  از 
می ماند هرچند ماندن بانک ها مستلزم حفظ مشتریان 
آن هاست. این جمله ای کلیدی برای مواجهه با سهم 
غالب جوانان در ساختار جمعیتی حال حاضر ایران 
با  متناسب  مالی  خدمات  بازتعریف  بنابراین  است. 
شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد. در مورد لزوم 
بر  نوین  بانک های  سرمایه گذاری  و  بانک ها  تغییر 
روی رفتارشناسی مشتریان برای ارائه خدمات نوین 
رفتار  تغییر  با  همگام  الکترونیک  زیرساخت های  با 
نسل آینده از نظر کارشناسان این حوزه اجماع نظر 

وجود دارد.  

مشتری امروز به دنبال سادگی و راحتی است و به داشتن 
خود  بانکی  و  مالی  وضعیت  از  یکپارچه  اطالعات 
تمایل دارد. بانکداری آینده باید از ابزارها برای انجام 
کارها و خواسته های کاربران استفاده کند به صورتی که 
ارزش آن در فراهم آوردن نقطه تماس پرداخت نباشد 
بلکه به دنبال ایجاد تحول در ارائه اطالعات مالی در 

کنار تراکنش مالی باشد. 

امروز صنعت بانکی در گسترش ابزارها و درگاه های 
کارت  و صدور  تراکنش  قالب حجم  در  الکترونیک 
الکترونیک در جایگاه بسیار مطلوبی است. اما رقابت 
در  امروز  نوین  بانکداری  در  الکترونیک  درگاه های 
سطح بین المللی و جامعه هدف مشتریان و در مواجهه 
تمام  رقابت  نوع  یک  بانک،  مشتریان  آینده  نسل  با 
انقالب  بانکی  انقالب جدید در صنعت  شده است. 
پرقدرت  و  پررنگ  حضور  و  نرم افزاری  ابزارهای 
ارائه  چگونگی  و  نحوه  از  جدید  تعریف  در  فناوری 
خدمات مالی در قالب ابزارهای نرم افزاری و اپ های 

متناسب با نیاز های مشتریان است. 

پویا  صنعتی  به عنوان  ایران  در  الکترونیک  بانکداری 
وارد دوران بلوغ خود شده است. در صنعت بانکداری 
را درگیر  بانکداری کشور  به تدریج کل  الکترونیک که 
ارتباطی  در  بازیگران  و  بازی سازان  کرد،  خواهد 
تعامل،  این  می کنند.  تعامل  یکدیگر  با  راهبردی 
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درون  روابط  منظومه  تا  می دارد  برآن  را  تحلیل گران 
واکاوی کنند.  اکوسیستم  یک  قالب  در  را  صنعت 
مقررات گذار  دولت،  شامل  صنعت  این  بازی سازان 
بانک ها،  صنعت  این  بازیگران  و  بوده  ناظر  مقام  و 
شرکت های آی تی و اپراتورهای تلفن همراه می باشند. 
باید به نقش بازیگران جدید در این بخش نیز توجه 
خاص نمود تا بتوانند جدای از برندهای بانکی به ارائه 

خدمات مالی بپردازند. 

نیازهای مشتریان را در  بانک به صورت یک کنشگر 
از طریق کانال های  و  سنین مختلف شناسایی کرده 
پیشنهاد  آنان  به  را  مالی  مناسب  محصول  مختلف، 
داده های  نیازمند  بانک ها  کار  این  برای  می دهد. 
بوده  مجازی  فضای  در  مشتریان  نیازهای  از  بزرگ 
تبدیل  توانمندی  و  توانایی  کسب  به دنبال  باید  و 
داده ها به اطالعات کاربردی برای پیش بینی نیازهای 

مشتریان باشند.   

فرایندها،  یکپارچگی  به  ایران  نوین  بانکی  مدل  با 
تطابق  و  بانکی  دانش نامه  تولید  زبان مشترک،  ایجاد 
نظام بانکی کشور مطابق با چارچوب های بین المللی 
 Sarbanes Oxley بال و ،IFW،BIAN بانکداری مانند
طریق  از  کشور  بانکداری  مشترک  زبان  می پردازد. 
به وجود  بانکی  فرایندهای  و  داده ها  استاندارد  سازی 
خواهد آمد. با مشخص شدن استانداردهای بین المللی 
در مدل بانکی نوین ایران می توان زیرساخت فنی الزم 
بانکداری متمرکز مناسب برای بانک ها را فراهم نمود. 

نظارت  بانک ها،  بر  الکترونیکی  نظارت  سامانه 
داده محور و مبتنی بر فناوری را امکان پذیر می نماید. 
بانک  نظر  مورد  انباره های خاص  در  بانکی  داده های 
مرکزی نگهداری شده و ناظران بانک مرکزی می توانند 
تحلیل های چند جانبه و کاملی بر روی عملکرد بانکی 
داشته باشند و نظارت دقیقی را بر آ ن ها اعمال نمایند.

با مشخص شدن استانداردهای بانکی در مدل بانکی 
استاندارد  در کشور،  بانکداری  ایران، عملیات  نوین 
شده و نوع داده هایی که هر بانک برای عملیات بانکی 
می کند،  نگهداری  و  پردازش  را  آن ها  و  تولید  خود 
نیز مدیریت  بانک ها  از این رو،  مشخص خواهد شد. 
بهتری بر روی فرایندهای کسب و کار بانکی داشته و 
سرویس های بهتری را به مشتریان خود ارائه می دهند. 

بانکی  سیستم  یکپارچگی  به  منجر  تحولی  چنین 
می گردد. طی 15 سال گذشته بیشتر سیستم های متمرکز 
بانکداری به ساختارهای وابسته و خدمات محور تبدیل 
شده اند. شاخه های صنعتی غالب در دهه آینده احتماال 

ابرداده ها و کانال های دیجیتالی فراگیر همراه با امنیت 
غیرقابل تعرض خواهند بود. لذا بانک ها باید بتوانند 
بر  بیشتری  تمرکز  ابرداده ها،  این  از  بهره برداری  برای 

روی اطالعات تراکنشی داشته باشند.

متمرکز  بانکداری  پیاده سازی  در  مرحله  دشوارترین 
است. کارکنان  بانک  فرهنگ  و  کارکنان  رفتار  تغییر 
بانک اغلب حالت تدافعی نسبت به تغییر داشته و نیاز 
ممکن  بانک ها  بنابراین،  می کنند.  انکار  را  تحول  به 
دچار  بیشتر  متمرکز  بانکداری  پیاده سازی  در  است 
این اشتباه شوند که باز تولید نظام بانکداری سنتی را 
ذیل عنوان دنباله روی از خط مشی بانک انجام دهند. 
این موضوع راه را برای مشتریان و کارکنان بانک که 
عالقه ای به تغییر شیوه خویش ندارند، باز می کند که 

پشت نام خط مشی پنهان شوند. 

امروزه با افزایش ضریب نفوذ اجتماعی ابزارهای همراه 
مخابراتی  بی سیم،  زیرساخت های  سریع  توسعه   و 
تجارت همراه نقش مهمی در تجارت الکترونیک ایفا 
می کند. در این میان پرداخت همراه یکی از مهم ترین 
و حیاتی ترین مراحل دادوستد در حوزه تجارت همراه 

و بانکداری الکترونیک است.

استفاده از خدمات پرداخت همراه در کنار بانکداری 
برخط و کارت های اعتباری، یکی از ارکان بانکداری 
نوین است که مزیت های مهمی همچون افزایش سطح 
افزایش  پرداخت،  نظام های  به  مشتریان  دسترسی 
سرعت و تعداد تراکنش ها و ارزان تر شدن خدمات را 
برای بانکداران به ارمغان آورده است. به موازات این 
پیشرفت ها از آنجا که ارائه این خدمات در بستر شبکه 
تلفن همراه ارائه می شود؛ در سالیان اخیر اپراتورهای 
تلفن همراه خود با فراهم نمودن خدمات دسترسی به 
نظام پرداخت در حال تبدیل شدن به رقیبی بالقوه برای 

بانک ها در این عرصه هستند. 

به  دسترسی  خدمات  ارائه  روند  می رسد  به نظر 
به تدریج به سمت یک مدل  ایران  نظام پرداخت در 
در  و  بانک ها  آن  سوی  یک  در  می رود که  دوقطبی 
ارائه خدمت  به  تلفن همراه  اپراتورهای  دیگر  سوی 
پرداخت  نظام  به  اگر خدمات دسترسی  می پردازند. 
به دو زیربخش خدمات پرداختی و اطالع رسانی  را 
و  نخست  زیربخش  در  بانک ها  تقسیم بندی کنیم، 

اپراتورها در زیربخش دوم صاحب مزیت هستند. 

نحوه کارکرد کنونی و رقابت روزافزون این دو قطب 
تابع سازوکار مشخصی  در شرایط کنونی  در کشور، 
مضاعف  کارمزد  اخذ  همچون  مشکالتی  و  نیست 
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با همه  بانک ها  تمامی  ارتباط  تراکنش، عدم  در یک 
همه  دست،  این  از  مسائلی  و  اپراتورها  سامانه های 
حاکی از عدم  هماهنگی و پیروی بانک ها و اپراتورها 
از رویه واحد در این خصوص است. بنابراین به نظر 
سمتی  به  را  حوزه  این  فعالیت  عرصه  باید  می رسد 
سوق داد که تمامی بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه 
به  یکپارچه،  نظام  یک  ایجاد  با  یکدیگر  مشارکت  با 

حجم باالیی از بازار دست یابند. 

به نظر می رسد راه حل اقتصادی مناسب برای رشد و 
توسعه خدمات پرداخت همراه، یک مدل مشارکتی با 
حضور شرکت های ارائه دهنده تلفن همراه و بانک های 
کشور در قالب یک نظام یکپارچه می باشد. هزینه ها و 
کارمزدهای دریافتی ارزان و در عین حال وسیعی که 
بابت ارائه خدمات بانکداری همراه )همچون دریافت 
انتقال  موجودی و گردش حساب، پرداخت قبوض، 
وجه و کمک های خیریه( از مشترکین اخذ می شود، 
همراه  به  شرکت ها  این  برای  را  توجهی  قابل  درآمد 
داشته که شاید در شرایط فقدان این خدمات نوین و 
لزوم مراجعه حضوری مشتریان به بانک، این درآمدها 

)البته در سطح کم تری( نصیب بانک ها می گردید.

چنین  در  مشتری  با  بانک  نامتوازن  رابطه  وجود  با 
فضایی بخش خدمات پرداخت با مشکل روبرو شده 
بین  بانک  درآمد  تسهیم  مشکل،  این  راه حل  است. 
کارمزد و نرخ سود به گونه ای است که برای بانک ها 
امکان تنفس به وجود  آورد. این امر نیازمند دیپلماسی 
درست رسانه ای است که به ذی نفعان، ابعاد مختلف 
ایران  در  پرداخت  دهد. خدمات  توضیح  را  موضوع 
برای  و  نبوده  بانک ها  برای  درآمدی  منبع  به عنوان 
مدل کسب و کار  به  سنتی  مدل کسب و کار  از  خروج 
سایر  بانک های  درآمدی  ساختار  با  هم سو  مدرن 
کشورها راهی جز بازتعریف ساختار درآمدی بانک ها 
و مشخص کردن درآمدهای خدمات پرداخت به عنوان 

بخش رو به رشد درآمدهای بانک وجود ندارد. 

به  را  حوزه  این  فعالیت  عرصه  باید  می رسد  به نظر 
سمتی سوق داد که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه 
یکپارچه،  سیستم  یک  ایجاد  با  یکدیگر  مشارکت  با 
دیگر  به عبارت  یابند.  بازار دست  از  باالیی  به حجم 
راه حل مناسب برای رشد و توسعه خدمات پرداخت 
همراه، یک مدل مشارکتی با حضور تمامی شرکت های 
ارائه دهنده تلفن همراه و بانک های کشور تحت لوای 

یک سیستم یکپارچه است. 

کارت های  عدم رشد  دالیل  از  یکی  ارتباط  این  در 

بانک ها  است که  آن  بدهی  به کارت  نسبت  اعتباری 
مدل تجاری موفقی برای صدور کارت اعتباری داشته 
باشند به صورتی که گذشته از مسائل شرعی، بتوانند 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی هزینه های پذیرش شبکه 
کارت اعتباری را مدیریت کنند. از طرف دیگر پس از 
مسائل شرعی  مورد  در  بسیار  نشیب های  و  فراز  طی 
کارت اعتباری، در نهایت عقد مرابحه به عنوان قرارداد 

برای کارت اعتباری تعیین شده است.

انجام  مرابحه  عقد  براساس  مشتری  هرخریدی که 
و  بانک  بین  جداگانه  عقد  یک  به صورت  می دهد 
مشتری و فروشنده بوده که با وجود سیستم حسابداری 
مستقل، بانک ها را برای مدیریت حساب و پردازش 
با مشکل روبرو می سازد. لذا در نظر گرفتن و تسهیل 
سیستم های حسابداری و مدیریت کارت های اعتباری 
از طرف بانک ها و ایجاد انگیزه در مردم برای استفاده 
از کارت های اعتباری می تواند قفل استفاده از کارت 
افزایشی  روند  و  بانکی شکسته  در شبکه  را  اعتباری 

استفاده از این کارت ها را در کشور ایجاد نماید.

عملیات  اصلی  هسته  به عنوان  اعتباری  خدمات 
است.  پرداخت  خدمات  آن  پوسته  و  بانکداری 
خدمات اعتباری در بانک براساس رابطه سپرده گذار 
است  بلندمدت  رابطه ای  تسهیالت گیرنده  و 
در صورتی که خدمات پرداخت رابطه ای کوتاه مدت 
است که با صدور دستور مشتری آغاز و با تسویه آن، 
متوازن کردن  دغدغه  بانک ها  در  می رسد.  اتمام  به 
دارد  وجود  پرداخت  خدمات  و  اعتباری  خدمات 
که با نگاهی ویژه می توان آن را به ساختار درآمدی 

بانک ها ارتباط داد. 

در حوزه خدمات پرداخت بحث مربوط به کارمزدها 
وجود داشته و در خدمات اعتباری سود مطرح است. 
در ساختار درآمدی بانک های کشور نقش سود بسیار 
است.  اندک  بسیار  بانکی  نقش کارمزدهای  و  زیاد 
این  در  سود  نرخ  دستوری  تعیین  علت  به  بانک ها 
در حالی  این  وارد شوند.  نمی توانند  نرخ سود  حوزه 
است که در حوزه کارمزد می توانند درآمدزایی داشته 
باشند. بنابراین با ورود بانک ها به حوزه ای که اختیار 
برای جبران کسری سود  ندارند،  آن  در  زیادی  عملی 

سهام داران به بنگاه داری روی می آورند. 

امروزه با توسعه روزافزون استفاده از فناوری در امور 
مختلف زندگی، توجه و به کارگيری فناوری و امنیت 
پرداختن  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  در 
به بحث امنيت و حفاظت از فضای شبکه به منظور 
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مشتريان  بانكی  تراكنش های  به  بخشيدن  اطمينان 
بانکداری  حوزه  متوليان  دغدغه های  اصلی ترين  از 
امنيت  پايش  و  می شود. كنترل  محسوب  الکترونيک 
شبکه و سرويس ها ی بانكی از وظایف امنیت اطالعات 
در بانک ها است. راهکار پیش رو تحلیل مخاطرات، 
تدوین راهبرد و تدوین برنامه است. سازماندهی امنیت 
و  دریافت  بهبود  برای  راه حلی  بانک ها  در  اطالعات 

تحلیل گزارش رخدادهای امنیت اطالعات است.

باید  هویت  احراز  و  بانکداری  در  امنیت  زمینه  در 

استانداردهای خاص در این زمینه مورد توجه قرار گیرد 
وحتما به کاربران آموزش داده شود. در احراز هویت 
کاربران، حتما باید روش های احراز هویت چند عاملی 
امضای دیجیتال مورد  از  استفاده  و  امنیت الیه ای  و 
اینترنتی  بانکداری  شبکه  امنیت  در  گیرد.  قرار  توجه 
نیز، استفاده از طراحی چند الیه ای می تواند بسیار مفید 
انتظار می رود مدیریت  باشد. در برنامه های کاربردی 
کاربران،  ورود  محدودیت  ایجاد  آسیب پذیری ها، 
انجام بازرسی منظم و ثبت و مرور الگ ها لحاظ شود. 
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عل� رضا اطهری فرد

سودمندی و اثربخش� محتوا

سطح علم� مطالب

نحوه اداره کارگاه

پاســخ�ویی به سؤاالت و ابهامات

ارزیابی کل�

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

۶٨
٧٣

٨٠

٧٣
۶٨

۶۴

٧٧

ارزیابی کارگاه: بدافزارهای بانک�، تهدید یا ســرگرم� از دید شــرکت کنندگان

سیدعل� هاشم� اقدم

محمد جرجندی نژاد

سودمندی و اثربخش� محتوا

سطح علم� مطالب

نحوه اداره کارگاه

پاســخ�ویی به سؤاالت و ابهامات

ارزیابی کل�

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
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۶۴ ۶۴ ۶۶

٧٧

۶۶
۶١

ارزیابی کارگاه: فاکتورهای ال�ترونی� از دید شــرکت کنندگان

سودمندی و اثربخش� محتوا

سطح علم� مطالب

میزان تسلط مدرس

نحوه اداره کارگاه

پاســخ�ویی به سؤاالت و ابهامات

ارزیابی کل�

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٩٠

ارزیابی ســخنران� برت کینگ ویژه مدیران ارشد

برت کینگ

ســطح کیف� سخنران� ارائه شده

میزان تســلط سخنران به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

ارزیابی کل�

٨۴
٩٠

٨٧ ٨۶

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

رمزی وفا

ســطح کیف� سخنران� ارائه شده

میزان تســلط سخنران به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

ارزیابی کل�

٧٩ ٨٢
٨۶

۶٨ ٧١

ارزیابی سخنران� رمزی وفا

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
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۶٠ ۵٨
۶۵

٧۵ ٧۵
٧٠

ارزیابی ســخنران� های نشست ویژه مدیران ارشد

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

سو میلر

استفان اشل�

ســطح کیف� سخنران� های ارائه شده

میزان تســلط سخنرانان به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

ارزیابی کل�

٨٠
٧۴

٨٨

٨٠
٧۵

ارزیابی ســخنران�  جان کارلتون کل� ویژه مدیران ارشد

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

جان کارلتون کل�

ســطح کیف� سخنران�  ارائه شده

میزان تســلط سخنران به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

ارزیابی کل�

٧٩
٧۴ ٧۴

٨١ ٧٧

ارزیابی سخنران�  جاناتان بیس

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

جاناتان بیس

ســطح کیف� سخنران�  ارائه شده

میزان تســلط سخنران به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

ارزیابی کل�
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٧١

۵٢

۶۶
۵٧

٧٣

٨٠
٧۵

٧٠ ٧٠

ارزیابی ســخنران� ها از دید شرکت کنندگان 

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

دکتر محمدرضا جمال�

امید مرعش� پور

محبوبه سادات میروکیل�

محمدامین صادق زاده

ســطح کیف� مقاالت  ارائه شده

میزان تســلط ارائه دهندگان به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

نحوه اداره جلســه توسط هیأت رئیسه

ارزیابی کل�

۶۵

٧٣

۵٨ ۶٠

۶٩
۶٧

۶٠
۶٣

۶٧

ارزیابی ســخنران�  ها از دید شرکت کنندگان

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

دکتر سمیه حیدری

دکتر جهانگیر بیابان�

امیرحسین غفاری نژاد

سیدمحمدرضا حسین�

ســطح کیف� مقاالت  ارائه شده

میزان تســلط ارائه دهندگان به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

نحوه اداره جلســه توسط هیأت رئیسه

ارزیابی کل�

۶۶
۶٣ ۶۵ ۶٧

۵٩
۵۶

۶٢

نمایش�اه

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

رضایت از تعداد بازدیدکنندگان

کیفیت م�ان برگزاری نمایش�اه

رضایت از محصوالت ارائه شــده

برخورد و هم�اری مسئولین

میزان پاسخ�ویی به مش�الت

دسترس� به ام�انات جنبی

ارزیابی کل�
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٨٩
٩۴

۶١

٩٢ ٩۴

٧۵

٨٣

ارزیابی نشست ایده پردازان

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

۶٠

۵٠

۴٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

دکتر عل� رضا فیض بخش

مهندس محمدرضا شعبانعل�

ایده ها

ســطح کیف� سخنران� های  ارائه شده

میزان تســلط سخنرانان به موضوع

پایبندی به برنامه زمان�

ارزیابی کل�
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٣٩۴ 
٣۶٩ 

٣۴٣ ٠۴٣ ٧۴٠ 

٣٠۶ 
٣٢٨ 

٣۴۵ 

١ ٢ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩

تعداد پیام� دریافت� به تفکی� سوال

نتایج نظرسنجی پیامکی

سؤاالت نظرسنجیردیف

نحوه اطالع رسانی و هماهنگی های قبل از برگزاری1

نظم و زمان بندی در طول اجرای همایش2

برخورد و همکاری مسئولین همایش3

کیفیت نمایشگاه جانبی4

کیفیت مکان برگزاری5

ارزیابی شما از سالن ارائه محصول6

ارزیابی شما از جشنواره دکتر نوربخش7

مناسب بودن بسته اهدایی ارائه شده8

میزان رضایت از پذیرایی9
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٣١٢٩ 

٢٠٨٩ 

١٠٣٩ 

٠ 

۵٠٠ 

١٬٠٠٠ 

١٬۵٠٠ 

٢٬٠٠٠ 

٢٬۵٠٠ 

٣٬٠٠٠ 

٣٬۵٠٠
تعداد پیام� دریافت�

 

 

جمع٧ بهمن۶ بهمن   

نحوه اطالع رســان� و هماهنگ� های قبل از برگزاری

عال�خوبضعیف

۴٠٫۶١ ٣٨٫۵٨

٢٠٫٨١

 

٠

۵
١٠
١۵
٢٠
٢۵
٣٠
٣۵
۴٠
۴۵
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برخورد و هم�اری مســئولین همایش

عال�خوبضعیف

۵١٫٨١

۴٢٫٠۶

۶٫١٣

٠ 
٢٠ 
۴٠ 
۶٠ 
٨٠ 
١٠٠ 
١٢٠ 
١۴٠ 
١۶٠ 
١٨٠ 
٢٠٠ 

کیفیت نمایش�اه جانبی

عال�خوبضعیف

۵٢٫۶۵

٠ 
٢٠ 
۴٠ 
۶٠ 
٨٠ 
١٠٠ 
١٢٠ 
١۴٠ 
١۶٠ 
١٨٠ 
٢٠٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٢٫٣۵

١۵٫٠٠

نظــم و زمان بندی در طول اجرای همایش

عال�خوبضعیف

۴٢٫٢٨
۴٩٫٠۵

٨٫۶٧ 

٠
٢٠
۴٠
۶٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١۴٠ 
١۶٠
١٨٠
٢٠٠
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کیفیت م�ان برگزاری

عال�خوبضعیف

۵۴٫۴٧

۴١٫۵٠

۴٫٠٣

٠
٢٠
۴٠
۶٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١۴٠
١۶٠
١٨٠
٢٠٠

ارزیابی شــما از سالن ارائه محصول

عال�خوبضعیف

٣٨٫۵٣

۵٢٫٠۶

٩٫۴١

٠
٢٠
۴٠
۶٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١۴٠
١۶٠
١٨٠
٢٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی شــما از جشنواره دکتر نوربخش

عال�خوبضعیف
٠
٢٠

۴٠
۶٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١۴٠
١۶٠
١٨٠

 

 

 

۵٢٫۶١

۴٣٫۴۶

٣٫٩٢
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میزان رضایت از پذیرایی

عال�خوبضعیف
٠ 

٢٠ 
۴٠ 
۶٠ 
٨٠ 
١٠٠ 
١٢٠ 
١۴٠ 
١۶٠ 

۴١٫١۶ ٣٨٫۵۵

٢٠٫٢٩

مناســب بودن بسته اهدایی ارائه شده

عال�خوبضعیف
٠ 

٢٠ 

۴٠ 

۶٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

١٢٠ 

١۴٠ 

١۶٠ 

٣١٫١٠

۴٣٫٩٠

٢۵٫٠٠
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آلبوم تصاویر
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ساالنه  همایش  رویداد  همفکران  و  همراهان  زحمات  پاس  به  این گزارش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تهیه و تدوین شده است. امید است 
که به یاری و مشارکت شما بزرگواران بتوانیم این رویداد را در سال های آتی 

هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار نماییم.
 

                                                                                                                                                      
   فرهاد نیلی

                     اسفند 1393
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