ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

 ٧-۶ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٩٣ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد

در ﻃﻠﯿﻌﻪ اﯾﺎم ﻣﺒﺎرک دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ،ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و ادب ﻣﻘﺪم ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ را ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ،از

ﺣﻀﻮر ﮔﺮم ﺷﻤﺎ ﺗﺸ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎرن ﻧﺸﺴﺖ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ،
ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﺪارم ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن "دورﻧﻤﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر"،
اﯾﻦ ﮐﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻏﺮص اﯾﻦ ﻧﻬﺎل ﻧﻮﭘﺎ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟ ﺮد ﺑﺎردﻫ آن را ﺟﺸﻦ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،در ﻋﺰﻣ ﻧﺸﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ،دو ﺑﺎل ﭘﺮواز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻌﻨ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿ

و ﭘﮋوﻫﺸ ﺪه ﭘﻮﻟ وﺑﺎﻧﮑ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ

ﭘﯿﻮﻧﺪی راﻫﺒﺮدی را ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﻧﻬﺎد  R&Dﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ زﻧﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ﺳﻪ دوره ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ اﺟﻼس ،ﺑﺨﺸ از آن آرﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ
اﺻﺤﺎب ﺧﺮد و ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﯾ

از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﯿﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد

را ﺳﭙﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ  ،ﺑﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺗﮑﻠﯿﻔ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ دوش ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ و ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ
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ﺑﺎﻧﮑ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ "ان ﻗُﺒِﻠَﺖ ﻗُﺒِﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ و ان ردت رد ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ" .ﻗﻠﺐ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﻪ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮوج از رﮐﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑ ﻣ زﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز
دارد.
اﺳﺘﺤ ﺎم ﻣﺎﻟ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﻀﺎﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن رﮐﻮد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد و
ﺷ ﺎف ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺣﺮﻓﻪای ،ﭘﻮﯾﺎ و ﭼﺎﺑ

دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣ

راﺳﺦ و ارادهای ﺳﺘﺮگ ﭘﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎزآراﯾﯽ و ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺎزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ در
ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد اﯾﻦ ﻫﺪف را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﮕﺎﻫ ﻧﻮ از ﺗﻼﻗ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ آن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺻﻨﻌﺘ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺘﻤ ﻦ وارد دوران ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ دوران ،ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺑﺎزﯾ ﺮان ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و درﮐ ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ در ﻗﺎب اﻗﺘﺼﺎدﮐﻼن اﺳﺖ.
وﺻﻒ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨﺘ از

ﻣﺪرن ﺑﻮد ،از اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری را در ﺑﺮ ﺑ ﯿﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﺳ ﻮن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی او ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ وی
را در زﻣﺎن و ﻣ ﺎن ﻣﺪّﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ وی اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﻟَﺨﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑ را از
اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﻢ .اراﺋﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ روی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮزﻫﺎی داﺧﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ روی ﺑﺎﻧﮑﺪاران و
ﻓﻨﺎوران ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﺪ و ذیﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
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اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑ را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ،ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺸﺮﯾ
زﻣﺎن و ﻣ ﺎﻧ واﺣﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣ آورد ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪه روﺷﻨ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ

ﻣﺴﺎﻋ در

ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﮐﻼم ﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻮل اﺣﺴﻦ را ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﻫﻤﻪ اﻗﻮال ﭘﯽ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
در ﺧﺼﻮص "ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر"" ،اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﺘ  ،ﺗﺠﺎری ،ﻓﻘﻬ و ﺣﻘﻮﻗ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری" و "ﺳﺎﺧﺘﺎر
دراﻣﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ" ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻪ ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼ " ،ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ"" ،ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز" و "ﻧﻘﺶ دادهﮐﺎوی در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑ " را در دﺳﺘﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﺮ در زﻣﯿﻨﻪ "ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﻫﻤﺮاه" و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺧﺘﻼﻓ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾ

ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﻠﯿﺪی ،ﯾ

ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼ و ﻧﯿﺰ راﯾﺰﻧ

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای واﮐﺎوی ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ،ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ارﯾ ﺴﻮن و  Arthur D. Littleدر آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻫﻤﺮاه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑ ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﻮزه ﮐﻼنروﻧﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ﻣﻮجﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﺳﺎز و ﻓﺮﺻﺖﺳﻮز ﻓﻨﺎوری از
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن "ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪن ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺎﻟ و آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاری" در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻫﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و
"آﻣﻮزهﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻧﮑ " را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺟﻮار
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ  ،ﺳﻪ ﻧﺸﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮑ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪای دو ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻣ ﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص "دورﻧﻤﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر" ،ﮔﺰارش
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﭘﺮوژه "ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان" )ﻣﺒﻨﺎ( و اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ "ﻧﻈﺎرت داده ﻣﺤﻮر در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻟﺒﻨﺎن" ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر در راﺳﺘﺎی راﻫﺒﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺳﺎزوﮐﺎر اﯾﻔﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
اراﺋﻪ ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺗﺨﺼﺼ در ﺧﺼﻮص "دوﻟﺖ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ "" ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﮐﺸﻮر" و "ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز" از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺬاب ﻓﺮداﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ١٠ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼ در ﺣﻮزه "رﯾﺴ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﻗﺮاردادﻫﺎی IT
ﺑﺎﻧﮑ "" ،ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴ

اﻋﺘﺒﺎری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ "" ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑ "،

"اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑ " و "ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ " ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،از  ٢٨٩ﭼ ﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ١۶۶ ،ﭼ ﯿﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ رد ﺷﺪ .از ١٢٣ﭼ ﯿﺪه
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ ٩۵ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ  ٣۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و  ٨ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾ

از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎرم" ،ﮐﺎرﮔﺎه اﯾﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻮان" اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻃ ﯾ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﻓﺸﺮده ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی و ﺗﻼش ،در روزﻫﺎی ﯾ ﻢ ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۵۵ ،اﯾﺪه ﭘﺮداز ﺟﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ اﯾﺪه و
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠ آن و ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن  ١٢ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه در روز
ﭘﺎﯾﺎﻧ  ٣ ،اﯾﺪه ﺑﺎ رای ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﺸﺴﺖ وﻳﮋه ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﺪاران و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﻋﯿﺎرﺳﻨﺠ ﺷﻮد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل در ﮐﻨﺎر اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻮاوراﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺟﺸﻨﻮاره دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣ ﺷﻮد
ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی رهﭘﻮﯾﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻮي ﮐﻪ در ﻣﻐﺰﻫﺎﺳﺖ رﻧﮓ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢﻫﺎﺳﺖ

اي ﮔﻞ و ﮔﻠﺰارﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮔﻮاه ﺷﻤﺎ
ﻋﻘﻞ اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯿﺴﺖ ﮐﻮ ﺧﻂ و ﻣﻨﺸﻮر او

دﯾﺪن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺻﺒﺮ و وﻗﺎر و وﻓﺎﺳﺖ

ﭼﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽِ آﻧﮏ ،ﻫﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﮔﺮ

ﻧﻮ ﺷﺪن ﺣﺎلﻫﺎ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪﻫﺎﺳﺖ
ﻫﺮ ﻧﻔﺲ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮ ،ﻧﻮﺧﻮﺷﯽ و ﻧﻮﻏﻨﺎﺳﺖ

روز ﻧﻮ و ﺷﺎم ﻧﻮ ﺑﺎغ ﻧﻮ و دام ﻧﻮ

ﮔﺮ ﻧﻪ وراي ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻢِ ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﺎﺳﺖ

ﻧﻮ ز ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود

ﻣﯽرود و ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮ ﻧﻮ اﯾﻦ از ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﻋﺎﻟﻢ ،ﭼﻮن آب ﺟﻮﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯿﮏ

ﻣﺘﺸﮑﺮم
1393/11/6
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