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  به نام خدا

  

  افتتاحیهبیانیه 

  

  های پرداخت مو نظا �چهارمین همایش ساالنه بانکداری ال�ترونی

  الملل� برج میالد های بین مرکز همایشتهران، ، ١٣٩٣بهمن  ٧-۶

 

مقدم میهمانان گرام� چهارمین همایش ساالنه بانکداری  سالم و ادبدر طلیعه ایام مبارک دهه فجر، با عرض 

و به نمایندگ� از بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران، از شته دا های پرداخت را گرام�  ال�ترونی� و نظام

کنم. از این که به دلیل تقارن نشست افتتاحیه همایش با کمیسیون اقتصاد دولت،  حضور گرم شما تش�ر م�

هرچند تردید  .مباشیم متاسف شانر میزبان رئیس کل محترم بانک مرکزی و میهمانان ارجمندناچاریم با تاخی

، "دورنمای صنعت مال� کشور"سازنده اعضای ستاد اقتصادی دولت در نشست بعدی پیرامون گفتگوی ندارم 

  این کم توفیق� را جبران خواهد کرد.

 ها که سالنشانه دارد عزم� در گیریم،  ن را جشن م�آ بارده�این نهال نوپا، که امروز چهارمین سال�رد غرص 

وبانک� را بر آن داشت تا  انفورماتی� و پژوهش�ده پول�  مل�  پیش، دو بال پرواز بانک مرکزی یعن� شرکت

. امروز مفتخریم که به رقم زنند های پرداخت کشور نظام R&D نهاد یگذار بنیانپیوندی راهبردی را برای 

مانده به دست  ، بخش� از آن آرمان بلند ش�ل گرفته و مسیر باق�اجالسبرکت سه دوره برگزاری موفق این 

 گذاری شده است.  اصحاب خرد و تدبیر، نشانه

گیرترین دوران حیات مستند خود  ترین و نفس ی�� از حساسدر شرایط کنون� میهمانان ارجمند، اقتصاد کشور 

کند. در چنین شرایط�، باری مضاعف و تکلیف� سنگین بر دوش نظام مال� و بخصوص صنعت  را سپری م�
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در که . قلب تحوالت اقتصاد کالن "واهاما س� د�ت ر�د�ن ر� واها و ا� ما س� ل� بِت قُلَبِن قُ ا� "بانک� کشور قرار گرفته که 

به مراقبت ویژه نیاز  زند های اقتصادی برای خروج از رکود در نظام بانک� م� رل تورم و تامین مال� بنگاهکنت

  . دارد

و  ها که در اثر مضایق تحریم و عمیق شدن رکود آسیب دیده باید ترمیم و بازیابی شود استح�ام مال� بانک

ای، پویا و چاب� دنیا باید با عزم�  حرفه کشور با بانکداریبانکداری سنت� و غیرمنعطف خش ب ش�اف عمیق

که در  ها ای سازی بانک مرکزی و نوسازی و حرفه رایی و بازمهندس� بانکآازشود. بر ای سترگ پ و اراده اسخر

 ه است. کردگیری  نشانهرا های رئیس کل محترم بانک مرکزی قرار دارد این هدف  صدر برنامه

 استبا این انگیزه های نوین  تالش برای ارائه نگاه� نو از تالق� بانکداری با فناوریامسال محوریت همایش 

بانکداری ال�ترونی� در ایران به عنوان  برسد.آن و به هسته سخت بانکداری عبور کرده ارتباط از پوسته  که این

تر  ورت شناخت دقیقضر ،های این دوران از ویژگ�وارد دوران بلوغ خود شده است. و متم�ن صنعت� پویا 

بازی�ران کلیدی نسبت به محیط اطراف و درک� صحیح از تصویر بزرگ صنعت در قاب اقتصادکالن است. 

که اگر تا امروز، معیاری برای تفکی� بانکداری سنت� از است ای بر قامت بانکداری  ال�ترونی� پوستهوصف 

نکته کلیدی اینجاست که دوران س�ون مشتری به اتمام د. ری�بمدرن بود، از امروز باید همه بانکداری را در بر 

خدمت مورد درخواست وی تا  کجاست، چه م� کند و چه م� خواهدد مشتری او باید بدانرسیده است. بانک 

این مهم در حوزه خوشبختانه اکنون که  .دبا کیفیت مورد انتظار به وی ارائه ده نظر وو م�ان مدّ را در زمان

خدمات بانک� را از لَخت بدنه بتوانیم  رسیده تا، نوبت آن است محقق شدهمناسب  �یفیتخدمات پرداخت با ک

 نظام بانک� در تحقق این مهم است. پیش روی ترین آزمون  ارائه کارت اعتباری، مهم .عبور دهیم گردنهاین 

بانکداران و روی  این همایش نقطه عطف� است که هرساله مرزهای داخل� و بین الملل� این صنعت را بر

فناوری   های ها، شرکت ها، دانش�اه نفعان اصل� این حوزه شامل بانک مرکزی، بانک کند و ذی فناوران باز م�
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اطالعات و مشتریان بزرگ نظام بانک� را با ظرفیت باالیی برای گوش دادن، فراگرفتن و تشری� مساع� در 

  آورد تا نویدبخش آینده روشن� برای این صنعت استراتژی� باشد. واحد گرد هم م� �زمان و م�ان

به کسان� است حق وسل به بشارت کالم در ت گفتگوباالی گیری از ظرفیت  بهرههای همایش امسال،  از مزیت

برای بحث  سه نشست سیاست�با این هدف، برگزاری  گیرند. که قول احسن را پس از استماع همه اقوال پی م�

ساختار "و  "ابعاد سیاست�، تجاری، فقه� و حقوق� کارت اعتباری"، "چشم انداز نظام مال� کشور" در خصوص

 شرایطهای فرامرزی در  چالش پرداخت" ،پنل تخصص� سهاست. به عالوه  برنامه ریزی شده "ها درامدی بانک

   .را در دستور دارند "وکار بانک� در کسبکاوی  نقش داده"و  "بانکداری باز"، "ها تخفیف تحریمیا لغو 

بانکداری "ب�ر در زمینه  مطالب های قبل که مشتاق شنیدن برای اجابت مطالبه به حق شرکت کنندگان همایش

رایزن� اختالف� پیرامون آن بودند، ی� سخنران� کلیدی، ی� نشست تخصص� و نیز های  دیدگاهو  "همراه

مندی بیشتر  یم. بخصوص برای بهرها هسازمانده� کردبرای واکاوی موضوع را مدیران بانک� و مخابرات� کشور 

در آنالیز رقابت اپراتورها  Arthur D. Littleهای اری�سون و  های شرکت ای دیدگاه مندان، بیان مقایسه عالقه

 . است شده  ها در جذب مشتریان بانکداری همراه در برنامه همایش امسال گنجانده با بانک

مرتبط با نوسازی نظام و تجارب برتر  همایش به عنوان فرصت� برای انتقال دانشظرفیت از حداکثری ده استفا

از  سوز فناوری ساز و فرصت های فرصت روندهای بانک� در مصاف با موج بخصوص در حوزه کالنبانک� 

های  شدن، فناوری جهان�"پیرامون امسال، است. سخنرانان کلیدی همایش چهارم همایش  برجستههای  ویژگ�

و سخن خواهند گفت  ها و تهدیدهای فناوری در دهه پیش رو در مواجهه با فرصت "مال� و آینده بانکداری

در جوار  .رندگذا م�ما در میان شرا با  "های ی�پارچه بانک� سازی سامانه ها و تجارب بین الملل� در پیاده آموزه"

مدیران ارشد بانک� کشور با سخنرانان کلیدی برای مشاوره نشست اختصاص�  های عموم�، سه این برنامه

 ریزی شده است. برنامهنیز  همایش
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گزارش ، "دورنمای نظام مال� کشور"مرکزی در خصوص  بانکم�مل پروژه مطالعات�  دوای  ارائه نتایج مرحله

داده محور در بانک مرکزی نظارت "جربه ارائه ت و (مبنا) "های بانک� نوین ایران مدل"ای پروژه  نتایج مرحله

و  در راستای راهبرد مدیریت ارشد بانک مرکزی برای بازنگری در سازمان توسط مجری طرح مزبور "لبنان

 های این بانک است.  سازوکار ایفای ماموریت

های جدید در توسعه  گذاری سرمایهساختار "، "دولت ال�ترونی�"ارائه سه سخنران� تخصص� در خصوص 

فرداست. جذاب های  از برنامه "های فناوری در بانکداری باز نقش شرکت"و  "کشورزیرساخت مخابرات� 

 ITهای حقوق� قراردادهای  ریس�"  کارگاه تخصص� در حوزه ١٠همچنین ط� بعدازظهر امروز و فردا، 

، "های بانک� دسترس� در سامانهمدیریت هویت و "، "ارزیابی ریس� اعتباری اشخاص حقوق�"، "بانک�

 شود.  برگزار م� "فاکتورهای ال�ترونی�"و  "امنیت اطالعات و بدافزارهای بانک�"

چ�یده ١٢٣رد شد. از در ارزیابی اولیه چ�یده  ١۶۶چ�یده مقاله دریافت شده،  ٢٨٩در زمینه مقاالت، از 

مقاله برای انتشار در  ٣۵ها  د که از میان آنمقاله به دبیرخانه همایش رسی ٩۵تایید شده برای بررس� بیشتر، 

 برگزیده شدند. به صورت شفاه� برای ارائه مقاله  ٨مجموعه مقاالت و 

ط� ی� فرایند در این کارگاه،  است. "کارگاه ایده پردازان جوان"های جنبی همایش چهارم،  ی�� از برنامه

و فرایند خلق ایده  ایده پرداز جوان ۵۵ ،ماه بهمندر روزهای ی�م تا سوم و تالش، انرژی سرشار از فشرده 

ئه شده در روز  ارا طرح ١٢از میان . را فرا گرفتند به محصولایده بدیل برای تمهید مقدمه و تاعتبارسنج� آن 

امروز در نشست ويژه جوانان تا انتخاب شدند تر های بر ایده با رای هیئت داوران به عنوان ایده ٣پایان�، 

 د. وشتوسط بانکداران و خبرگان مال� کشور عیارسنج� 

ها و  در خاتمه همایش امسال در کنار ادامه سنت حسنه معرف� و تقدیر از محصوالت برتر نواورانه بانک

شود  بندی م� جمع در بیانیه اختتامیهرا ها  چالشو  ها، دستاوردها یافتهها در جشنواره دکتر نوربخش،  شرکت

 . باشدنوسازی نظام بانک� پویان  رهراهنمای تا 
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 هاست بوي که در مغزهاست رنگ که در چشم                                                 اي گل و گلزارها کیست گواه شما

وقار و وفاستیدن پایان کار صبر و د                                                        ست کو خط و منشور اوعقل اگر قاضی 

 هاست ها رفتن این کهنه نو شدن حال                                                      هست جهانی دگر ،آنک چیست نشانیِ

 نوخوشی و نوغناست ،هر نفس اندیشه نو                                                             روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

 منتهاست بی گر نه وراي نظر عالمِ                                                                رود رسد کهنه کجا می نو ز کجا می

  رسد نو نو این از کجاست رود و می می                                                   چون آب جوست بسته نماید ولیک ،عالم

  

  متشکرم

6/11/1393 


