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امام علی علیه السالم فرمودند:
به اهل بیت پیامبر صلی ا... علیه و آله خود بنگرید 
و به همان سو روید كه آنان می روند و شیوه آنان 
را پیروی كنید كه شما را از دایره هدایت خارج 

نمی كنند.
نهج البالغه – خطبه 97



امروز مسئله ارزش پول 
ملی بسیار مهم است

معظم  رهبر  خامنــه ای  آیت اهلل  حضرت 
انقالب اســالمی در دیداری كه با اعضای 
مجلس خبرگان رهبری داشتند بر موضوع 
اعتمادســازی میان مردم و دستگاه های 
مســئول تاكید كردنــد و گفتند: بخش 
مهّمی از این اعتمادسازی به عهده ِی خود 
دستگاه ها اســت؛ یعنی خود دولت، خود 
قّوه ی قضائّیه، خود دســتگاه های دیگر 
بایستی رفتارشان و عمل شان جوری باشد 
كه جلب اعتماد بکند؛ این بخش به عهده ی 
آنها است، اّما بخشی هم به عهده ی من و 
شما است، بخشی هم به عهده ی كسانی 
است كه مخاطب دارند؛ كسانی كه بلندگو 
دارند كه بایستی در این بلندگوهای رسمی 

و غیررسمی، حرفهایی زده شود.
ایشــان در ادامه با تاكید بر اینکه امروز 
مسئله ی ارزش پول مّلی بسیار مهم است، 
بیان كردند: واقعاً گروه هایی را بگذارند كه 
بنشینند درست فکر كنند؛ نه فقط گروه های 
دولتی، بلکه گروه هایی خــارج از دولت؛ 
اقتصاددان ها هستند، متخّصصیِن مسائِل 
پولی در كشور هستند؛ اّدعا میکنند، به ما 
هم می نویسند، به ما هم می گویند، گاهی 
در روزنامه ها هم می نویسند و می گویند كه 
اینها همه عــالج دارد، راه دارد و راهش را 
بلدیم؛ خیلی خب، اینها را بخواهید، با آنها 
صحبت بکنید، راهش را پیدا كنید و این 
مشکل را برطرف كنید. یا مثالً آن مسئله ای 
كه ما به آقایان دولتی ها عرض كردیم كه 
نقدینگِی كشور را هدایت كنند به سمت 
كارهای ســازندگی و به سمت تولید، این 
كارگروه الزم دارد و كسانی باید بنشینند. 

این كار، تحّرک الزم دارد. 
رهبر انقالب اسالمی در ادامه خاطرنشان 
كردند: ما بایستی دولتی ها را به این سمت 
هدایت كنیم و كمک كنیم، و كاری بکنیم 
كه مردم به آن تالشــی كه آنها می كنند 
خوشبین باشــند؛ ببینند بله، دارد تالش 
انجام می گیرد.  بعضی ها نگران مشکالتی 
در افکار عمومی هستند كه نگرانی هم به جا 
است، بیجا نیست؛ آن چیزی كه این را حل 
می كند، همین است كه ما بتوانیم رابطه ی 
صحیح و سالمی بین افکارعمومی مردم و 

بین دستگاه های مسئول به وجود بیاوریم.
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همکاری فوالد خراسان و بانک صادرات ایران برای افزایش ظرفیت تولید فوالد

پایانه نسیم شهر تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت
فهرست برترین های نظام پیشنهادها در سه ماهه اول سال 1397

5
6
8
10
12
16
18
20
22
24
26
29

30
32
34
36
37
39
40
42
44
46
51
52
54
55
56
58
59
60
61

63
64
68
69
70
71
72
74
75
77
78
82
83
84
85
86
92

پایانی بر برنامه اول
جای هیــچ شــک و تردیدی 
نیست. تا اینجای کار، همه چیز 
رفته  پیش  برنامه ریــزی  طبق 
اســتراتژیک  برنامــه  اســت. 
مدیرعامل  که  بانک  کوتاه مدت 
وعده اش را داده بود، محقق شد. 
تا سال گذشته زیان عملکردی 
با نرخ فزاینده ای افزایش می یافت، اما حاال روند کاهنده 
شده است. اقدامات بنیادینی برای اصالحات مالی صورت 
گرفت، محصوالت جدیدی طراحی شد، یک بار دیگر بانک 
صادرات ایران با خدمات جدید به فضای تبلیغاتی آمد و 
پویایی و اســتقامت آن به رخ کشیده شد. شاخص های 
عملکردی رو به بهبود هستند و همه این ها در صورت های 

مالی شش ماهه اول سال جاری بانک، مشهود است.
مدیرعامل بانک صادرات ایــران با همراهی هیأت مدیره 
برنامه های کوتاه مدت را با موفقیت عملیاتی کرده و حاال 
وارد برنامه دوم شده ایم. برنامه دوم، حرکت به سمت صفر 
کردن زیان عملیاتی است. تحقق این برنامه، توان و انرژی 
مضاعفی نیاز دارد. حاال که مطمئن شدیم نگاه مدیریتی 
حاکم بر نهاد بزرگ بانک صادرات ایران، پیش برنده، علمی 
و عملیاتی است، باید دست به دست داده و همراه همدیگر 
در میدان عمــل برای تحقق برنامــه دوم تالش کنیم. 
برای تحقق برنامه دوم، راهبردها و اهدافی برای فعالیت 
چهارماهه پایانی سال طرح ریزی و در نشست سراسری 
شبکه، توسط هیأت مدیره بانک از طریق ویدئو کنفرانس 
تشریح شد. دستیابی به اهداف تعیین شده در این طرح 
چهارماهه تا پایان سال جاری، صرفاً کار مدیریتی یا بخشی 
نیســت، بلکه تک تک اجزای نهاد بانک باید درست و در 
یک مسیر قدم بردارند. در این شرایط ویژه که موفقیت در 
آن، ما را به ســاحل آرامش خواهد رساند، »اثر پروانه ای« 
را نباید از نظر دور نگه داشت. هر فعالیتی که هر کدام از 
ما انجام می دهیم، هر رفتاری که مشتری از هر یک از ما 
مشاهده می کند، هر تصمیمی که برای انجام کوچک ترین 
اقدامات اتخاذ می کنیم، بر کل شــبکه و سرنوشت بانک 
صادرات ایران اثرات عمیقی دارد. حاال با اعتمادی بیشتر 
به برنامه های تدوین شده مدیریت بانک، وقت آن رسیده 
تا یک بار دیگر عزم  و اراده مــان را برای اعتالی نام بانک 

صادرات ایران در نهایت ممکن، جزم کنیم.
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پرونده

اقتصاد ایران در آستانه تصمیم بزرگی 
قرار گرفته است، تصمیمی كه یک سوی 
آن تشدید فشارهای اقتصادی در حوزه 

تبادالت مالی بین المللی قرار دارد و 
سوی دیگر آن خروج از لیست سیاه 

كشورهای پرریسک برای انجام مبادالت 
مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری. گروه 

ویژه اقدام مالی یا FATF چند پیش شرط 
را پیش روی كشورمان قرار داده و از 

ایران خواسته با پذیرش آنها، شفافیت 
را به معامالت و نقل وانتقاالت مالی خود 

ضمیمه كند. دولت و مجلس ایران باوجود 
برخی مخالفت ها، چهار الیحه مورد نظر 
این نهاد بین المللی را از تایید و تصویب 

خود گذراندند تا گام بزرگی در مسیر 
رفع محدودیت های مالی كشور برداشته 

شود. گروه ویژه اقدام مالی نیز در آخرین 
نشست خود با اذعان به پیشرفت ایران 

در اجرای برنامه اقدام، تا فوریه سال 
آینده میالدی به ایران فرصت داد تا در 

مسیر اصالحات پولی و مالی حركت كند. 
این پرونده در قالب گزارش های مختلف 

و اظهارنظرات كارشناسان و فعاالن 
اقتصادی، تالش دارد تا چرایی ضرورت 

پیوست ایران به FATF باتوجه به شرایط 
حال حاضر كشور را تشریح و تبیین كند. 

خیزش ضدپولشویی
آیا ایران با پذیــرش تعهدات FATF به عنوان تنها 
سازوكار بین المللی در مبارزه با پولشویی، از لیست 

سیاه خارج می شود؟
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احسان میزاني
روزنامه نگار

ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، در کنار کشورهای 
پاکستان، ازبکســتان و ترکمنستان وارد لیست سیاه 
پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF  شد. رایزنی های 
ایران با این نهاد مالی بعد از اجرای برجام آغاز و دولت 
موفق شد تالش ایران برای اصالح فرآیندهای مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریسم را به این سازمان 
بین المللی اثبــات کند. پس از تصویب قانون »مبارزه 
با تامین مالی تروریســم« در بهمن ۹۴ که الیحه آن 
در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، 
گروه اقدام ویژه مالی، چهارم تیرماه ۹۵ در بیانیه جدید 

از تعلیق درخواســت خود مبنی بر اقدامات مقابله ای 
علیه ایران خبر داد. در این روز ایران به مدت یکسال از 
لیست سیاه مالی جهان تعلیق شد تا فرصت داشته باشد 
اقدامات اصالحی الزم را در قوانین و دســتورالعمل ها 
انجام دهد. گروه اقدام مالی مشترک طبق این تصمیم 
اعالم کرد اگر ایران طی ۱۲ماه موفق نشود پیشرفت 
الزم را انجام دهد سازمان FATF مجددا تدابیر معلق 
شــده علیه ایران را اعمال خواهد کرد و اگر ایران در 
مدت مذکور به تعهداتش عمل کند، FATF اقدامات 
بعدی را مورد مالحظه قرار خواهد داد. این سازمان از 

ایران خواست به طور کامل به رفع کاستی ها در مقابله 
با پولشویی و بویژه فاینانس تروریسم بپردازد. در این 
فرصت یکساله بانک مرکزی برخی اقدامات اصالحی را 
ترتیب داد و لوایح جدید بانکی را آماده کرد. ۱۲ماه بعد 
از این تصمیم اما همچنان ایران موفق به انجام اقدامات 
کافی نشده بود به همین دلیل بار دیگر فرصتی شش 
ماهه داده شــد و ایران از لیست سیاه مالی به صورت 
تعلیق باقی ماند. بعد از پایان مهلت شش ماهه همچنان 
الیجه نهایی از ۴الیحه موردنظر در پیچ پارلمان قرار 
داشت و نهایی نشده بود. به همین دلیل فرصتی تازه تا 
تیرماه امسال در نظر گرفته شد. در این فاصله آمریکا 
از برجام خارج شد و روابط اقتصادی با دنیا به واسطه 
بازگشــت تحریم ها بار دیگر به کما رفت. رایزنی های 
دیپلماتیک بار دیگر آغاز شــد و هیات دیپلمات های 
ایران این بار رایزنی با کشــورهای باقیمانده در برجام 
را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند راه های جدیدی 
برای منتفع شدن ایران از مواهب برجام پیدا کنند. در 
جریان این مذاکرات، مهلت ایران برای پیوســتن به 
گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی به پایان رسید 
و مجلس هم بررســی الیحه نهایی را به مدت دو ماه 
به تعویق انداخت. در این برهه از زمان گفته می شــد 
که دولت با تعویق بررسی این الیحه موافق بوده است 
تا در این فاصله تضمین های الزم برای ارتباطات مالی 
از کشــورهای اروپایی گرفته شود و سپس گام آخر از 
سوی ایران برداشته شود. FATF هم سه ماه دیگر به 
ایران مهلت داد تا اقدامات اصالحی خود را کامل کند. 
در همین فاصله زمانی رایزنی های ایران با کشورهای 
اروپایی برای برقراری سازوکار جدید ارتباطات اقتصادی 
بدون مزاحمت تحریم های آمریکا ادامه یافت تا اینکه 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 
نشست مجموع عمومی ســازمان ملل از توافق با اروپا 
برای برقراری سیستم مالی جدید برای برقراری رابطه 
با پولی و بانکی با ایران خبر داد. دیپلمات ارشد ایران 
از ورود ۱۱ بانک مرکزی اروپایی به این مکانیزم مالی 
خبر داد. ظریف همچنین از توافق نفتی با کشورهای 
اروپایی ســخن گفت که به تداوم خرید نفت ایران از 
سوی این کشورها خواهد انجامید. این اخبار مثبت بود 
که بازار ارز ایران را هم با عقبگرد قیمت ها مواجه کرد. 
تیم مذاکره کننده ایران قصد دارد پیش از اعمال دور 
دوم تحریم هــای آمریکا در ۱3 آبان از ابزارهای جدید 
ارتباط با اروپا رونمایی کنــد. به همین دلیل بود که 
مجلس شورای اسالمی هم پانزدهم مهرماه در جلسه ای 
با حضور وزیر امورخارجه، وزیر اطالعات و رئیس کل 
بانک مرکزی به کلیات و جزئیات الیحه پیوستن ایران 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به 
CFT رای داد تا آخرین گام برای پذیرش پیش نیازهای 

پیش از آنکه برجام به امضا برسد،  تالش براي افزایش سطح استانداردهاي بانکي 
در ایران آغاز شد تا زمینه برقراري ارتباط با بانک هاي بزرگ بین المللي فراهم 

شود. سیستم مالی و بانکی پس از سال ها تنش در ارتباطات بین المللی قرار بود 
بار دیگر نقش اصلی را در مناسبات مالی به عهده گیرد. پس از اجراي برجام، بانک های بزرگ 

اروپایی كه موانع سیاسی را رفع شده می دیدند، برای برقراری رابطه با بانک های ایرانی نیاز 
به استانداردهای فنی در عملیات بانکی داشتند. بانک مركزی بخشنامه های موردنیاز برای 

اصالح فرایندها را ابالغ كرد. سیستم گزارشگری مالی موسوم به IFRS یکي از این اصالحات 
بود اما اصلي ترین گام براي عبور از موانع روابط بانکي مربوط به پذیرش سازوكارهاي گروه 

اقدام مالي )Financial Action Task Force( بود كه نیاز به اصالحات اساسي در قوانین و 
رویکردهاي مالي داشت. 

اعتمادسازي مالي براي عبور از موانع كسب وكار

قربانيان پولشويی
روابط بین المللي بانکي و رشد اقتصاد بیشترین آسیب را  از پولشویي مي بینند
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موردنظر گروه اقدام مالی علیه پولشویی FATF برداشته 
شود. این اتفاق درست در موعد آخرین مهلت این نهاد 

بین المللی رقم خورد. 
گروه ویژه اقدام مالی در نشســت ۲7 مهر در پاریس، 
به ایران تا فوریه سال آینده میالدی یعني ۴ماه برای 
تکمیل اصالحات فرصت داد بنابراین تا اسفند امسال به 
تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد. از آنجا که 
مصوبه هاي مجلس در زمان برگزاري این نشســت در 
شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
داشت، این گروه اقدامات ایران را براي خروج از لیست 

سیاه کافي ندانست.
عدم پذیرش قواعد بین المللی از سوی ایران به بانک های 
بین المللی این اجــازه را می داد تا همکاری های خود 
با بانک هــای ایران را محدود ســازند اما بــا عبور از 
این اســتانداردها می توان به برقــراری روابط مالی با 

کشورهایی که قصد حفظ برجام را دارند، امیدوار بود.

B  

بالیي كه پولشویي بر سر اقتصاد مي آورد
اقدامات ایران براي رسیدن به استانداردهاي موردنظر 
گروه اقدام مالي به منظور عادي سازي روابط بین المللي 
بانکي در دستور کار است. گام هاي داخلي و بین المللي 
براي تکمیل این فرایند، برداشته مي شود تا در نهایت 
اقتصاد با فضاي مساعدتري براي رشد مواجه شود. رشد 
اقتصاد و توســعه فعالیت بخش خصوصي از دو جهت 
منوط به عملیات مبارزه با پولشویي است. از یک طرف 
مبارزه با پولشویي فضاي ســالم تري را براي فعالیت 
اقتصادي فراهم مي کند و از ســوي دیگر طي کردن 
مراحل قانوني براي مبارزه با پولشویي امکان برقراري 
ارتباطات مالي با اروپا را تقویت مي کند که این موضوع 
هم به توسعه تجارت و فعالیت بخش خصوصي خواهد 
انجامید.  گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 
FATF وابسته به ســازمان همکاری های اقتصادی و 
توسعه، ۴تهدید اساســی پدیده پولشویی را این گونه 
بر شمرده اســت: ۱- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، 
ســازمان های مجرم را در تامیــن مالی فعالیت های 
مجرمانه و گسترش آن فعالیت ها، آزادتر می گذارد. ۲- 
کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیت های 
مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجرمان آسان تر می کند. 
3- امکان بکارگیری شــبکه مالی رسمی پولشویان، 
خطر فســادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی 
اقتصاد ملی را به همراه می آورد. ۴- انباشــت قدرت و 
ثروت توسط مجرمان و گروه های بزهکار- برخوردار از 
امکان پولشویی- تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی 

و به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید.
همچنین پژوهش های صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد که انحراف تحلیل ها و سیاســت گذاری های 
کالن اقتصادی از مهمترین پیامدهای کالن اقتصادی 

پولشویی به شمار می رود. براساس یافته های علمی و 
تحلیل، آثار زیانبار پدیده پولشــویی را می توان آلوده 
شــدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست که در نتیجه 
آن، ارکان سیاســی، اقتصادی و بنیان های اجتماعی 
به خطر می افتــد. به بیان دیگر، پولشــویی به نظم 
اجتماعی- اقتصادی آسیب می رساند؛ چراکه این پدیده 
آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سالمت 
نظام مالی خواهد داشــت. این آثار نه تنها در بازارهای 
مالی جهانی بلکه در بازارهای نوخاسته هم نمود عینی 
خواهد داشــت. گزارش مرکــز پژوهش های مجلس 
اولین آثار اقتصادی این پدیده شوم را تضعیف بخش 
خصوصی می داند؛ به طوری که پولشویان با هدف پنهان 
کردن عواید حاصــل از فعالیت های غیرقانونی، اقدام 
به راه اندازی بنگاه هــای اقتصادی می کنند و با توجه 
به اینکه منابع قابل توجه غیرقانونی دسترسی دارند، 
می توانند محصوالت خود را با قیمت کمتری بفروشند. 
گاهی حتی محصوالت خود را پایین تر از هزینه تولید به 
فروش می رسانند؛ چراکه هدف آنها چیز دیگری است. 
بنابراین این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که منابع 
خود را از بازارهای مالی تامین می کنند، قدرت رقابت 
بیشتری دارند. این موضوع رقابت را برای شرکت های 
قانونی مشکل می سازد و باعث بیرون ماندن آنها توسط 
شرکت های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی 

قانونی در اقتصاد می شوند.
تضعیف یکپارچگی و تخریــب بازارهای مالی دومین 
پیامد پولشویی عنوان شده است؛ چراکه عمل پولشویی 
از یک طرف مقدار زیادی پول را وارد بازار مالی میکند 
که ورود این منابع شناخته شده و قابل کنترل نیست. 
از طرف دیگــر هم برای انجام یک فعالیت غیرقانونی 
دیگر، حجم عظیمی از پولهای موجود در بازار مالی به 
صورت ناگهانی از آن خارج می شود. از همین رو فعالیت 
پولشویی هم به دلیل ورود نامعقول و ناشناخته منابع 
به بازار مالی و هم به واســطه خروج ناگهانی منابع از 
این بازار، منتج به تضعیف و تخریب بازار مالی می شود.
کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی به عنوان 
یکی دیگر از پیامدهای پولشویی مورد توجه قرار گرفته 
است. حجم پولشویی در جهان بین ۲ تا ۵ درصد تولید 

ناخالص داخلی جهان اســت. در بعضی کشورهای در 
حال رشــد، این عواید غیرقانونی ممکن است میزان 
بودجه دولت را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه کنترل 

دولت بر سیاستگذاری های اقتصادی را کاهش دهد.
تهدید ریسک اعتباری به عنوان یکی دیگر از پیامدهای 
پولشویی به حساب می آید. کشورها در جهان به دنبال 
کســب اعتبار بین المللی برای جذب سرمایه خارجی 
هستند اما پولشویی عکس این فرآیند را اثبات می کند 

و فضای اقتصادی کشورها را ناامن جلوه می دهد. 
آثار اجتماعی ناشی از پولشویی هم فراوان است. توزیع 
نابرابــر درآمد یکی از این پیامدها به شــمار می رود. 
عملیات پولشویی از یک طرف درآمد را به نفع کسانی 
توزیع می کند که تمایلی برای بکارگیری آنها در بخش 
تولیدی و سرمایه گذاری ندارند و از طرف دیگر با توجه 
به اینکه پولشــویان انگیزه ای برای پرداخت مالیات و 
دیگر عوارض قانونی  ندارند، لذا چنین عملی، وضعیت 
درآمدی دولت را با مشکل مواجه می سازد. از همین رو 
دولت ها در چنین شــرایطی برای جبران درآمدهای 
خود، به افزایش نرخ مالیات روی می آورند که این امر 
موجب ایجاد فشار بر فعالیت های قانونی و در نتیجه 
توزیع نابرابر درآمد می شــود. از آنجایی که پولشویان 
در قدم اول و کوتاه مدت به دنبال پنهان کردن منشــأ 
غیرقانونی درآمدهای خود هســتند و کسب سود در 
مرحله بعد برای آنان حائز اهمیت اســت، لذا آنها در 
سرمایه گذاری های موردنیاز یک اقتصاد سالم مشارکت 
نمی کنند و اغلب ســرمایه های خود را در بخش هایی 
نظیر زمین، ســاختمان، اشــیای هنری، جواهرات و 

اتومبیل های لوکس، سرمایه گذاری می کنند.

بدترین و پرریسک ترین کشورها از منظر پولشویی در سال 2017 
براساس شاخص ضدپولشویی بازل

رتبهکشور
146ایران

145افغانستان
144گینه بیسائو
143تاجیکستان

142الئوس

 انحراف 
تحلیل های 

اقتصادی 
از مهمترین 
پیامدهای 

کالن اقتصادی 
پولشویی به 

شمار می رود. 
براساس 

یافته های علمی 
و تحلیل، آثار 
زیانبار پدیده 

پولشویی 
را می توان 

آلوده شدن 
و بی ثباتی 

بازارهای مالی 
دانست که 

در نتیجه آن، 
ارکان سیاسی، 

اقتصادی و 
بنیان های 

اجتماعی به خطر 
می افتد

پنج کشور دارای بیشترین ریسک پولشویی براساس شاخص ضدپولشویی بازل طی سالهای 2017-2012
201220132014201520162017سال

ایرانایرانایرانایرانافغانستانایران1
افغانستانافغانستانافغانستانافغانستانایرانکنیا2
گینه بیسائوتاجیکستانتاجیکستانکامبوجکامبوجکامبوج3
تاجیکستاناوگانداگینه بیسائوتاجیکستانتاجیکستانهائیتی4
الئوسگینه بیسائومالیگینه بیسائوعراقتاجیکستان5



9 8   پرونده      شماره   1124       شماره   1124

nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            آبان 1397                       آبان 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

طی روزهای گذشــته، این سازمان بین دولتی 
تصمیم گرفته برای چهارماه دیگر، نام ایران را 
در فهرست خاکستری خود قرار دهد تا راجع به 
وضعیت آن تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. در ایران 
اما الحاق به این سازمان از خان اول که تصویب 
در مجلــس بود، گذر کرده و حاال به شــورای 
نگهبان رسیده تا نظر نهایی این شورا هم راجع 
به آن اخذ شود و در نهایت، اگر کار باال گرفت، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد گود شود. 

برای همین هم این مهلت ۴ماهه عالوه بر اینکه 
می تواند وضعیت را برای پیوستن به این سازمان 
همواره سازد، ممکن است موافقان و مخالفان را 

بار دیگر رودرروی هم قرار دهد. 
صحبت اما در مورد این الحاق به پولشویی ختم 
می شود؛ موضوعی که این روزها با تامین مالی 
تروریســم گره خورده و البته ایــران هم از آن 
مبری است. اما به هر حال باید ضوابط و قواعد 
بازی در عرصه بین المللی را هم بپذیرد و خود 

را در معرض بازرسی و سنجه هایی قرار دهد که 
همه کشــورهای دنیا با قواعد و قوانین خود و 
البته حفظ منافع ملی در عرصه جهانی مشغول 
به فعالیت های مالی هستند. در این بین، مقررات 
مبارزه با پولشــویی شامل قوانینی هستند که 
اشخاص و شرکت ها را موظف می کند در مورد 
نحوه کســب درآمدشــان به دولت ها توضیح 
دهند. این طور است که پول هایی که از راه های 
نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی 
به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی 
با دشــواری بیشتری رو به رو می شود و سالمت 
نظام مالــی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد 
بود. موضوع حائز اهمیت در این باره سرنوشت 
نظام بانکی اســت. بسیاری از کشورهای دنیا و 
البته بانک های بزرگ و کوچکشــان، از اینکه 
با ایران تبادالت مالی داشــته و نقل و انتقاالت 
پول را انجام دهند، واهمه دارند و بر این باورند 
که اگر ایران عضو این سازمان بین المللی بود، 
حتما می توانســت وضعیت بهتری را به لحاظ 
استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریســم تجربه کرده و از همه مهم تر، خیال 

مسئولیتی روی دوش بانک داران
نظام بانکی چه استانداردهایی را برای اجرای قواعد FATF باید رعایت كند؟

محبوبه فکوری
روزنامه نگار

تصویبش در ایران پیچ وخم های بسیاری داشت و هنوز مشخص نیست كه در 
نهایت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه رایی را برای آن در 

نظر خواهند گرفت. صحبت از الحاق به یک كنوانسیون بین المللی است كه 
دعواها بر سر آن، از دایره اقتصادیون كشور فراتر رفته و اكنون به یک دعوای سیاسی تبدیل 

شده است. در ایران، موافقان و مخالفان زیادی برای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا 
همان FATF وجود دارند كه در سال 1989 به ابتکار كشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد 

تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در 
سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یکبار خود، به اطالع 

كشورهای عضو برساند. این طور است كه كشورهای دنیا می توانند به راحتی و با اطالعات 
یک مرجع مشخص بین المللی، ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف خود را بررسی 
كرده و در مورد سرمایه گذارانی كه به اصطالح به كشورهای مشکوک می روند، احتیاط كنند. 
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بانک هــا در تبادالت مالی بــا آن راحت تر بود، 
اگرچه تحریم های بانکی هم که از سوی ایاالت 
متحده آمریکا علیه کشورمان بنا شده اند، خود 
مانع جدی بر سر روابط بانکی ایران با دنیاست، 
اما به هر حال کارشناســان نظام بانکی بر این 
باورند که الحاق ایران به FATF می تواند شرایط 
بهتری را برای تعامالت مالی اش با دنیا رقم بزند. 
در واقع، موافقان الحاق ایران به این ســازمان 
بین المللی بر این باورند که در صورت نپذیرفتن 
شروط FATF قسمت عمده ای از عملیات های 
بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران قفل خواهد شد؛ 
چراکه عمال امکان نقل وانتقال پول با بانک های 
خارجی از بین  خواهد رفت و بنابراین شاید اگر 
تصمیم جدی در این زمینه گرفته نشود، تاثیر 
عدم الحاق بسیار بیشتر از تحریم هایی باشد که 
آمریکا قرار است از سیزدهم آبان ماه علیه نظام 
مالی و اقتصادی ایران وضع کند؛ موضوعی که 

البته موافقان و مخالفان خود را هم دارد. 
موافقــان می گویند کار اصلی ایــن الحاق آن 
خواهد بــود که به فرآیندهــای مالی و بانکی 
ایران نظارت داشــته باشــد تا مطمئن شود 
اقداماتی که در رابطه با نقل وانتقال پولی از سوی 
شرکت ها و مجموعه های ایرانی صورت می گیرد، 
نظارت کافــی وجود دارد و این فرآیندها طبق 
استانداردها پیش می رود. نکته حائز اهمیت آن 
اســت که با این الحاق در نظام بانکی تغییرات 
خاصی رخ خواهد داد کــه دامنه آن حتی در 
جابه جایی پول نقد میان بانک ها هم کشــیده 
خواهد شد؛ یعنی این جابه جایی پول باید همراه 
 FATF با مســتندات کافی باشد؛ چراکه قواعد
می گوید در همه کشورها اگر شخصی بخواهد 
باالی ۱۰هزار دالر به صورت نقد را به حسابی 
واریز کرده یا آن را انتقال دهد، باید توضیح کافی 
برای این حجم از پــول ارائه کند و بگوید این 
پول را چرا منتقل می کند و منشــا این پول از 
کجا بوده است. در واقع نکته مدنظر بسیاری از 
کشورهای دنیا در رابطه با قواعد پولشویی این 
است که وقتی پول وارد حساب بانکی می شود، 
این پول می تواند به دفعات در حساب های بانکی 
بچرخد و هر بار نمی شود آن را کنترل کرد؛ پس 
بهترین کار این است که در دروازه ورودی، وقتی 
که پول وارد سیستم بانکی می شود، کنترل های 
کافی به عمل بیاید و در آن موقع، اگر منشــا 
پول پاک باشد و مطمئن شوند که برای مصارف 
دیگری اســتفاده نمی شــود و یا برای اهداف 
پولشویی نیست، اجازه دهند که این پول وارد 

سیستم بانکی شده و به گردش درآید. 
حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر 
چه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلســه 
اخیــر خود که جمعه ۲7 مهرمــاه در پاریس 
برگزار شد، نام ایران را در فهرست خاکستری 
قرار داد و چهار ماه دیگر مهلت داد که کشورمان 
اقدامات الزم و مدنظر این سازمان را انجام دهد، 
اما به زعم بســیاری از مقامات بانکی، اگر ایران 
به لیســت ســیاه FATF برگردد، تقریبا نظام 
مالی و بانکی آن از بیــن خواهد رفت؛ چراکه 
هیچ پولی برای هیچ کاری، دیگر قابلیت انتقال 
نخواهد داشت. این در شرایطی است که حتی 
در سنگین ترین تحریم هایی که علیه ایران وضع 
شــده که از ســوی ایاالت متحده آمریکا بوده 
اســت، برای مصارفی مثل تجهیزات پزشکی 
و دارو یا کاالهای اساســی، محدودیتی اعمال 
نمی کند، اما  FATF دیگر نگاه کاالیی به مسائل 
نقل  و انتقاالت مالی ندارد، بلکه تنها برایش این 
امر مهم اســت که پول با چــه هدفی جابه جا 
 FATF می شــود و اگر نام ایران در لیست سیاه
قرار بگیرد، هیچ پولی قابلیت جابه جایی را ندارد. 
در این مورد اصال بحث تحریم و فشــار مطرح 
نیست؛ بلکه FATF می گوید پولی که منشاء آن 
مشخص نبوده و روشن نیست که قرار است با 
چه هدفی به گردش دربیاید، نباید جابه جا شود 
و زمانیکه کشوری به لیست سیاه وارد می شود، 
هیچ پولی نه به آن کشور می رود و نه می توان 
پولی از آن کشور  دریافت کرد و این یعنی قفل 

شــدن تبادالت مالی در نظام بانکی که به هر 
حال کل سیستم بانکی را دچار مشکل خواهد 

ساخت.
بررسی ها نشان می دهد که بانک مرکزی از سال 
۹۰ تاکنون بالغ بر 3۵ بخشنامه را در رابطه با 
پولشویی به نظام بانکی کشور ابالغ کرده که در 
جدیدترین آن که در سال ۹6 ابالغ شده است، 
بانک ها را موظف کرده تا تمامی نقل وانتقاالت 
الکترونیکــی ارزی برون مرزی خود را از طریق 
سیستم ســوئیفت انجام داده و هنگام ارسال 
تمامی نقل و انتقاالت مذکور، اطالعاتی از جمله 
مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، 
شماره یا شناسه ملی، شماره اختصاصی اتباع 
خارجی، تاریخ و محل تولد، آدرس و شــماره 
حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود 
و مواردی از این دســت را بررسی کرده و البته 
حواله ارسالی را به نحوی تنظیم کند که حاوی 
شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد به 
نحوی که تراکنش قابل ردیابی شــود. از سوی 
دیگر بانک ها مکلف هســتند که مشــخصات 
گیرنده را هم که شــامل نام و نام خانوادگی و 
شماره حساب مقصد می شــود را هم دریافت 
کنند. از همه مهمتر اینکه بانک ها مکلف شده اند 
تا تمــام نقل وانتقاالت الکترونیکی داخلی بین 
بانکی را از طریق سیســتم های پرداخت بانک 
مرکزی از جمله ســاتنا و پایــان، انجام داده و 
هنگام ارســال تمامی نقل وانتقال های مذکور، 

مشخصات کامل مشتری را دریافت کنند. 

اشکال پولشویی از طریق نظام بانکی

1- سپرده گذاری مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها
2- گشایش حساب بانکی با نام های مجهول

3- گشایش حساب های اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان
4- بکارگیری چک های مسافرتی
5- بکارگیری حساب های جمعی

6- بکارگیری بانک های ذی نفوذ شخص پولشویی
7- بکارگیری حساب های کارگزاری قابل پرداخت
8- استفاده از بانک کارگزار و حساب کارگزاری

9- بکارگیری حساب های الکترونیکی و بانکداری اینترنتی
10- بکارگیری وثیقه بانکی و اخذ وام

11- استفاده از موسسات مالی و بانکی برون مرزی

اشکال مختلف پولشویی از طریق موسسات مالی 
غیربانکی

1- خرید و فروش در بورس اوراق بهادار
2- استفاده از خدمات صرافی ها

3- استفاده از بانک های زیرزمینی  غیرقانونی
4- استفاده از شرکت ها و صندوق های بیمه و خرید تولیدات آنها

5- استفاده از خدمات پستی از جمله سفارش انتقال پول یا ارسال 
بسته پولی از طریق پست )قاچاق پول(

اشکال مختلف پولشویی از طریق موسسات یا 
فعالیت های اقتصادی

1- استفاده از خدمات وکالی دادگستری، حسابداران و مشاوران مالی
2- صدور فاکتورهای خریدوفروش صوری

3- شرکت در حراج کاالهای عتیقه

کار اصلی این 
الحاق آن خواهد 

بود که به 
فرآیندهای مالی 

و بانکی ایران 
نظارت داشته 

باشد تا مطمئن 
شود اقداماتی 

که در رابطه 
با نقل وانتقال 
پولی از سوی 

شرکت ها و 
مجموعه های 

ایرانی صورت 
می گیرد، نظارت 

کافی وجود 
دارد و این 

فرآیندها طبق 
استانداردها 
پیش می رود
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سارا زارع
روزنامه نگار

B  

مجیدرضا حریری: 

ایران زیر سایه ی لیست 
ممنوعه

حریری،  مجیدرضــا 
عضــو اتــاق بازرگانی 
ایران هم درباره چرایی 
پیوستن به گروه ویژه 
اقدام مالــی می گوید: 
»این روزها بســیاری از افرادی که در زمینه 
FATF اظهارنظر می کنند، به ابعاد واقعی آن 

توجهی ندارند. 
FATF  یــک گروه ناظر مالی در دنیاســت و 
اهدافی مانند شفاف ســازی مالــی، مبارزه با 
پولشویی، تروریسم و... دارد. گروه ناظر مالی 
از فهرســتی برخوردار است و برخی کشورها 
را در قســمت قرمز، بعضی دیگر را در بخش 
زرد و باقی کشورها را در ناحیه سفید آن قرار 
داده است که اگر کشوری در بخش قرمز رنگ 
چنین لیستی باشد، مبادالت بانکی با آن بسیار 

خطرناک خواهد بود.«
به گفته حریری؛» در حال حاضر ایران و کره 
شمالی در حوزه قرمز این لیست قرار دارند و 
در آینده نزدیک بســیاری از بانک های دنیا از 
مبادالت مالی با ایران سرباز خواهند زد؛ چراکه 
آنها ترجیح می دهند کشورهایی را مورد معامله 
خود قرار دهند که در بخش زرد و سفید رنگ 

قرار گرفته و به پیمان های بین المللی متعهد 
شده اند.« 

حریری بــا اذعان به اینکه تأثیــر FATF بر 
اقتصاد ایران موضوعی اجتناب ناپذیر اســت، 
عنوان کرد:» اگر ایران همچنان در بخش قرمز 
باقی بماند مراودات تجاری و مالی کشــور به 
طور یقین دچار مشکالت جدی خواهد شد. 
البته الزم به تاکید است، پذیرش این تعهدات 
به معنای آن نیست که با اجرایی شدنش، تمام 
مشکالت بانکی ایران حل خواهد شد و چنین 
تصور اشتباهی همان انتظارات نادرستی است 
که از این ماجرا وجود دارد. اگر قرار اســت با 
سیستم بانکی دنیا کار کنیم و مراودات تجاری 
پابرجا بماند، یکی از شرایط الزم آن پیوستن 

به FATF است.«
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد:» اگر 
ایران درصدد خارج شدن از لیست سیاه مورد 
نظر برنیایــد، همین روابطی را که با برخی از 
کشورها مانند چین، هند، روسیه، ترکیه و... 
دارد نیز به زودی از دست خواهد داد، چراکه از 
این پس با هیچ بانکی در دنیا نخواهد توانست 
کار کنــد، مگر اینکه جهــت اجرایی کردن 

FATF گام بردارد. 
سیستم بانکی ایران حدود یک دهه است که 
از سیستم بانکی بین المللی خارج شده و نیاز 
است، بانک های ایران با چابکی، خود را به روز 
کرده تا بتوانند مورد اعتماد بانک های جهانی 

قرار گیرند.«

B  

حمیدرضا صالحی: 

گزینه  تنها   FATF پذیــرش 
مثبت پیش روی ایران

حمیدرضــا صالحی، عضو 
اتاق  نماینــدگان  هیــات 
بازرگانی تهران با اشــاره به 
ابعاد مختلف پیوستن ایران 
امروز  به FATF می گوید:» 
مساله  پیوستن به FATF یکی از ضروریات اقتصاد ایران 
است. لزوم شفاف سازی مالی موضوع تازه ای در اقتصاد و 
تبادالت مالی کشور نیست، بلکه این ماجرا سال هاست 
که موضــوع اختالف میان مســئوالن مربوطه جهت 
پیوستن به FATF بوده است. اصل ماجرا اینجاست که 
متاسفانه در ایران برای موضوعاتی با چنین درجه ای از 
اهمیت، به موقع تصمیم گیــری و برنامه ریزی اجرایی 
صورت نمی گیرد. در واقع این همان داســتان تکراری 
غفلتی اســت که اقتصاد ایران را تا به اینجا کشانده و 
اوضاع را وخیم کرده اســت.« به اعتقاد او:» چند سالی 
 FATF اســت که ایران به طور جدی پیگیر پیوستن به
اســت، منتها طی چند وقت اخیر و به دلیل بازگشت 
تحریم های آمریکا علیه ایران، این ماجرا شــکل بسیار 
جدی تری به خود گرفته است. در هر صورت این روزها 
نمی توان در نظام جهانی و اقتصادی مساله ارتباط تمامی 
کشورها و تبادالت مالی آنها با یکدیگر را نادیده گرفت. از 
ایــن رو ایــران هم مانند ســایر کشــورها باید طبق 
استانداردهای جهانی پیش برود. بانک های ایرانی نیاز 
دارند به بانک های جهانی وصل شوند تا در چهارچوب 
استانداردهایی که سایر بانک های دنیا آن را پذیرفته اند، 
حرکت کننــد. بنابراین پذیــرش FATF یکی از تنها 
گزینه های مثبت پیش روی ایران است که به واسطه آن 
می تواند تبــادالت جهانی خود را حفظ کند.« صالحی 
یادآور می شود: » درحال حاضر حدود ۹۰ کشور به این 
گروه پیوسته اند و بسیاری از آنها کشورهایی هستند که 
از لحاظ اقتصادی در جهان از قدرت باالیی برخوردارند. 
از این رو کشــورهایی که می خواهند به سمت توسعه 
اقتصادی حرکت کنند، باید بــرای مقدمات کار خود، 
همانند ۹۰ کشــور دیگر بــه گروه ویژه اقــدام مالی 
بپیوندند.« صالحی می گوید: » پیوستن ایران به این گروه 
مالی بین المللی، فرصت خوبی برای ما فراهم می کند تا 
روابط خود را با سایر کشورهای دنیا حفظ کنیم. روابط 
بانکی و تبادالت مالی موضوع بســیار مهمی در جهت 
توسعه اقتصادی کشورهاست. این حرکت گامی به سمت 
جلوســت؛ هر چند که فشارهای آمریکا علیه ایران سر 

جای خود باشد.«

فعاالن بخش خصوصی اقتصاد در گفت وگو با »ســپهر« از دالیل پیوستن 
ایران به FATF گفتند

ضرورتی غیر قابل انکار
گروه ویژه اقدام مالی یا  FATF، یک نهاد بین دولتی است كه با هدف مبارزه با 
پولشویی در سطح بین المللی تاسیس شد. پیوستن ایران به این گروه تاكنون 

انتقادات و دیدگاه های متعددی را در سطح كشور به همراه داشته است. این در 
حالی است كه به عقیده فعاالن اقتصادی كشور، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یکی 
از محدود راه های نجات اقتصاد كشور در شرایط كنونی است. به منظور بررسی شرایط ایران 

و پاسخ به چرایی پیوستن ایران به FATF به گفت وگو با تعدادی از فعاالن بخش خصوصی 
اقتصاد نشستیم تا از نگاه آنها به عنوان بازیگران واقعی اقتصاد، تاثیر ابعاد پیوستن یا 

نپیوستن ایران به این گروه را مورد ارزیابی قرار دهیم.
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B  

حمید حسینی: 

پیوستن به FATF الزام است نه 
انتخاب

 حمید حسینی، یکی 
اتاق  اعضــای  از  دیگر 
بازرگانی ایران با تاکید 
بــر اینکه در شــرایط 
کنونــی پیوســتن به 
FATF برای ایران یک الزام است نه یک انتخاب 
می گوید:» گــروه ویژه اقدام مالی براســاس 
ســازوکار خود به مؤسسات مالی و بانک های 
کشــورهای عضو پیشــنهاد می کنــد که با 
بانک های ایرانی همکاری نکنند، به این دلیل 
که منشأ پولی که وارد بانک های ایران می شود، 

مشخص نیست. 
یعنی شــفافیتی وجود ندارد تا مشخص شود 
این پول ناشــی از پولشــویی یا فعالیت های 
تجاری اســت.« او با اذعان به اینکه کشور ما 
۲ســال اســت که عضو موقت FATF شده، 
عنوان می کند:» در این مدت اقداماتی از سوی 
دولت و مجلس برای خروج از لیســت سیاه 
صورت گرفته و خوشــبختانه با وجود اینکه 
کشــورهایی مثل آمریکا، آرژانتین، اسرائیل و 
عربستان مخالف حضور ایران در این سازمان 
هســتند و در تالش اند تا ما را به لیست سیاه 
برگردانند فعالً حضور ما چهار ماه تمدید شده 
تا ما فرصت داشته باشیم مقررات FATF را در 

مراجع رسمی کشور مصوب و اجرایی کنیم.«
او درباره ضوابط حاکم بر این نهاد بین المللی هم 
توضیح می دهد:» عضویت در این کنوانسیون 
اختیاری است و هرگاه کشوری دید که شرایط 
مطلوب نیســت می تواند از آن خارج شــود. 
عضویت در این سازمان ها بسیار دشوار است 

اما خارج شدن از آن مشکل نیست.
کســانی که با این الیحه مخالفت می کنند، 
نگرانند که به خاطر عضویت در این سازمان ها 
بعضی از ارگان هــای خودمان و جنبش های 
انقالبی که با آنها همکاری داریم در لیســت 
تحریم قرار بگیرند و نتوانیم با آن ها همکاری 
کنیم. ما باید منافــع ملی خودمان را ببینیم 
و نبایــد به خاطر احتیــاط از اینکه مبادا یک 
سازمانی در کشــور دیگری در لیست شورای 
امنیت قرار بگیرد بــرای خودمان محدودیت 

ایجاد کنیم.«

B  

حسین سلیمی:

مراودات مالی بین المللی 
ایران، در گرو پذیرش 

 FATF

حسین ســلیمی، عضو 
نمایندگان اتاق بازرگانی 
 FATF ایران، پیوستن به
را یکی از نیازهای اساسی 
اقتصاد ایــران می داند و 
می گوید: » این موضوع بــا اینکه مدت ها مورد 
بحث محافل اقتصادی و سیاسی ایران بود، اما از 
حدود سه سال گذشته شکل و شمایل جدی تری 
به خود گرفت. همان زمان که ایران نســبت به 
موقعیت اقتصادی خود در دنیا هوشیارتر شد.« او 
 FATF عنوان کرد: » در حال حاضر تصویب نهایی
به نظر شــورای نگهبان برخواهد گشت که نیاز 
است ظرف کمتر از یک ماه آینده مورد تصویب 
قرار گیرد. اگر چنین اتفاقی روی ندهد، ایران یک 
بار دیگر و در مهلت مشخص شده توسط گروه 
ویژه اقدام مالی، بایــد به طور جدی تر به دنبال 
تصویب و اجرایی شــدن آن باشــد.« این فعال 
بخش خصوصی در حوزه پولی و مالی با تاکید بر 
آنکه پذیرش و اجرایی شدن FATF یک ضرورت 
غیرقابل انکار برای ایران اســت، می گوید: » اگر 
کشور بخواهد بازارهای جهانی و اقتصاد بین المللی 
خود را حفظ کند، نیاز به مبــادالت مالی دارد. 
تبادالت مالی ایران نیز در گروی اعتماد ســایر 
بانک های دنیا به سیستم بانکی کشور است که 
باید از شــفافیت الزم برخوردار شود و  برقراری 
 FATF ارتباط با اقتصاد بین الملل در گرو پذیرش
خواهد بود.«  سلیمی فرصت داده شده به ایران 
برای خروج از لیســت ســیاه مورد نظر را نقطه 
عطفی برای توســعه اقتصادی کشور دانست و 
افــزود:» امید می رود طبق پیگیری های صورت 
گرفتــه، به زودی نتیجه مثبتــی از این فرآیند 
حاصل شــود و ایران هم جهت خروج از لیست 
سیاه معروف، گامی اساسی بردارد. اگر کشوری 
عضو FATF نباشــد، به طور قطــع برای نقل و 
انتقاالت مالی خود دچار مشکالت عدیده  خواهد 
شد. همچنین بانک های بزرگ دنیا عالقه ای به 
برقراری روابط مالی با سیســتم بانکی کشــور 
غیرعضو، نخواهند داشت؛ چرا که معتقدند ریسک 

چنین کاری باالست و سرشان کاله می رود.«

مخالفان FATF چه می گویند؟
گروهی در فاصله ســال های اخیر با مطرح شدن موضوع پیوستن 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی، به دالیل مختلف با این امر مخالف بوده  
و معتقدند که پذیرش این شرایط نه تنها دستاورد اقتصادی برای 
کشور نخواهد داشت که به معنای پذیرش محدودیت های بیشتر 
در حوزه سیاســی خواهد بود. در اینجا نظرات تعدادی از مخالفان 

آمده است.

B  

حاجی بابایی: پذیرش FATF مشکالت را حل نمی كند
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
برای حل مشکالت کشور نیاز نداریم به آمریکا و یا اروپا تکیه کنیم، 
عنوان کرد: دنیای غرب به ویژه امریکا در تالش است تا با پیوستن 
ما به FATF هرمشتی که می خواهد به ملت ایران بزند. نماینده مردم 
همــدان در مجلس با تاکید براینکه همانگونه که برجام تاثیری در 
رفع مشکالت اقتصادی کشور نداشت، FATF نیز نمی تواند مشکالت 
اقتصادی و ارزی ما را حل کند، افزود: حتی وزیر امور خارجه کشور 
 FATF نیز در مجلس به صراحت اعالم کرد که پذیرفتن یا نپذیرفتن
تاثیری در کاهش و یا افزایش نرخ دالر در کشــور ندارد. امروز باید 

یکپارچه دربرابر دشمن و مشکالت بایستیم.

B  

حاجی دلیگانی: الحاق FATF ، موجب نفوذ اجانب می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسالمی در انتقاد 
به شــرایط گروه ویژه اقدام مالی برای پذیرش ایران گفت: الحاق به 
FATF یعنی اینکه اگر هر کسی به مردم یمن برای تامین دارو کمک 
کند، تروریســت قلمداد و در نهایت تحریم می شود. الحاق ایران به 
FATF موجب نفوذ اجانب می شــود و این نیز مغایر قانون اساسی 
است، حساب های مردم ایران زیر ذره بین قرار می گیرد. می خواهند 
حساب 8۰ میلیون ایرانی را به اجانب بدهند. حاجی دلیگانی با بیان 
اینکه قانون اساسی اعالم کرده که جمهوری اسالمی باید از گروه های 
حق طلب دفاع کند، اما FATF این حق قانون اساســی را از ما نفی 
می کند، افــزود: ما می گوییم نباید چیزی را که خالف منافع ملی 

است، تصویب کنیم.

B  

دهقان: با اجرای الزامات FATF دچار بحران شدیم
محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه از سال 
۹۵ دوستانی که الزامات )FATF( را قبل از تصویب کنوانسیون در 
مجلس پذیرفتند، الزامات آن را اجرا کردند، گفت: این الزامات موجب 
شد که در زمینه اقتصادی دچار بحران های جدی شویم. در دو سال 
گذشته، دوستان برای اینکه می خواستند ثابت کنند که به اصطالح با 
هنجارهای بین المللی هماهنگ هستند، لذا اجازه ندادند که ارز وارد 
کشور شود، بخشــی از علت اینکه کشور در زمینه اقتصادی دچار 
بحران شــد، اجرای الزامات )FATF( توســط دولت بود. وی افزود: 
عده ای می گویند بحث حزب اهلل در این میان مطرح است، اما باید به 
آنها بگوییم تا جمهوری اسالمی نباشد، حزب اللهی هم نخواهد بود و 

هدف دشمن هدف قرار دادن جمهوری اسالمی است. 
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»بهبود محیط کســب وکار«؛ این اصلی اســت که 
در ســال های اخیر به عنــوان راهکاری برای جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر آن تاکید شده و 
زیرساخت های الزم برای آن در حوزه قانونگذاری در 
حال پیشرفت است اما جایگاه ایران در رتبه بندی های 
جهانی نشان می دهد اقتصاد ایران همچنان محیطی 
امــن و بااطمینان بــرای ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی نیســت. آخرین گزارش بانک جهانی رتبه 
ایران در »ســهولت انجام کســب وکار« را در میان 
۱۹۰کشــور، ۱۲8 اعالم کرد که نسبت به گزارش 
قبلی ایــن نهاد ۴پله پایین تر آمده اســت. هرچند 
این رتبه بنــدی به نوعی ماراتنی بین کشــورهای 
جهان اســت، اما کاهش رتبه ایران نشــان می دهد 
کشــورهای دیگر با سرعت بسیار بیشتری در حال 
سیاستگذاری و اجرای عوامل الزم برای سهولت انجام 
کسب وکار هستند. امروز با توجه به افزایش نرخ ارز 
و وضع تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، بیش 
از گذشــته موضوع ســرمایه گذاری مهم شده و دو 
شــاخصی که به خوبی گویای وضعیت ایران و البته 
سیگنالی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی است، 
رتبه ایران در رده بندی »سهولت انجام کسب وکار« و 
»ریسک سرمایه گذاری« است که در گزارش پیش رو 
تالش شــده با نگاهی به کشورهای دیگر و شرحی 
بر وضعیت ایران، راهکارهای افزایش اطمینان برای 

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بررسی شود.

B  

كسب وكار ایران در ماراتن جهانی
میزان سرمایه گذاری در هر کشوری، تابع مجموعه ای 

از متغیرهاســت کــه »امنیت ســرمایه گذاری« از 
مهم ترین مولفه های آن است. اینکه سرمایه گذار از 
حاشــیه سود خود مطمئن باشد و نسبت به قوانین 
و تغییرات اقتصادی اطمینان داشــته باشد، بیش از 
هر چیز به میزان ثبات اقتصادی آن کشــور وابسته 
اســت. در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به 
نفت همواره امکان نوســان و التهاب به دلیل باال و 
پایین رفتن قیمت جهانی نفت وجــود دارد اما آن 
بخش اقتصاد کــه غیرنفتی اســت، محملی برای 
سرمایه گذاری مطمئن به حساب می آید. دولت ها به 
خصوص دولت هــای یازدهم و دوازدهم با درک این 
مهم اقدام به کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهبود 
محیط کســب وکار کردند. اما عملکــرد آن در این 

حوزه ها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟
طی ســال های ۹3 تا ۹6 با اجرای قانون رفع موانع 
تولید و مقررات مخل کسب وکار و همچنین گسترش 
دولت الکترونیک مانند ایجاد پنجره فرامرزی گمرک، 
رتبه ایران در گزارش های بانک جهانی در شــاخص 
ســهولت انجام کســب وکار به میزان قابل توجهی 
بهبود پیدا کــرد اما در دو گزارش آخر بانک جهانی 
که مربوط به ســال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8 است، رتبه 
ایران کاهنــده بود. به طوری که بــا وجود افزایش 
امتیاز ایران در گزارش ســهولت انجام کســب وکار 
بانک جهانی، در آخرین گزارش ایران با ۴رتبه نزول 
در جایگاه ۱۲8 قرار گرفت. گزارش ســهولت انجام 
کسب وکار بانک جهانی سال ۲۰۱۹ میالدی حاکی 
از آن اســت که ایران با کسب ۵6.۹8 امتیاز از ۱۰۰ 

امتیاز ممکن، در رتبه ۱۲8 قرار گرفته است. این در 
حالی است که ایران در گزارش سهولت کسب وکار 
سال ۲۰۱8 –که با استفاده از اطالعات سال ۲۰۱7 
تدوین شده است- با کسب ۵۴.6۴ امتیاز رتبه ۱۲۴ 
جهان را به خود اختصاص داده بود. شاخص سهولت 
انجام کسب وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰نماگر در 
حوزه های قانونی، اجرایی و قضائی به بررسی محیط 
کسب وکار در ۱۹۰کشور جهان می پردازد. طبق این 
گزارش، نماگرهای شروع کسب وکار رتبه ۱73، اخذ 
مجوزهای ســاخت رتبه 86، دسترسی به برق رتبه 
۱۰8، ثبت مالکیت رتبــه ۹۰، الزام آور بودن اجرای 
قراردادهــا رتبه 8۹، پرداخت مالیــات رتبه ۱۴۹ و 
اخذ اعتبارات رتبه ۹۹ را در سطح بین المللی کسب 
کرده اند. مجموع عملکرد نماگرهای مذکور باعث شده 
امتیاز شاخص کل کاهش یافته و جایگاه کشور در 
رتبه ۱۲8 قرار گرفته اســت. این گزارش نشان داد، 
باوجود افزایش امتیاز، سرعت انجام اصالحات کشور 
نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب 
شده جایگاه بین المللی کشور نسبت به سال گذشته 
۴ رتبه تنــزل پیدا کند و از رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ 

کشور به رتبه ۱۲8 نزول پیدا کند.
ایران در حالی رتبه ۱۲8 را در این گزارش کســب 
کرد که کشور گرجستان جزو ده کشور صدرنشین 
جهان در شاخص ســهولت انجام کسب وکار است؛ 
همان کشــوری که امروز بیش از هر کشور دیگری 
سرمایه ایرانی ها را جذب کرده و به اقتصادی محبوب 
برای سرمایه گذاران ایرانی تبدیل شده است. این نکته 
به ما نشان می دهد، اقتصاد ایران نه تنها امکان های 
بالقوه خود برای جذب سرمایه خارجی را به درستی 
استفاده نکرده، بلکه نسبت به سرمایه های ایرانی  هم 
دافعه داشته و سرمایه گذاران داخلی ترجیح می دهند 
به جای سرمایه گذاری در داخل، سرمایه های خود را 

به سمت کشور گرجستان سرازیر کنند.

B  

تركش مخاطرات سیاسی و اقتصادی 
بر جذب سرمایه

کارشناســان و فعاالن اقتصــادی معتقدند، پایین 
بودن نرخ سرمایه گذاری در ایران به دلیل مخاطرات 
اقتصادی و سیاســی ســرمایه گذاری است. وقتی 

محیط كسب وكار و دامنه ریسک های سرمایه گذاری چه پیام هایی به سرمایه گذاران می فرستند

رازهای جذابیت برای سرمایه گذاران

نازنین نامور
روزنامه نگار
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در اقتصاد، ثبات سیاســی وجود نداشــته باشــد، 
سرمایه گذاری به اندازه کافی انجام نمی شود. همچنین 
مخاطرات اقتصادی در ایران به علت تغییرات مستمر 
و زیاد قوانین و سیاســت ها، باال بوده؛ به عبارتی اگر 
سیاستی در کشور اجرا شــود و بعد متوجه شویم 
کارآیی الزم را ندارد، قانون جدیدی وضع می شود و 
این وضعیت ادامه می یابد. عالوه بر این، خطرپذیری 
در سرمایه گذاری شــرط الزم برای رویکرد توسعه 
صادرات و ورود به بازار رقابت جهانی است. در ایران 
زمینه های مناســب اجتماعی،  فرهنگی و مدیریتی 
برای توســعه فرهنگ خطرپذیری وجود ندارد، زیرا 
ســاختار نظام سیاســی ایران به علت وابستگی به 
درآمدهای نفتی بسیار محافظه کارانه عمل کرده و 
به همین دلیل معموال راهبردهای اقتصادی، سیاست 
جایگزینی واردات را که ریسک کمتری دارد، انتخاب 
می کنند. بنابراین مدیران ارشد، دولتمردان و هیات 
حاکمه باید سیاســت های اقتصادی نظام را همواره 
در برابر قضــاوت و ارزیابی نهادهای ملی قرار دهند 
و سپس امور اقتصادی را بر مبنای مدیریت ریسک 
نظم ببخشــند. فقط در چنین وضعیتی اســت که 
می توان رویکرد صادرات را دنبال و نظام اقتصادی را 
رقابتی کرد. تمام این اهداف هم بدون توسعه قضائی 
و نظام قانون گذاری و تأسیس نهادهای تخصصی در 

مدیریت های ارشد نظام امکان پذیر نیست.

B  

 تصویر جهانی ریسک سرمایه گذاری 
در ایران

تأیید این اســتدالل را می توان در بروز ســریع آثار 
برجام بر رتبه ریســک ســرمایه گذاری ایران دید، 

همچنان که بالفاصله بعد از اجرای برجام رتبه ایران 
در این شــاخص ۵ پله ارتقا پیدا کرد؛ چراکه گویای 
چشــم انداز گشــایش اقتصادی حاصل از مراودات 
مالی ایران با جهان بود. پس از حدود ۱۰ ســال که 
رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران در پایین ترین 
درجه ممکن و رتبه هفتم قرار داشت، از ۲سال قبل 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت 
صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری 
آغاز کردند که در نهایت باوجود مخالفت معدودی از 
کشــورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲۰۱7 از رتبه 
هفتم به رتبه 6 ارتقاء یافت. از ســال ۲۰۱7 مجددا 
رایزنی ها توسط سازمان سرمایه گذاری در وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی و با همــکاری صندوق و به ویژه 
وزارت امور خارجه )ســفارت کشورمان در اتریش( 
از سر گرفته شــد و پس از مذاکرات الزم و تشریح 
دستاوردهای اقتصادی و به ویژه موفقیت های حاصله 
در توافق های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود 
حاکی از کاهش ریســک های سیاسی و اقتصادی 
کشور است، در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه )OECD( موضوع را مجددا مورد بحث قرار 

داد و رتبه ایران به پنجم ارتقا یافت.
نکته قابل توجه این اســت که کاهش رتبه ریســک 
ایران در پایین آمدن هزینه های تأمین سرمایه از نظر 
مالی معموال از لحاظ جذب سرمایه گذاران خارجی و 
بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین المللی بسیار 
مؤثر است. درجه بندی رتبه های کشورها در سازمان 
همکاری اقتصادی و توســعه از یکم تا هفتم است و 

ایران در بهترین حالت در دهه8۰ شمســی به رتبه 
چهارم دســت یافته بود. ماجرا هم این بود که با آغاز 
اجرای برجام در دی ماه ۱3۹۴، موضوع تأمین مالی 
خارجی )فاینانس( و جذب سرمایه گذاری خارجی به 
منظور توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور 
کار دولت ایران قرار گرفت که تاکنون توانسته بیش 
از ۴6میلیارد دالر از کشــورهای چین، روسیه، هند، 
کره جنوبی، اتریــش و دانمارک فاینانس جذب کند 
و رایزنی برای جذب منابع بیشــتر در دســتور کار 
است. یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای 
جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات 
بین المللی است. به همین دلیل دولت اگر برای بهبود 
اقتصاد و تأمین مالی رشــد اقتصــاد نیاز به جذب 
سرمایه دارد، شرایط الزم برای ارتقای رتبه ایران در 
شاخص های اثرگذار را فراهم کند. ارتقای رتبه ایران 
در ریسک سرمایه گذاری میان دیگر کشورهای جهان، 
رویداد مهمی بود که می توانست اثرات مثبتی بر روند 
تعامل ایران با دنیا به ویژه در عرصه تجارت بر جای 
بگذارد. نخســتین اثر مثبت آن »کاهش هزینه های 
تأمین سرمایه از نظر مالی معموال تا حدود ۱۰درصد« 
بود. اثر دیگر آن ســیگنال مثبتی به سرمایه گذاران 
خارجی بــرای ورود به ایران مخابره خواهد شــد و 
ســومین اثر مثبت این اقدام که می توان به آن اشاره 
کرد، اساســا بهبود اعتبار کشــور در محافل مالی و 
بین المللی خواهد بود. اما موضوع اینجاست که امسال 
با خروج آمریکا از برجام معادالت اقتصاد ایران تاحد 
زیادی بر هم می خورد و برای استفاده از فرصت هایی 
که به واســطه برجام برای ایران ایجاد شده بود، مهم 
اســت که در حوزه دیپلماســی رابطه مالی ایران با 
اروپا و دیگر کشــورها حفظ شود. البته در این رابطه 
گشایش های امیدبخشی از سوی اروپا مانند احتمال 
ایجاد شبه ســوییفت و ادامه روابــط مالی و تجاری 
اروپا با ایران مطرح شــده است. اما تمام گزارش های 
بانک جهانی و ســازمان همکاری هــای اقتصادی و 
توســعه در رده بندی ســهولت انجام کسب وکار و 
ریســک ســرمایه گذاری آنچنان که شرحش رفت، 
نشان می دهد تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی 
در کشور به وجود نیاید و زمینه فعالیت اقتصادی و 
کسب وکار برای سرمایه گذاران تسهیل نشود، نه تنها 
به جذب ســرمایه خارجی، بلکه با ســرمایه گذاری 
داخلی هم نمی توان امیدوار بــود. خطری که امروز 
اقتصاد ایران با آن مواجه است، خطر خروج سرمایه به 
دلیل ناامنی سرمایه گذاری است که تغییر آن نیازمند 
سیاســتگذاری هایی مانند رفع مقررات مخل تولید، 
سیاست های تشویقی و حمایتی مانند معافیت های 

مالیاتی و ارائه تسهیالت بانکی است.

از 2سال 
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سرمایه گذاری 
و کمک های 
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  ریشه واژه پولشویی مربوط به قرن بیستم و زمان ممنوعیت قمار در آمریکا است و این اصطالح از مالکیت 
مافیا بر دستگاههای لباسشویی سکه ای در ایاالت متحده آمریکا گرفته شده است. 

تاریخچه پولشویی در جهان

  در دهه 1930 گانگســترهای مافیای 
آمریکایی )آلکاپون( مبالغ عظیم نقدی 
از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق و غیره 
به دست می آوردند و با اعالم ممنوعیت 
قمار در این کشــور، آنها نیاز به منابعی 
داشــتند که درآمدهای خود را مشروع 

جلوه دهند. 

  گانگسترها پول-های به دست آمده از فعالیت های مجرمانه خود را با بهره جویی از کسب وکارهای 
به ظاهر مشروع نظیر تملک و اداره رختشوی خانه، جلوه قانونی و مشروع می بخشیدند. 

 آنها در نقاط مختلف شــهرها، رختشــوی خانه هایی را به راه انداخته بودند که به سبب نقد بودن 
دادوستدها و تعدد مشتری ها می توانســتند اینگونه وانمود کنند که این درآمدها ماحصل کارکرد 

رختشوی خانه ها بوده است. 
  بنابراین از آن زمان به بعد اقدامات انجام شده برای مخفی کردن منشأ عواید حاصل از فعالیتهای 

مجرمانه، پولشویی نام گرفت.

اهداف پولشویی
1.فرار از مجازات

2.فرار از تعقیب

3.فرار از مالیات

4.فرار از مصادره و ضبط اموال

 داخلی
 هرگاه فعالیت غیرقانونی در داخل یک کشور رخ دهد و 
پولشویی درآمدهای آن نیز در همان کشور صورت پذیرد، 

پولشویی درونی محسوب می شود.

 زمانی که جرم خارج از یک کشــور انجام شود و عمل 
پولشــویی درآمدهای حاصل از آن نیز در همان کشور 

اتفاق افتد، پولشویی خارجی به شمار می آید.

بیرونی

 هرگاه فعالیت غیرقانونی در خارج از کشــوری اتفاق 
بیافتد، اما پولشویی درآمدهای آن در داخل کشور مورد 

نظر انجام شود، پولشویی وارداتی تلقی می شود.

وارداتی

هنگامی که یک اقدام نامشــروع در داخل یک کشور انجام 
شود ولی عمل پولشویی درآمدهای حاصل از آن در خارج از 

آن کشور صورت پذیرد، پولشویی صادراتی نامیده می شود.

صادراتی

اقسام
 پولشویی

درخواست از ایران 
گروه ویژه اقدام مالیFATF  پس از یک سال از اولین اقدامات 
ایران اعالم کرد که ایران یک رژیم اعالم نقدینگی را ایجاد 
کرده و پیش نویس اصالحیه هایی را در زمینه مقررات مقابله با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است اما طبق اعالم 
این گروه موارد اقدام متعددی ناقص باقی مانده است. طي یک 
دوره زماني 9 اقدام مورد درخواست این گروه از سوي ایران 
در دستور کار قرار گرفت و برخي از آن ها تکمیل شده است:

  واژه پولشــویی برای توصیف فرآیندی به کار می رود که در آن، وجوه و عوایــد حاصل از فعالیت های 
غیرقانونی و مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاال، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کالهبرداری 

و غیره در چرخهای از فعالیت ها و معامالت و با گذر از مراحلی، شسته و ظاهری قانونی به خود می گیرند. 

  پولشویی در لغت به معنای شست وشوی پول است و در اصطالح 
تالشی است که برای موجه و قانونی جلوه دادن درآمدهای به 

دست آمده از راه های غیرقانونی، صورت می گیرد. 

  طی فرآیند پولشویی، منشــأ و منبع وجوهی که به صورت 
غیرقانونی به دست آمده است، از طریق یک سلسله عملیات، 

پنهان شده و به صورت درآمد قانونی نمود پیدا می کند.

تعریف پولشویی

فرآیند پولشویی
فرآیند پولشویی، مراحلی است که طی آن شکل، مبدأ و مشخصات پول های آلوده حاصل از فعالیت های 

غیرقانونی تغییر می کند. 

1-  مرحله مکان یابی یا جای گذاری
در این مرحله، درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه و نامشــروع با هدف تبدیل و تغییر 

مالکیت آنها به شبکه مالی رسمی تزریق می گردند.

2-  مرحله الیه گذاری
این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه از منشأ و 
مبدأ آن است که از طریق ایجاد الیه های پیچیده ای از معامالت و مبادالت مالی و با هدف مبهم 
ساختن فرآیند حسابرسی، مجهول گذاشتن هویت های طرف اصلی معامله و ناممکن کردن شناسایی منشأ 

درآمدهای مورد نظر انجام می شود. 

3- مرحله ادغام یا یکپارچه سازی
در این مرحله پول های نامشروع وارد نظام مالی و اقتصادی می شوند و ظاهری کامال قانونی به خود 

می گیرند؛ به گونه ای که تشخیص و تمیز آنها از دیگر اموال غیرممکن می شود. 

پیامدهای پدیده پولشویی
1-  توزیع نابرابر درآمد

2-  انحراف در تخصیص بهینه منابع
3-  کاهش رشد اقتصادی

4- تضعیف بخش خصوصی 
5-  تضعیف و تخریب بازارهای مالی
6-  ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری

7-  افزایش نرخ تورم
8-  افزایش فساد و گسترش اقتصاد زیرزمینی

تهدیدهای اساسی پولشویی طبق اعالم گروه کاری اقدام مالی 
1-کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان های مجرم را در تامین مالی فعالیت های مجرمانه 

و گسترش آن فعالیت ها، آزادتر می گذارد.
2-کوتاهی در مبارزه با پولشــویی، ســودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی را برای 

مجرمان آسان تر می کند. 

3-امکان بکارگیری شبکه مالی رسمی پول شــویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل 
بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد. 

4-انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های بزه کار-برخوردار از امکان پولشویی- 
تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید.

آثار پولشویی به روایت 

 صندوق بین المللی پول
 انحراف تحلیل ها و سیاست گذاری های کالن اقتصادی 

 آثار منفی بر رقابت آزاد، ثبات و سالمت نظام مالی
 آسیب به نظم اجتماعی- اقتصادی 

  آلوده شــدن و بی ثباتی بازارهای مالی که در نتیجه آن، ارکان سیاسی، 
اقتصادی و بنیان های اجتماعی به خطر می افتد 
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جرم انگاری مناســب برای تأمین مالی تروریسم از 
جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه هایی 
که در تالش بــرای پایان دادن به اشــغال خارجی، 

استعمارگری و نژادپرستی هستند.

تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناســب 
برای توقیف اموال به اندازه ارزش جریمه تعیین شده 

پیش بینی شده باشد

نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد 
مجوز خدمات نقل وانتقال پول و ارزش را شناسایی و 

تنبیه می کنند.

تصویب و اجرای کنوانســیون های پالرمو و مقابله با 
تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی ها در 

ارائه کمک های متقابل حقوقی.

تضمیــن اینکه مؤسســات مالــی تأییــد می کنند 
تراکنش های الکترونیکی حاوی اطالعات کاملی در 

زمینه مبدأ و ذی نفع تراکنش هستند 

شناســایی و توقیف دارایی های تروریستی مطابق با 
قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل.

ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی 
مشتری

اطمینان از وابستگی کامل واحد اطالعات مالی و الزام 
به ارائه گزارش دهی تراکنش های مشکوک

برقراری مجموعه گسترده ای از مجازات ها برای نقض 
مقررات ضد پول شویی

وظايف بانك ها برای  پيشگيری و مقابله با پولشويی
1- شناسایی مشتری هنگام گشایش حساب و ارائه خدمات 

2- طبقه بندی مشــتریان بر مبنای ریسک و اعمال ضوابط دقیق 
برای شناسایی مشتریان پرخطر

3- سیستم نظارت بر گردش عملیات مشتری و تشخیص موارد مشکوک
4- شناسایی موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذیصالح

اقدامات

 بین المللی

 عليه پولشویی
1990 1997 2001 2012
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  ریشه واژه پولشویی مربوط به قرن بیستم و زمان ممنوعیت قمار در آمریکا است و این اصطالح از مالکیت 
مافیا بر دستگاههای لباسشویی سکه ای در ایاالت متحده آمریکا گرفته شده است. 

تاریخچه پولشویی در جهان

  در دهه 1930 گانگســترهای مافیای 
آمریکایی )آلکاپون( مبالغ عظیم نقدی 
از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق و غیره 
به دست می آوردند و با اعالم ممنوعیت 
قمار در این کشــور، آنها نیاز به منابعی 
داشــتند که درآمدهای خود را مشروع 

جلوه دهند. 

  گانگسترها پول-های به دست آمده از فعالیت های مجرمانه خود را با بهره جویی از کسب وکارهای 
به ظاهر مشروع نظیر تملک و اداره رختشوی خانه، جلوه قانونی و مشروع می بخشیدند. 

 آنها در نقاط مختلف شــهرها، رختشــوی خانه هایی را به راه انداخته بودند که به سبب نقد بودن 
دادوستدها و تعدد مشتری ها می توانســتند اینگونه وانمود کنند که این درآمدها ماحصل کارکرد 

رختشوی خانه ها بوده است. 
  بنابراین از آن زمان به بعد اقدامات انجام شده برای مخفی کردن منشأ عواید حاصل از فعالیتهای 

مجرمانه، پولشویی نام گرفت.

اهداف پولشویی
1.فرار از مجازات

2.فرار از تعقیب

3.فرار از مالیات

4.فرار از مصادره و ضبط اموال

 داخلی
 هرگاه فعالیت غیرقانونی در داخل یک کشور رخ دهد و 
پولشویی درآمدهای آن نیز در همان کشور صورت پذیرد، 

پولشویی درونی محسوب می شود.

 زمانی که جرم خارج از یک کشــور انجام شود و عمل 
پولشــویی درآمدهای حاصل از آن نیز در همان کشور 

اتفاق افتد، پولشویی خارجی به شمار می آید.

بیرونی

 هرگاه فعالیت غیرقانونی در خارج از کشــوری اتفاق 
بیافتد، اما پولشویی درآمدهای آن در داخل کشور مورد 

نظر انجام شود، پولشویی وارداتی تلقی می شود.

وارداتی

هنگامی که یک اقدام نامشــروع در داخل یک کشور انجام 
شود ولی عمل پولشویی درآمدهای حاصل از آن در خارج از 

آن کشور صورت پذیرد، پولشویی صادراتی نامیده می شود.

صادراتی

اقسام
 پولشویی

درخواست از ایران 
گروه ویژه اقدام مالیFATF  پس از یک سال از اولین اقدامات 
ایران اعالم کرد که ایران یک رژیم اعالم نقدینگی را ایجاد 
کرده و پیش نویس اصالحیه هایی را در زمینه مقررات مقابله با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است اما طبق اعالم 
این گروه موارد اقدام متعددی ناقص باقی مانده است. طي یک 
دوره زماني 9 اقدام مورد درخواست این گروه از سوي ایران 
در دستور کار قرار گرفت و برخي از آن ها تکمیل شده است:

  واژه پولشــویی برای توصیف فرآیندی به کار می رود که در آن، وجوه و عوایــد حاصل از فعالیت های 
غیرقانونی و مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاال، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کالهبرداری 

و غیره در چرخهای از فعالیت ها و معامالت و با گذر از مراحلی، شسته و ظاهری قانونی به خود می گیرند. 

  پولشویی در لغت به معنای شست وشوی پول است و در اصطالح 
تالشی است که برای موجه و قانونی جلوه دادن درآمدهای به 

دست آمده از راه های غیرقانونی، صورت می گیرد. 

  طی فرآیند پولشویی، منشــأ و منبع وجوهی که به صورت 
غیرقانونی به دست آمده است، از طریق یک سلسله عملیات، 

پنهان شده و به صورت درآمد قانونی نمود پیدا می کند.

تعریف پولشویی

فرآیند پولشویی
فرآیند پولشویی، مراحلی است که طی آن شکل، مبدأ و مشخصات پول های آلوده حاصل از فعالیت های 

غیرقانونی تغییر می کند. 

1-  مرحله مکان یابی یا جای گذاری
در این مرحله، درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه و نامشــروع با هدف تبدیل و تغییر 

مالکیت آنها به شبکه مالی رسمی تزریق می گردند.

2-  مرحله الیه گذاری
این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه از منشأ و 
مبدأ آن است که از طریق ایجاد الیه های پیچیده ای از معامالت و مبادالت مالی و با هدف مبهم 
ساختن فرآیند حسابرسی، مجهول گذاشتن هویت های طرف اصلی معامله و ناممکن کردن شناسایی منشأ 

درآمدهای مورد نظر انجام می شود. 

3- مرحله ادغام یا یکپارچه سازی
در این مرحله پول های نامشروع وارد نظام مالی و اقتصادی می شوند و ظاهری کامال قانونی به خود 

می گیرند؛ به گونه ای که تشخیص و تمیز آنها از دیگر اموال غیرممکن می شود. 

پیامدهای پدیده پولشویی
1-  توزیع نابرابر درآمد

2-  انحراف در تخصیص بهینه منابع
3-  کاهش رشد اقتصادی

4- تضعیف بخش خصوصی 
5-  تضعیف و تخریب بازارهای مالی
6-  ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری

7-  افزایش نرخ تورم
8-  افزایش فساد و گسترش اقتصاد زیرزمینی

تهدیدهای اساسی پولشویی طبق اعالم گروه کاری اقدام مالی 
1-کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان های مجرم را در تامین مالی فعالیت های مجرمانه 

و گسترش آن فعالیت ها، آزادتر می گذارد.
2-کوتاهی در مبارزه با پولشــویی، ســودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی را برای 

مجرمان آسان تر می کند. 

3-امکان بکارگیری شبکه مالی رسمی پول شــویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل 
بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد. 

4-انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های بزه کار-برخوردار از امکان پولشویی- 
تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید.

آثار پولشویی به روایت 

 صندوق بین المللی پول
 انحراف تحلیل ها و سیاست گذاری های کالن اقتصادی 

 آثار منفی بر رقابت آزاد، ثبات و سالمت نظام مالی
 آسیب به نظم اجتماعی- اقتصادی 

  آلوده شــدن و بی ثباتی بازارهای مالی که در نتیجه آن، ارکان سیاسی، 
اقتصادی و بنیان های اجتماعی به خطر می افتد 
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جرم انگاری مناســب برای تأمین مالی تروریسم از 
جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه هایی 
که در تالش بــرای پایان دادن به اشــغال خارجی، 

استعمارگری و نژادپرستی هستند.

تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناســب 
برای توقیف اموال به اندازه ارزش جریمه تعیین شده 

پیش بینی شده باشد

نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد 
مجوز خدمات نقل وانتقال پول و ارزش را شناسایی و 

تنبیه می کنند.

تصویب و اجرای کنوانســیون های پالرمو و مقابله با 
تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی ها در 

ارائه کمک های متقابل حقوقی.

تضمیــن اینکه مؤسســات مالــی تأییــد می کنند 
تراکنش های الکترونیکی حاوی اطالعات کاملی در 

زمینه مبدأ و ذی نفع تراکنش هستند 

شناســایی و توقیف دارایی های تروریستی مطابق با 
قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل.

ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی 
مشتری

اطمینان از وابستگی کامل واحد اطالعات مالی و الزام 
به ارائه گزارش دهی تراکنش های مشکوک

برقراری مجموعه گسترده ای از مجازات ها برای نقض 
مقررات ضد پول شویی

وظايف بانك ها برای  پيشگيری و مقابله با پولشويی
1- شناسایی مشتری هنگام گشایش حساب و ارائه خدمات 

2- طبقه بندی مشــتریان بر مبنای ریسک و اعمال ضوابط دقیق 
برای شناسایی مشتریان پرخطر

3- سیستم نظارت بر گردش عملیات مشتری و تشخیص موارد مشکوک
4- شناسایی موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذیصالح

اقدامات

 بین المللی

 عليه پولشویی
1990 1997 2001 2012
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از مجموع راه های پیش روی اتحادیه اروپا که در 
بسته های متعدد ارائه شده اند، شاید مهمترین 
آن ایجاد یک نهاد یا کانون واسطه ای مستقل 
باشد که بتواند همه تبادالت بانکی در آن انجام 
بگیرد. کارشناســان بانکی این ساختار جدید 
 Special Purpose مورد نظر ســه کشــور را
Vehicle ))SPV نامیده انــد که همچون یک 
شرکت برای تسویه مالی تجارت با ایران به دور 

از حلقه های مالی مرسوم عمل می کند. ایده ای 
که در ابتدا فرانســوی ها آن را پیشنهاد داده اند 
و ســپس آلمان، بریتانیا و کمی بعد ایتالیا را با 
خود همراه کردند و موافقت چین و روســیه را 
هم به دست آوردند. چنین بازاری به واقع نهادی 
است که از سیستم جهانی سوئیفت خارج بوده 
و در عین حال قابل ردیابی از سوی آمریکایی ها 

هم نباشد.

به واقع کارکرد واقعی این نهاد واســطه ای این 
خواهد بود کــه صدها و حتی هزاران تراکنش 
مرتبط با ایران یک جا جمع شــده و پول آن 
به بانک مرکزی ایران ارســال شــود تا از آنجا 
تخصیص داده شود و همین فرآیند از ایران به 
اروپا هم قابلیت انجام شدن داشته باشد. چنانچه 
بانک های مرکزی به چنین کاری مشغول شوند، 
تحریم ها را نقض کرده اند و می توانند توســط 
آمریکایی ها تحریم شوند اما اروپایی ها معتقدند 
به دلیل هزینه های بسیار باالی تحریم بانک های 
مرکزی کشورهای متحد آمریکا، ترامپ دست به 

تحریم چنین نهادی نخواهد زد.
بنابراین در این نهاد کوشش می شود ارزش پول 
یورو تقویت شده و کارزار مالی فراهم شود که 
کارکرد آن صرفا مبادالت مالی فرامرزی با ایران 
است. یکی از محاسن چنین بازار مالی ای این 
خواهد بود که کشورهای متعددی می توانند با 
هم تبادالت مالی داشــته باشند. اگرچه سهم 
مبادالت نفتــی ایران با اتحادیــه اروپا حدودا 
۲۰درصد اســت اما این اتحادیه سال گذشته، 
پس از چین بزرگترین شریک تجاری ایران بود. 
در نتیجه یافتن راهی برای دور زدن تحریم ها 
می تواند بخشی از مشکالت مالی اروپا را مرتفع 
کند. نشریه آلمانی هندلز بالت در شماره  اخیر 
خود در تشریح مصداق چنین نهادی ـ بورس 
مبادالتی ـ را آورده اســت؛ به عنوان مثال اگر 
ایران به ایتالیا نفت صادر کنــد، در ازای آن از 
بورس یادشــده حق خریدی دریافت می کند 
که به واســطه آن می تواند فرضا از شرکت های 
متوسط آلمانی جنس بخرد. بدین سان موضوع 
انتقال پول از ایتالیا به ایران و از ایران به آلمان 
منتفی می شود و ایتالیا پولی را که قرار است به 

ایران بپردازد، به آلمان می پردازد.
بنابراین این نهاد واســطه ای مانند یک بورس 
معاوضه عمــل می کند و مطالبــات متقابل 
شــرکت های اروپایــی و ایران را حسابرســی 
می کند. چنانچه چنین مجرایی بین کشورهای 
اروپایــی و ایران برقرار شــود، دو اهمیت ویژه 
خواهد داشت؛ یکی آنکه نیاز به سرمایه گذاری 
اولیه نخواهد بود و دوم آنکه کشورهای ثالث هم 
می توانند در معامله طرفین یک قرارداد سهیم 

باشند.

B  

برای  گزینه ای  اروپایی؛  صندوق های 
مبادالت مالی

مسیر دیگری که کشورهای اروپایی در بروکسل 
پیشــنهاد کرده اند، کمــک از صندوق نجات 

راهکار اروپایی برای برقراری روابط مالی
آیا اتحادیه اروپا به خرید زمان دل بسته است؟

5 راهکار پیشنهادی بانک های اروپایی جایگزین سوئیفت

با آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، كشورهای متنفذ اتحادیه اروپا همچون 
اولین ماه های خروج آمریکا از برجام همه تالش خود را به كار گرفته اند تا راه های 

جدیدی برای تبادالت مالی با ایران پیدا كنند. كم وبیش راهکارهای ارائه شده 
می تواند یک منفذ مالی برای دادوستد نفت و گاز ایران محسوب شود اما اغلب این راهکارها 
تجارب آزموده نشده ای است كه ممکن است در مسیر اجرای آن اختالالت عمدی یا سهوی 

ایجاد كند.

مجید یوسفی
روزنامه نگار
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یورو )ESM( اســت که طی سال های گذشته 
کم وبیش در پاره ای از کشورهای بحران زده مالی 
اروپا همچون اسپانیا و یونان از آن برای تسهیل 
نظــام بانکی یا بازپرداخــت بدهی های معوق 
استفاده کرده اند. حســن چنین راهکاری آن 
است که تاکنون این صندوق در آمریکا فعالیتی 
نداشته است؛ برخالف بانک سرمایه گذاری اروپا 
که در آمریکا یک بانک شناخته شــده  اســت. 
بنابراین ایــن صندوق تا مدت ها از تحریم های 
آمریکایی مصــون خواهد بود. اما اینکه چنین 
صندوقی با چه سازوکاری می تواند بستری برای 
همکاری با کشورهای غیراروپایی فراهم کند، 
جای تأمل دارد. اما از آنجا که یک طرف چنین 
معامله ای کشورهای متعدد اروپایی هستند، قدر 
مسلم ماده ای پیش بینی شده است که ایران 
بتواند تبادالت مالی خــود را از مجاری آن به 

انجام برساند.
راه ســومی که در اجالس اخیر وزرای دارایی 
کشورهای آلمان، فرانســه و بریتانیا پیشنهاد 
شد، استفاده از »صندوق ارزی ویژه اروپاست«. 
پیشنهادی که آشکارا هایکو ماس، وزیرخارجه 
آلمان آن را مطرح کرده است که نیازمند یک 
سوئیفت مستقل یا صندوق ارزی ویژه اروپاست. 
صندوقی که طبق آخرین ارزیابی ها، ۱7درصد 
از ذخایــر ارزی جهانی را بــه خود اختصاص 
داده است. اما وزرای دارایی اروپا مکانیزم آن را 
تشریح نکرده اند. آشکارا روشن است که هر دو 
مسیر مذکور خارج از دسترس و نفوذ نظارتی 
آمریکایی هاست. با این  همه به نظر می رسد که 
در هر حال مرکز مبــادالت مالی باید در نهاد 
مستقلی شکل بگیرد که بتواند سهم مبادالت و 
دادوستد مالی ایران را جدا از تراکنش های دیگِر 

اروپا از هم تفکیک کند.
مسیر دیگری که پیشنهاد شده، شکایت اتحادیه 
اروپا از آمریکا در مجامع قضائی جهانی نسبت 
به عهدشکنی این کشور در توافقات هسته ای 
۲۰۱۵ ژنو اســت که ممکن اســت به تبع آن 
نتایجی هم اتخاذ شــود اما کمک چندانی به 
همکاری های اقتصادی ایران ـ اروپا نکند، جز 
آنکه امکان ریســک کشورهای اتحادیه اروپا را 

نسبت به تهدیدات آتی آمریکا افزایش دهد.
همه این راه ها می تواند به نتایجی دســت یابد 
اما این راهکارها عمدتا فنی است و روابط ایران 
ـ اروپا از یک نقص دیگر هم رنج می برد؛ اینکه 
بخشی از این روابط متأثر از مالحظات سیاسی 
اســت. آنچه در پس همه این راهکارها مستتر 

است، این اســت که اروپایی ها باید با صراحت 
موضع واقعی خود را در عمل نسبت به همکاری 
با ایران بیان کنند. آیا اروپا حاضر اســت وارد 
کارزار اقتصادی ای شود که ممکن است اقتصاد 
۱8هزار میلیارد دالری آمریکا را از دست بدهد 
تا در ازای آن اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دالری با ایران 
داشته باشد. دوراهی ای که تاکنون نشانه ای برای 
ترجیح دادن معامله با اقتصاد ایران در آن دیده 
نشده اســت. در ماه های گذشته پس از خروج 
ترامپ از برجام، با وجود پایبندی کشــورهای 
اروپــا بر توافقــات هســته ای ۲۰۱۵ اکثریت 
شــرکت های بزرگ اروپایــی از جمله؛ توتال، 
انجی، شل، پژوـ  سیتروئن، رنو، فولکس واگن، 
مرســدس بنز، زیمنس، آلستوم، دی زد بانک، 
یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند. این امر 
به واسطه آن است که مناسبات سیاسی و حتی 
اقتصادی کشورهای اروپایی ارتباط مستقیمی 
با شرکت های خصوصی این کشورها ندارد. در 
واقع بخش عمده ای از روابط اقتصادی ایران با 
اروپایی ها با شرکت هایی است که سهامداران آن 
مستقل از دولت و کســب و کار آن در بخش 
خصوصی تعریف می شــوند. به عبارت روشن، 
شرکت های اروپایی یا ســهامداران آمریکایی 
دارند، یا دارایی ها و سرمایه های آنها در ایاالت 
متحده آمریکا سرمایه گذاری شده یا معامالت 
سنگینی با آمریکایی ها دارند. بنابراین هرکدام 
از این موارد، می تواند موقعیت این شرکت ها را 
مستقل از دولتشان در معرض تهدید قرار دهد.

آلبرت بغزیان در این خصوص معتقد اســت؛ 

اگر اروپا اراده جدی نشــان دهد و واهمه ای از 
آمریکا نداشته باشد، به راحتی می تواند مجاری 
شــفاف ارتباط مالی یورویــی را با ایران حفظ 
کند، چه آنکه حساب ها بر پایه یورو نگهداری 
می شــود، بنابرایــن می توان درآمد ناشــی از 
صادرات ایــران را با واردات کاالها و خدمات از 
حوزه اروپا تهاتر کرد. بنابراین کشورهای اروپایی 
بایــد اطمینان خاطر ایجاد کنند که برای یک 
دوره طوالنی مدت خواهند آمد و به هیچ وجه 
با فشــارهای مرســوم آمریکا صحنه را ترک 
نمی کنند. این در حالی است که پس از اجرای 
برجام، ایران و اروپا در مدت دوسال، 87 میلیارد 
دالر مبادله مالی با یکدیگر داشتند که بار اصلی 
انجام آن روی دوش بانک ملی شعبه هامبورگ 
و بانک مشترک ایران و اروپا »ایی.آی.اچ« بوده 
اســت. چنانچه اراده جدی وجود داشته باشد، 

می توان این مجاری را همچنان حفظ کرد.
در کنار چهار راه یاد شده، در مواردی هم اشاره 
شده که برای همین مجاری، اغلب از شرکت های 
متوسط و کوچک اروپایی استفاده خواهد شد 
که هیچ گونه فعالیتی در خاک آمریکا ندارند و 
سپس شرکت های بزرگ اروپا با آنها وارد معامله 
خواهند شــد. دادوســتد بانک ها هم براساس 
همین قاعده خواهد بود. اما بانک های درجه ۲ و 
3 اروپایی هم چنانچه با یک یا دو واسطه مالی با 
بانک های بزرگ معامالتی داشته باشند، مشمول 

تحریم آمریکا خواهند شد.
بنا به گفته احمد حاتمی یزد؛ در ابتدا به دنبال 
بانک هــای درجه ۲ و 3 رفتند که تنها در یک 
کشور اروپایی یا تنها در اروپا فعالیت دارند اما 
این بانک هــا تمایل زیادی به همکاری با ایران 
ندارند چون آنها هم معامالتی با اروپایی ها دارند 
که این معامالت به دالر است و هر نوع تراکنش 
دالری که هر کجــای دنیا اتفاق بیفتد، حتما 
اطالعاتش از طریق نیویورک دنبال می شود و 
بدون موافقــت نیویورک هیچ بانکی نمی تواند 
معامالت دالری انجام دهد. آخرین مســیر هم 
شاید به عنوان آخرین انتخاب این باشد که با 
توجه به اتحاد قدیمی ایرانـ  روسیه، ابتدا نفت 
ایران به روســیه صادر شــده و از آنجا به سایر 
کشورها فروخته شود و در عوض به جای نفت، 
ایــران بتواند کاالهای موردنظر خود را از کانال 
روسیه تأمین کند که به نوعی یادآور معامالت 
پایاپای اســت که با توجه با چالش های روسیه 
با اروپا و آمریکا ممکن اســت با چنین مراوده 

ارزی ای خودش هم دچار بحران بانکی شود.

به نظر می رسد که مقامات اقتصادی 
اروپا در حال احیای نهادی هستند 
که سه دهه پیش شوروی ها در طول 
جنگ سرد برای روابط تجاری با ایران 
در پیش گرفته بودند و اختاللی هم 
در آن ایجاد نشد. همان مفهومی که 
در ســال های اخیر چینی ها هم به 
تداوم چنین کانالی اهمیت داده و با 
تأسیس بانکی بنام کونلون مبادالت 
ارزی حاصــل از تجارت نفت ایرانـ  
چین را تنها از همین مجاری انجام 

می دهند.

آیا اروپا 
حاضر است 
وارد کارزار 

اقتصادی ای 
شود که ممکن 

است اقتصاد 
18هزار میلیارد 

دالری آمریکا 
را از دست 

بدهد تا در 
ازای آن اقتصاد 

400 میلیارد 
دالری با ایران 
داشته باشد. 

دوراهی ای 
که تاکنون 

نشانه ای برای 
ترجیح دادن 

معامله با 
اقتصاد ایران 

در آن دیده 
نشده است
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با گســترش بازارهای مالی و سرمایه گذاری، نیاز به 
یافتن فصل مشــترکی جهت خوانش اعداد و ارقام 
بنگاه های اقتصادی به شدت حس شد تا اینکه هیات 
استانداردهای حســابداری بین المللی )IASB( که 
متشکل از شرکت های بزرگ حسابداری، موسسات 
مالــی خصوصی و تعــدادی دیگر از ســازمان های 
حرفه ای در حوزه حســابداری اســت، کار خود را از 

سال ۲۰۰۱ آغاز کرد.
این هیــات که با هدف پایه گذاری زبان مشــترک 
بنگاه های اقتصادی در سراســر جهان فعالیت خود 
را آغاز کرد، با تدوین اســتانداردی جهانی، اقدام به 
 IFRS نگارش استاندارد حسابرســی بین المللی یا
کرد و تاکنون توانســته بیش از ۱۲۰ کشور را برای 
ارائــه گزارش های مالی خود، ملــزم به رعایت این 

استانداردها کند. 

 ،IFRS اقتصادهــا و به ویژه شــرکت ها با پذیــرش
می توانند صورت های مالی خود را با اصول مشــابه 
به شرکت های خارجی ارائه کنند؛ درنتیجه قابلیت 
مقایســه بین اطالعات این شرکت ها وجود داشته و 
عالوه بر آن، شــرکت های مادری که شــرکت های 
 IFRS تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که
را پذیرفته اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک 
حسابداری داشته باشند. همچنین از دیگر مزایای به 
کارگیری IFRS این اســت که بستری را پیش روی 
بنگاه های اقتصادی به منظور جذب سرمایه گذاری و 

مشارکت های اقتصادی می گشاید.

B  

نبود IFRS ؛مانعی بزرگ بر سر راه برجام
در ایران این اســتاندارد بجز در معدود شرکت هایی 
که با طرف های خارجــی در تماس بودند، در هیچ 

یک از مراکز مالی و بنگاه های اقتصادی به کار گرفته 
نمی شــد. اما با توفیق های حاصل از برجام، یکی از 
بزرگترین اهداف اقتصاد ایران، جذب ســرمایه های 
خارجی و بازگشایی خطوط انتقال ارزی به کشور بود. 
اما مانع بزرگی بر ســر راه کلیدی ترین دســتاورد 
برجام وجود داشــت و آن هم عدم وجود اطالعات 
دقیــق و قابل فهم از شــرکت ها و بانک های ایرانی 
برای طرف های خارجی بود؛ در همین راستا سازمان 
حسابرسی، بانک مرکزی و در ادامه سازمان بورس و 
اوراق بهادار؛ بانک ها، موسسات مالی و شرکت ها را با 
یک برنامه ریزی ملزم به ارائه صورت های مالی خود بر 

اساس استانداردهای IFRS کردند.
در نخستین گام همه بانک ها، موسسات اعتباری و 
شرکت های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی 
آنهــا از اول فرودین ۹۵ آغاز می شــد، ملزم به تهیه 
صورت های مالی خود برمبنای این استانداردها شدند 
تا چراغ راهی برای جذب سرمایه های خارجی باشند.

B  

كاركرد و مزایای IFRS چیست؟
امــا پرسشــی که مطرح می شــود این اســت که 
فرآیندهای اجــرای این اســتاندارد بین المللی در 
بانک ها چگونه بوده و به چه روشی می تواند ارتباطات 

نگاهی اجمالی به مزایا و كاركردهای استاندارد حسابرسی بین المللی

IFRS؛ جی پی اس منابع بانک ها
جهانی سازی و ایجاد شركت های چند ملیتی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی را 

به سمت یکپارچگی هرچه بیشتر سوق داده است. از این رو افراد برای برقراری 
ارتباط  در دهکده جهانی، نیاز به شناسایی فصل مشتركی به منظور پیوند با 

یکدیگر پیدا كردند و در هر حوزه، زبانی خاص به صورت قراردادی و به منظور درک متقابل از 
یکدیگر ایجاد كردند. اما در اقتصاد و با پیشرفت تکنولوژی، مراودات مالی نیز متحول شد و 

روز به روز محدودیت های خود را پشت  سر گذاشت. 

محمد امین صالحی
روزنامه نگار
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بین المللی بانکی را فراهم آورد؟ 
بانک هــا در نظــام بانکــداری، بایــد از قوانیــن و 
استانداردهای بین المللی این نظام تبعیت کنند؛ برای 
مثال مقررات بال یک، دو و سه از این دست قوانین 
بوده و تقریبا برای کشورهای عضو، الزم االجرا است. 
پس اگر بانکی بخواهد در سطح بین المللی فعالیت 

کند، حتما باید از این مقررات پیروی کند. 
بانک های مرکزی نیز در هر کشور، متولی اجرای این 
قوانین در بانک های زیرمجموعه خود هســتند؛ در 
ایران چندین سال این مسئله رها شده بود و بانک ها 
از اســتانداردهای بین المللی بال دو و ســه تبعیت 
نمی کردند. به طور مثال حدکفایت سرمایه بانک های 
ایرانی بســیار پایین تر از اســتانداردهای مروادات 
بین المللی است. به همین دالیل بانک های کشور طی 
چندین سال، سودی بیش از آنچه که باید، تقسیم 
می کردند. اما بعد از آغــاز دوران رکود اقتصادی در 
ایران، سود آنها کاهش یافت و در طرف مقابل سرمایه 
گذاری های آنها نیز بیش از مقررات تعیین شده در 

استانداردهای بین المللی قرار گرفت. 

B  

اســتانداردهای بین المللی از استحکام 
بیشتری برخوردارند

گفتنی است که استانداردهای حسابرسی بین المللی 
از اســتحکام بیشتری نسبت به حســابداری ملی 
برخوردار هستند؛ به عبارتی در آن روش، ریسک ها 
بیشتر دیده می شــود. در استانداردهای بین المللی 
مســئله ای به عنوان ســود تحقق نیافته ای که قابل 
تقسیم باشد، وجود ندارد. درحالی که در حسابداری 
ملی ممکن است بنا به مصلحت هایی این کار انجام 
شــود. همین اتفاق در بانک های ما رخ داد تا اینکه 

بانک مرکزی با ادامه آن به مخالفت برخاست. 
در نهایت بانک ها برای برون رفت از وضعیتی که به 
آن دچار شــده  بودند، از سوی بانک مرکزی ملزم به 
 IFRS ارائه گزارش های مالی خود بر مبنای استاندارد
شدند. هرچند که این فرآیند در جریان انجام آن با 
مشــکالتی مواجه و سبب شد که مجامع بانک ها تا 
مدت ها برگزار نشود و نمادشان در بورس متوقف باقی 
بماند، اما در نهایت برای برقراری ارتباط با نظام پولی 

بین المللی به آن نیاز پیدا می کردند.
الزم بــه ذکر اســت که در اغلب کشــورهای دنیا، 
یکباره به دنبال پیاده ســازی »IFRS« نرفته اند؛ به 
طورمثال در اســترالیا نوع خاصــی از IFRS تحت 
عنوان استاندارد حسابرسی تعدیل شده، مورد توجه 
قرار گرفت. از مقدمات این کار وجود یک توافق کلی 
و مشــخص در مورد ارزش منصفانه هر بخش است 
که بتواند اطالعات شفاف و مناسبی را به راحتی در 

اختیار هرکس که می خواهد، قرار دهد تا باتوجه به 
آن بتواند برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند.

B  

رصد هزینه كرد منابع بانک ها
بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی، اســتانداردهای 
گزارشگری را مشــخص می کند، در سال های اخیر 
استاندارد ســابق را به مرور کنار گذاشته و درصدد 
ملزم کردن شرکت ها به پیاده سازی صورت های مالی 

خود براساس IFRS است. 
اما استفاده از این استاندارد، مزایای خاص خود را نیز 
دارد؛ با درنظر گرفتن وضعیت خاصی که در قوانین 
بانکداری اســالمی وجود دارد، اگر فردی نقدینگی 
خود را در یک بانک سپرده کند، می تواند از آن بانک 
بخواهد که آن سپرده را در محل مورد نظرش تزریق 

کنند. 
البته این ویژگی تنها برای مشتریان بانک ها نیست؛ 
بلکه با اســتفاده از IFRS دســت بانک مرکزی باز 
می شــود، تا محل صرف منابع را رصد کند. در این 
حالــت امکانی در اختیار نهاد ناظــر بازار پول مهیا 
می شود تا بتواند جریان نقدینگی برآمده از سپرده ها 

را مدیریت کند. 

B  

تاثیر بر سرمایه گذاری ها
یکی دیگر از کارکردهای استفاده از این روش، تاثیر 
آن بر ثبت منابع ســرمایه گذاری شده در شرکت ها 
است؛ IFRS در میزان و حجم سرمایه گذاری تمامی 
شــرکت ها، به ویژه شــرکت های پذیرفته شده در 
بورس، اثرگذار خواهد بود. این اســتاندارد شرکت ها 
را موظف می کند که منابع ســرمایه گذاری شده در 
آن شــرکت ها و منابعی که خود آنها سرمایه گذاری 
کرده اند را با ارزش روز در ترازنامه ثبت کنند و سپس 

سود و زیان آن محاسبه شود. 
گفتنــی اســت بیشــترین اثرگذاری ایــن فرمت 
حسابرسی، بر صورت های سود و زیان است؛ چراکه 
این ارقام به ســمت ارزش های بازار می رود و باعث 
خواهد شد که سود و زیان های ناشی از ارزش روز در 

دفاتر شناسایی شود.
اســاس این کار بر پایه برخی از مبانی اندازه گیری 
استوار اســت؛ برای مثال ســرمایه گذاری سهام، با 
همان قیمت خرید در ترازنامه ثبت می شود، اما طبق 
اســتانداردهای بین المللی باید براساس ارزش بازار 
محاسبه شــود. به این معنی که مبنای اندازه گیری 
یک ســری از اعداد و ارقام تغییــر می کند و بعد از 
آن در فرمت صورت مالی که براساس IFRS است، 

می نشیند. 
البته گفتنی است که بخشی از یادداشت های مربوط 

به انواع ریســک ها، حقــوق و مزایای مدیران نیز به 
این ســبک از صورت های مالی اضافه خواهد شــد. 
در مجموع می توان گفت که مجموعه نکاتی که در 
این اســتانداردها افشا خواهد شد، منطبق بر قوانین 

بین المللی است.

B  

تفاوت نگاه سازمان مالیاتی؛ عاملی برای 
IFRS هزینه زا بودن

صورت های مالی IFRS عالوه بر محسنات بی شماری 
کــه دارد، تاحدی نیز هزینه هایی را بر شــرکت ها 
متحمل می کنــد؛ این هزینه ها نیــز که در بخش 
مالیاتــی رخ می دهد. به دلیل تفاوت نگاه ســازمان 
مالیاتی با استانداردهای تدوین شده از سوی سازمان 
حسابرسی، تقابلی را بین شرکت ها و سازمان مالیاتی 
به وجود آورده بود؛ البته سازمان مالیاتی هم تا جایی 
که اســتانداردهای حسابداری با مالیات ها در تقابل 
نباشد، اســتانداردها را حاکم می داند، چراکه قانون 
مالیاتی بــرای بعضی از هزینه ها یا بــرای برخی از 
ذخیره ها، الزاماتی دارد که شاید همخوان با استاندارد 

IFRS نباشد. 
ســازمان بورس؛ تمامی بانک ها، موسســات مالی 
و اعتباری، بیمه ها و شــرکت هایی که بیش از هزار 
 IFRS میلیارد ســرمایه دارند را موظف کرده که از
اســتفاده کنند و اگــر از IFRS اســتفاده نکنند، 
صورت های مالی شان در کدال نمی رود، بنابراین برای 

این امر الزام قانونی فراهم شده است. 
بانک مرکزی نیز همه موسســات مالی و اعتباری را 
ملزم کرده که ایــن کار را انجام دهند، بنابراین هم 
بورس این مسئله را الزامی کرده و هم بانک مرکزی و 
تنها سازمان امور مالیاتی باقی می ماند. بورس در مورد 
شرکت ها تصریح کرده که تلفیق خود را باید طبق 
IFRS انجام دهند، اما سازمان مالیاتی به این نکته 
اســتناد نمی کند و طبق صورت های مالی گذشته، 

گزارش های خود را تهیه می کند. 
البتــه در اکثر نقاط دنیا عموما صورت های مالی که 
تایید می شود، مورد قبول وزارت دارایی قرار نمی گیرد. 
به این دلیل که ســود مالیاتی با ســود حسابداری 
متفاوت است؛ سود حسابداری در صورت های مالی 
منعکس می شود، درحالی که سود مالیاتی یعنی آن 
سودی که براســاس اجرای قانون مالیات ها حاصل 
شده است. این مسئله به مغایرت قانون مالیات های 
ایران با استانداردهای حسابداری و اختالفی که بین 
تعریف هزینه از دیدگاه مالیاتی و استانداردی وجود 
دارد، بازمی گــردد. چرا که قوانین مالیاتی به عنوان 
یک قانون حاکمیتی الزم االجرا است، در حالی که 

استاندارد، قانون نیست بلکه الزام یا ضوابط است. 

IFRS در 
میزان و حجم 

سرمایه گذاری 
تمامی 

شرکت ها، 
به ویژه 

شرکت های 
پذیرفته شده 

در بورس، 
اثرگذار خواهد 

بود. این 
استاندارد 

شرکت ها را 
موظف می کند 

که منابع 
سرمایه گذاری 

شده در آن 
شرکت ها و 
منابعی که 

خود آنها 
سرمایه گذاری 

کرده اند را با 
ارزش روز در 
ترازنامه ثبت 

کنند و سپس 
سود و زیان آن 

محاسبه شود
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A 
آقای خستویی به عنوان پرسش اول؛ اجرای 
استاندارد IFRS چه تفاوتی با استانداردهای 

فعلی دارد؟
IFRS  یک نوع گویش مالی برای صورت های مالی 
یک کشــور است که بیشــتر در بانک ها، بیمه ها و 
شرکت های سرمایه گذاری استفاده می شود تا همه به 
وسیله آن بتوانند یک نوع برداشت را از صورت های 
مالی داشــته باشــند. چون اگر این گویش یکسان 
نباشد، کسی نمی تواند ارتباط مناسبی با یک بنگاه 

اقتصادی ایجاد کند. 
بانک مرکزی در آغاز اقدام به ملزم کردن بانک ها برای 
انجام این کار کرد و دســت به اقداماتی زد که شاید 
در ابتدا با اشکاالتی همراه بود، اما نمی توانست مانع 
از اجرای کل کار شود ولی متاسفانه این کار به خوبی 

انجام نشد. 
ما به زودی در تمام جهان به ســمت گلوبالیسم و یا 
جهانی شدن حرکت می کنیم، بنابراین اقتصاد ایران 
برای اینکه از این چرخــه عقب نماند، باید با زبانی 

بین المللی و یکسان با اقتصاد دنیا صحبت کند تا آنها 
نیز بتوانند اقتصاد ما را بفهمند. 

پیاده سازی این مسئله در تمام دنیا به زیرساخت های 
یکسانی نیاز دارد و حتی شــاید در ارتباط با قانون 
اساسی کشورها قرار گیرد؛ در مثالی می توان گفت که 
ما در ایران نکته ای به نام تفاوت های مالیاتی نداریم. 
این یکی از اصول حسابداری بود ولی هرگز در ایران 
وجود نداشت، چون مبنای مالیات در ایران تعهدی 

نیست. 
بنده به دلیل اینکه ســال ها مدیر حسابرسی بانک 
تجارت بودم، در سیســتم بانکداری به این موضوع 
مشرف هستم؛ هر سال یک بند مالیاتی داریم و این 
شایسته نبوده و در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست 
که مالیات براساس یک گزارش صادر شود، چرا که 
حتما باید شفاف باشد و این مسیر از طریق استاندارد 

حسابرسی IFRS امکان پذیر است. 
مقوله دیگری که در اقتصاد ایــران وجود دارد، این 
است که ما تورم ساعتی داریم و وضعیت ما از تورم 
ماهانه نیز گذشته است؛ از امروز تا فردا بدون دلیل، 
محصولی که ربطی به دالر ندارد گران می شــود یا 
قیمت پســته یا ماهی گران می شود و این به دلیل 
پوشش گرانی سایر کاالها توسط تولیدکنندگان رخ 

می دهد.

A 
ارتباط این مبانی با  IFRS چیست؟

 چون وضعیت به این صورت است، تمام شرکت هایی 
که سود می دهند، براساس نظام بهای تاریخی مالیات 
می پردازند و ما در شــرایط عادی این نظام را مالک 
قــرار می دهیم. اما در حقیقت در زمــان تورم باید 
نظام بهای جاری برقرار باشد؛ مثل زرگرها که برای 
کاســبی کردن در ابتدای سال به طور مثال ۵ کیلو 
طال می خرند و پس از اســتفاده آن در طول سال و 

در گفت وگو با رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران عنوان شد؛

FATF و IFRS تکامل دهنده 
اقتصاد پولی ایران

این روزها كه بحث پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی FATF در صدر 
خبرهای سیاسی و اقتصادی كشور جای گرفته، قرار است كه راه را برای شفاف تر 
شدن هرچه بیشتر اقتصاد ایران هموار و در عین حال شرایط الزم برای پیوستن 

ایران برای مراودات بین المللی را نیز فراهم كند. پیش از این نیز در سال های گذشته 
بنگاه های اقتصادی و به خصوص بانک های كشور، از سوی نهادهای اقتصادی و بانک های 

بین المللی موظف به پیاده سازی دستورالعمل حسابرسی IFRS شدند تا بتوانند با زبانی 
مشترک، طرف های اقتصادی خود را در دنیا شناسایی و آنها را به انجام مشاركت های 

اقتصادی و مراودات مالی با خود ترغیب كنند.
شاید این پرسش مطرح شود كه ارتباط قوانین پالرمو و استانداردهای گزارشگری مالی 

 IFRS چیست. در پاسخ به این پرسش به این جمله رجوع كرد: » الزام )IFRS( بین المللی
موجب شفاف سازی و آشکار سازی مراودات و فعالیت های بنگاه های اقتصادی، به خصوص 

بانک ها شده و این شفاف سازی در راستای اهداف FATF قرار می گیرد.«
هوشنگ خستویی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بیان این 

جمله در تشریح ارتباط این دو مولفه، بر این باور است كه پذیرش شفاف سازی در اقتصاد، به 
 FATF كیان كشور مربوط است؛ یا قبول داریم و یا نداریم. بنابراین مخالفان و موافقان طرح

باید با یکدیگر گفتگو كرده، برآورد كنند و در نهایت به این جمع بندی برسند كه آیا خواهان 
اجرای قوانین یاد شده هستند؟ یا اینکه قصد دارند تا تبعات نپیوستن به آن را بپذیرند.

خستویی زبان مشترک IFRS را پیش درآمد عملیاتی كردن قوانین پالرمو می داند و در این 
گفت وگو به تشریح كاركرد و ارتباط مابین آنها می پردازد.

فرشید محمودیان
روزنامه نگار
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کسب سود از آن، به جای اینکه در صورت های مالی 
خود ســود را شناسایی کنند، با درآمدهای به دست 
آمــده مجددا اقدام به خریــد پنج کیلو طال کرده و 
سپس ســود خود را شناسایی می کنند و این سود 
الزاما با سود دفتری شان مطابقت ندارد. در واقع این 
افراد براساس نظام بهای جاری، سود خود را شناسایی 

می کنند. 
در ایران شــرکت ها براساس نظام بهای جاری سود 
شناســایی نمی کننــد؛ به طور مثال یک شــرکت 
پتروشــیمی سود به دست آورده اســت، اما به این 
مسئله توجه نمی شود که این سود چگونه توانسته 
قیمت سهم آن شرکت را تغییر دهد. این شرکت به 
دلیل اینکه نرخ خوراکش کاهش یافته بود، توانست 
سود شناسایی کند، اما در حقیقت سودی شناسایی 
نکــرده و این EPS نه برمبنای نظــام تولید، بلکه 

برمبنای کاهش نرخ خوراک حاصل شده است. 
در گذشته به این صورت بود که وقتی یک نظام بهای 
تاریخی تهیه می کردند، در کنار آن یک صورت مالی 
نیز با نظام بهای جاری تهیه می شد. پس از تهیه این 
دو صورت مالی، آنها با یکدیگر مقایسه می شدند و در 
نهایت تصمیم به شناسایی سود یا زیان می گرفتند. 
گفتنی اســت که اگر صورت های مالی ما به صورت 
IFRS و برمبنــای ارزش منصفانه تهیه شــود، این 
مسئله قادر اســت که سود واقعی را برای شرکت ها 
شناســایی کند،  اما امروز به دلیل اینکه از این روش 
استفاده نمی شــود، اکثر شــرکت ها دچار مشکل 

شده اند. 

A 
در صحبت های خود فرمودید IFRS باید در 
قانون اساسی نیز دیده شــود. این نکته را 

تشریح  می كنید؟
منظور بنده این بود که اجرای اســتاندارد IFRS تا 

حدی بــرای اقتصاد ایران حیاتی اســت که اگر در 
اجرای آن به طور مثال در قانون اساســی هم مانعی 

وجود دارد، باید آن مانع رفع شود. 

A 
درحال حاضر یکی از الزامات بانک های غربی 
برای همکاری با اقتصاد ایران، تهیه صورت های 
مالی بنگاه های اقتصادی، به خصوص بانک های 
ایرانی به صورت IFRS اســت. از سوی دیگر 
یکی از الزامات برقــراری ارتباطات پولی و 
بانکی را نیز پیوستن FATF دانسته اند. حال 
سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا این 
دو به نوعی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و آیا 

ارتباطی با هم دارند؟ 
موضوع FATF و قوانین پالرمو و مقررات جانبی آن 
تصریح می کند که اقتصاد و مراودات مالی کشورها 
باید به حدی شــفاف شود که منشا و مقصد پول ها 
مشخص شوند تا در نهایت صرف اعمال تروریستی و 
خرابکارانه نشوند. در شرایط فعلی نظام های پرداخت 
همانند گذشته نیست و تغییر کرده است؛ این نظام بر 
مبنای تبادل شبه پول در شبکه های بین المللی بین 
بانکی صورت می گیرد و اکثر بنگاه های اقتصادی دنیا 
از این مســیر مراودات مالی خود را انجام می دهند. 
حال به منظور اینکه کشــور ما بتواند در این نظام 
پرداخت جدید وارد شود، باید به این مقررات عمل 
کند.  مقررات FATF می گوید به طور روشن بگویید 
از چه مســیر و چگونه وجوه را جابجا می کنید. این 
جابجایی ها از طریق ســوئیفت انجام می شــود که 
می توان گفت یکی از کارهای FATF ، اجازه برقراری 

مراوادت مالی از طریق سازوکار سوئیفت است.
بنابراین می توان گفت کــه FATF و IFRS تکامل 
کننده اقتصاد پولی و اطالعات مالی در یک کشــور 
هســتند؛ IFRS نحوه عمل و FATF قوانین نقل و 

انتقال وجوه است؛ IFRS در حقیقت ابراز اطالعات 
مالی با یک مدل بین المللی اســت تــا برای همه 
یــک معنی را در ذهن متبــادر کند. به دلیل اینکه 
ســرمایه گذاری ها در مقیاس هــای جهانــی انجام 
می شود، لذا الزم اســت که از یک زبان بین المللی 
برای برقراری این ارتباطات اســتفاده شود. گفتنی 
است IFRS در کشــوری می تواند این استاندارد را 
انجام داده و اثربخش باشد که FATF نیز در آن مورد 

پذیرفته شود.

A 
بانک ها بعد از پذیرش FATF چه موازینی را 

باید رعایت كنند؟
یکی از آنها افشاگری و شفاف سازی در مورد تمامی 
نقل و انتقاالت پولی است؛ این آشکارسازی، از لوازم 

ارائه صورت های مالی است. 
به طور مثال بانک های ما ضرایب کفایت ســرمایه 
کمیته بال را رعایت نمی کنند و این درحالی است که 
برای همکاری با بانک های خارجی باید این ضرایب 
رعایت شود. حال IFRS شفاف می کند که هر بانک 
تا چه میزان این ضرایب را رعایت کرده است یا اینکه 
یک بانک جریان ورود و خروج پول خود را برمبنای 
IFRS مشــخص و قابل ردیابی می کند. در نتیجه 
می توان گفت که الزام IFRS موجب شفاف ســازی 
و آشکارســازی مراودات و فعالیت هــای اقتصادی 
بنگاه های اقتصادی، به خصوص بانک ها شــده و این 
شفاف سازی در راستای اهداف FATF قرار می گیرد.

A 
دولت در جریان بررسی این طرح در مجلس 
از معافیت هایی درخصــوص برخی از موارد 
دســتورالعمل FATF ســخن گفت؛ با این 
تفاسیر به باور شما دولت چه اقدامات و نیز چه 
معافیت هایی را می تواند برقرار كند تا مخالفان 
این طرح را اقناع كند؟ آیا در صورت برقراری 
این معافیت ها، گروه ویژه اقدام مالی می تواند 

این معافیت ها را بپذیرد؟
در مقررات FATF نوشته شده است؛ اگر از نظر این 
سازمان قبول شویم، گواهی می گیریم و در غیر این 
صورت جزو لیست سیاه این گروه قرار می گیریم. در 
نتیجه دولت باید برنامه مشخص و مصوب کشوری 
داشته باشد. این مساله به کیان کشور مربوط است؛ یا 
آن را قبول داریم و یا نداریم. این موضوع هواشناسی 
نیست که بگوییم کمی تا قسمتی قبول نداریم. بلکه 
باید در مــورد آن گفت وگو کنند، برآورد کنند و در 
نهایت به این جمع بندی برسند که آیا خواهان اجرای 
قوانین FATF  هســتند و یا قصد دارند که تبعات 

نپیوستن به آن را بپذیرند.

 FATF موضوع
و قوانین پالرمو 

و مقررات 
جانبی آن 

تصریح می کند 
که اقتصاد و 

مراودات مالی 
کشورها باید 

به حدی شفاف 
شود که منشا 

و مقصد پول ها 
مشخص شوند 

تا در نهایت 
صرف اعمال 

تروریستی 
و خرابکارانه 

نشوند. در 
شرایط فعلی 

نظام های 
پرداخت همانند 
گذشته نیست 

و تغییر کرده 
است؛ این نظام 
بر مبنای تبادل 

شبه پول در 
شبکه های 

بین المللی بین 
بانکی صورت 

می گیرد
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كشورهای دنیا برای مبارزه با پولشویی چه كردند؟

پرچم داران جهان 
در مبارزه با پولشویی

سارا احمدنیا
روزنامه نگار

ســاالنه میلیاردها دالر پــول حاصل از فعالیت های 
غیرقانونی سازمان یافته با استفاده از نظام های مالی 
و بانکی سراســر جهان وارد چرخــه پول های پاک 
می شوند که عموما سهم کشورهای در حال توسعه از 
حجم این تبادالت مالی غیرقانونی به مراتب بیش از 
سایر کشورهاست. با این حال برآوردهایی که ساالنه 
توســط مجامع رسمی از ســازوکار کشورها در این 
خصوص منتشر می شود، بیانگر آن است که کمترین 
اصالحــات در زمینه مبارزه با پدیده پولشــویی در 

کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد. 
برخی نهادهای بین المللی بــه فراخور نقش خود، 
توصیه هایی برای اصالح ســاختار مالی و اقتصادی 
کشــورهای مختلف ارائه می دهند تا برمبنای این 

اصالحات، میزان جرایم مالی سازمان یافته تحت قالب 
 )FATF( پولشویی کاهش یابد. گروه ویژه اقدام مالی
به عنوان یک نهاد بین دولتی از سال ۲۰۰۱، تهیه و 
تدوین مقررات مبارزه با پولشــویی را در دستور کار 
خود قرار داد و آن را به کشورهای مختلف ارائه کرد. 
آخریــن برآوردها نمایانگر آن اســت کــه ایران در 
کنار کشــورهایی همچون افغانستان، گینه بیسائو، 
تاجیکستان و الئوس، جزو پرریسک ترین کشورها از 
منظر پولشویی هستند. شاخصی که همواره از آن به 
عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی جذب 
سرمایه گذاری خارجی یاد می شود. در کنار این امر 
موسسه بازل - که در زمینه شناسایی فساد مالی در 
بخش های دولتی، خصوصی و در ســطح بین الملل 

فعالیت دارد، از تأمین مالی تروریســتی که موجب 
خرابکاری اقتصادی می شــود، تحریــف امور مالی 
بین المللی و نهایتا آسیب رساندن به شهروندان در 
سراسر جهان، به عنوان دیگر تبعات پدیده پولشویی 

یاد می کند. 

B  

انگلیس و آلمــان در اصالحات  تجربه 
ضدپولشویی

تجربــه انگلیس و آلمان به عنوان دو کشــور موفق 
اروپایی در ســال های اخیر بــرای اعمال اصالحات 
نظام مند در مبارزه با پولشویی، می تواند برای سایر 
کشورها مورد توجه باشد؛ دو کشوری که طی چند 
سال رشد باالیی در سالم سازی ساختار ضدپولشویی 
خود داشتند. نهاد نظارت بر عملیات مالی انگلستان 
در ســال ۲۰۱۲ به مدت ســه ماه جزئیات عملکرد 
بانک ها و بنگاه های ســرمایه گذاری خــود را مورد 
بررســی قــرار داد و در ســال ۲۰۱۴ برای حصول 
اطمینان از اجــرای مؤثر وظیفه خود، اســتراتژی 
جدیدی را برای نظارت بــر بنگاه ها اعمال کرد که 
به طبقه بندی ریسک پولشویی بنگاه ها می پرداخت. 
این کشور با تأسیس آژانس ملی ضدجرایم در سال 
۲۰۱3، ارائه بسته اصالحی در قالب قانون اشتغال و 
کسب وکار در ســال ۲۰۱۵، تصویب و اجرای قانون 
»ثبت افراد دارای کنترل قابل توجه در شــرکت ها« 
از ســال ۲۰۱6 و الزام شرکت ها به ارائه گزارش های 
مالی ساالنه خود، توانست گام های موثری در راستای 
تطبیق نظام مبارزه با پولشــویی خود با استاندارد 

بازبینی شده گروه ویژه اقدام مالی بردارد. 
آلمان هم با اعمال اصالحاتی توانست نمره خود در 
شــاخص ضدپولشویی موسســه بازل را از ۵.33 از 
۱۰)بدترین وضعیت( به ۴.78 در سال ۲۰۱7 برساند 
که میزان کاهش یکســاله این شاخص موجب شد 
آلمان از جمله کشورهای اروپایی با بیشترین پیشرفت 
در پیشــبرد اهداف مبارزه با پولشویی قرار گیرد. از 
مهمترین اقدامات اعمال شــده در این کشور شامل 
اصالح قانون بانکداری و قانون مبارزه با پولشــویی، 
اصالح گزارش عملیات و معامالت مشکوک، اصالح 
قانون سهام شرکت برای لغو سهام بی نام و همچنین 
اصالح حقوق کیفری برای رسیدگی به تخلفات اداری 
 )BaFin( بوده اســت.  نهاد ناظر مالی فدرال آلمان
هم مسئولیت نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم در مؤسسات مالی این کشور را برعهده 
دارد که این نهاد در کنار بانک مرکزی آلمان اقدام به 
دریافت گزارش های مالی ساالنه گروه های بانکداری 
این کشور و سنجش عملکرد آنها براساس مقررات 
ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم می کنند. ارزیابی 
ملی ریسک پولشویی از دیگر اقدامات آلمان در زمینه 

انگلستان طبق ارزیابی بخش مالی صندوق بین المللی پول، از سال 2007 تاكنون 
توانسته اقدامات قابل مالحظه ای در راستای مبارزه با پولشویی انجام داده و به 

تطبیق هرچه بیشتر نظام مبارزه با پولشویی خود با استانداردهای بازبینی شده 
گروه ویژه اقدام مالی بپردازد. آلمانی ها هم همسو با انگلستان، در سال های اخیر دست به 
اصالحاتی برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی خود زدند كه این اصالحات براساس برنامه 

ارزیابی بخش مالی بانک جهانی اعمال شد و نتیجه آن قرار گرفتن آلمان در فهرست 
كشورهای با بیشترین پیشرفت در شاخص ضدپولشویی بازل بود. 
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وضعیت پولشویی در کشورهای منتخب براساس شاخص ضدپولشویی 
بازل در سال 2017

رتبه در بین 146کشورنمره )دامنه نمره 0 تا 10(کشور
4.78121آلمان

4.81118انگلیس
4.85116آمریکا
4.9113کره 
5.10107قطر

کشورهایی که بیشترین میزان بهبود ریسک در شاخص بازل AML را در فاصله 
سال های 2017 تا 2018 کسب کردند

نمره ریسک 2018نمره ریسک 2017کشور
6.755.25ترینیداد و توباگو

7.866.71تانزانیا
7.136.02بولیوی
6.335.32چین

4.763.95مونته نگرو
5.764.96برزیل

کم خطرترین کشورها از منظر پولشویی در سال 2018 و تغییرات نمره ریسک کشورها 
نسبت به سال 2017

نمره ریسک 2018نمره ریسک 2017کشور
1.782.57فنالند

2.732.73استونی
3.673.12لیتوانی
3.033.20نیوزیلند
4.093.33مقدونیه

3.843.53بلغارستان

برخی کشورها 
نرخ ریسک 

خود را به 
واسطه اعمال 

تغییرات در 
روش اساسی 
شاخص اسرار 

 )FSI( مالی
خود بهبود 
بخشیدند. 

شاخص اسرار 
 ،FSI مالی یا
میزان سطح 

اسرار بانکی، 
مقیاس فعالیت 

بانکی خارج 
از کشور و 
همین طور 

اندازه مرکز 
مالی کشورها 
را اندازه گیری 

می کند

مبارزه با پولشویی است که این ارزیابی ها مقامات این 
کشور را در پیشبرد سیاست های ضدپولشویی یاری 

می دهد. 
در همین راستا، بررسی های موسسه بازل - که طی 
هفت ســال به طور پیوســته صورت گرفته- نشان 
می دهد کشــورهای دارای خطر باالی پولشــویی 
ویژگی هایی از جمله؛ ضعف نهادهای عمومی، حقوق 
سیاسی و حاکمیت قانون، سطح پایین شفافیت مالی 
و سیاسی، محدودیت آزادی مطبوعات، کمبود منابع 
برای کنترل سیســتم مالی، اقتصادهای مبتنی بر 
مبادالت نقدی و سطح باالی قاچاق غیرقانونی دارند.

B  

افزایش میزان حداقل ریسک پولشویی 
در جهان

موسسه بازل براساس شاخص AML Basel میزان 
ریســک تأمین مالی تروریســم و پولشویی در هر 
کشور را بررسی و مشخص می کند که طبق  آخرین 
بررســی های صورت گرفته در سال جاری میالدی 
اعالم کرده 6۴درصد از کشورها از میان ۱۲۹کشور 
مورد بررســی، دارای رتبه ریســک متوسط یا باال 
هســتند که اینها به راحتی می توانند به عنوان یک 
خطر بزرگ پولشویی و تأمین مالی تروریستی مطرح 

باشند. 
طبق گزارش این موسسه تنها کمتر از چهاردرصد 
از کشــورها در رتبه بندی توانسته اند نمرات خود را 
در فاصله یک یا چند ســال منتهی به ۲۰۱8، رتبه 
خود را بهبود بخشند. کشورهای غنا، بولیوی، تانزانیا، 
ترینیداد و توباگو از جمله این کشــورها هستند. در 
همین حال نمره ریســک ۴۲درصد از کشــورهای 
جهان طی سال های ۲۰۱7 تا ۲۰۱8 بدتر شده است. 
به رغم آنکه برخی کشورها نسبت به دیگران از ریسک 
پولشویی کمتری برخوردار هستند، اما هیچ کشوری 
به لحاظ شــاخص AML / TF دارای ریســک صفر 
نیست. کمااینکه شاخص بازل AML نشان می دهد 
که حداقل امتیاز ریسک از ۱.78 در سال ۲۰۱7 به 

۲.۵7 در سال جاری میالدی افزایش داشته است. 

در خصوص رسیدگی به شاخص ریسک پولشویی 
و تغییرات آن به ویژه در برخی کشورهای کم خطر 
باید به مواردی توجه داشــت که از آن جمله تالش 
سودجویان برای یافتن راه های جدید برای شستن 
پول های کثیف است که این موضوع در کنار رویکرد 
دولت ها به پاسخگویی نسبت به ساختارهای قانونی 
و سیاسی خود، حائز اهمیت است. در این خصوص 
رویکرد جوامع در مقابله با مسائل مربوط به پولشویی 

مهم است. 

B  

ریسک  بیشترین  دارای  همچنان  ایران 
پولشویی

در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱7، ایران جزو پنج 
کشور دارای بیشترین ریســک پولشویی براساس 
شاخص ضدپولشویی بازل بوده است. وضعیتی که 
در ســال ۲۰۱8 هم بار دیگر برای کشورمان تکرار 
شده است. براســاس آنچه بازل از وضعیت کشورها 
گزارش داده، نمره ریسک پولشویی در ایران طی سال 
جاری میالدی معادل 8.6۱ )بدترین نمره ۱۰( بوده 
که این امر عمدتا ریشه در عدم اجرای درست قوانین 
و مقررات ضدپولشــویی در کشــور دارد. به واسطه 
میزان ریسک پولشویی در ایران است که گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( ایران را در لیست سیاه خود قرار 
داده؛ لیستی که برمبنای آن به سایر کشورها توصیه 
می شــود در برقراری رابطه مالــی و اقتصادی با آن 

احتیاطی مضاعف صورت گیرد. 
حاال چند ســالی است که خروج ایران از این لیست 
در کشاکش میان نهادهای تصمیم ساز داخلی قرار 
گرفته تا آخرین فرصت های داده شده به کشور برای 

اصالحات تکمیلی صورت گیرد. 
کمااینکه در این خصوص اقداماتی هم صورت گرفته 
و همیــن اقدامات که از منظر گروه ویژه اقدام مالی، 
پیشرفت ایران در اجرای برنامه و تدوین قوانین عنوان 
شــده، موجب شد تا گروه ویژه اقدام مالی به تازگی 
در آخرین نشست خود، چهار ماه دیگر به ایران برای 

تکمیل اصالحات مربوطه فرصت دهد. 

این اصالحات در دور بخش اصالح قوانین داخلی و 
همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب 
چهار کنوانسیون است که لوایح شامل الحاق ایران به 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو(، اصالح قانون پولشویی، 
اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق 
ایران به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( است. در این میان آخرین الیحه یعنی الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به 
یکی از جنجالی ترین بخش های این چهار کنوانسیون 
تبدیل شــد اما در نهایت پــس از کش وقوس های 
متعدد، مهرماه امســال به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید. 
گرچه تصویب این لوایح گامی مؤثر در جهت پیوستن 
ایران به گروه ویژه اقــدام مالی و تالش برای خروج 
از لیســت سیاه این گروه به شمار می رود، اما تغییر 
ریســک پولشویی در کشــور به اصالحاتی اساسی 
در قوانین داخلــی از نظام های پولی و بانکی گرفته 
تا شفاف ســازی مالی بنگاه های اقتصادی وابســته 
است. بدون شک اســتفاده از تجربه سایر کشورها 
در به کارگیری ابزارهای اجرایی و قانونی در این روند 
می تواند به بهبود شاخص ریسک پولشویی در ایران 
بینجامد؛ شــاخصی که می تواند به طور مستقیم و 
غیرمستقیم بر مولفه های اقتصادی از جمله جذب 
سرمایه گذاری خارجی، نرخ رشد اقتصادی و بهبود 

فضای کسب وکار تاثیرگذار باشد.
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گزارش هــای متعددی درباره وضعیت پولشــویی 
در ســایر کشورهای جهان منتشر شده است. یکی 
از تازه تریــن این گزارش ها، رده بندی ای اســت که 
موسسه سوئیسی بازل منتشر کرده است. بر اساس 
گزارش های قبلی بازل، ایران در صدر کشورهای با 
ریسک باالی پولشــویی قرار داشت اما بازل در این 
دوره از رده بنــدی خود، ایران و تاجیکســتان را از 
فهرستش حذف کرده و علت آن را کمبود اطالعات 

الزم دانسته است. 
در گزارش هایــی که بازل تاکنون منتشــر کرده، 

گینه بیســائو، مالی، کامبــوج، اوگانــدا، میانمار و 
افغانستان جزو کشــورهایی به حساب می آیند که 

ریسک پولشویی در آنها بسیار باالست. 
البته نام این کشورها در سایر گزارش های رده بندی 

هم کم وبیش به چشم می خورند. 

B  

FATF مخالف پیوستن ایران به
حاال ایران در شرایطی جز پرریسک ترین کشورهای 
جهان برای پولشویی معرفی شده که گفته می شود 
تنها ایران و کره شــمالی به FATF نپیوســته اند. 

هرچند برخی کارشناسان داخلی معتقدند به صدر 
بردن کشورمان در فهرست پولشویی اغراقی بیش 
نیست اما ایران این روزها تالش می کند که با جلب 
آرای داخلی به FATF ملحق شود و تغییراتی در نگاه 
جامعه جهانی به خود ایجاد کند. آخرین اخبار حاکی 
از آن اســت که گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران را 
برای خروج از فهرست سیاه FATF چهار ماه دیگر 
 FATF تمدید کرده است اما این پایان ماجرا نیست و

در ایران همچنان مخالفان جدی دارد. 
مخالفانــی که کمک ایــران به برخــی گروه های 
آزادی بخش را دلیل خود می دانند برای جلوگیری 
از پیوستن به FATF . با این حال کارشناسان پولی 
و بانکی معتقدند این افراد بیشتر نگران درآمدهای 
غیرشفاف خود هستند تا کمک های فرامرزی ایران. 
احمد حاتمی یزد، کارشــناس بانکی در این زمینه 
به نشریه "ســپهر" می گوید: »کمک به گروه های 
آزادی بخش هرگز از مجرای بانک ها انجام نمی شود و 
شیوه های پیچیده ای برای انتقال پول به این گروه ها 
وجود دارد. بنابراین FATF هیچ نگرانی جدی ای برای 
این دسته از کمک های فرامرزی ایران ایجاد نخواهد 

وضعیت رفاه عمومی در كشورهای معارض FATF چگونه است؟

برزخ پولشوها
شفاف ترین كشورهای جهان از نظر پولشویی جزو ثروتمندترین كشورها هستند. 
كشورهایی كه تالش می كنند دروازه های خود را به روی سرمایه گذاران جهان باز 

گذاشته و رفاه بیشتری عاید مردم شان كنند. نقطه مقابل این ماجرا كشورهایی 
هستند كه با فساد اقتصادی دست و پنجه نرم می كنند و از نظر تولید ثروت در قعر فهرست 
جهانی هستند. كشورهایی كه متهم پولشویی شناخته می شوند و سرمایه گذاران بین المللی 

را به سادگی فراری می دهند. ایران حاال درست در شرایطی قرار دارد كه FATF می تواند 
آخرین دریچه های تجارتش را با جهان نبندد و مانع از رشد منفی اقتصادش شود با این حال 

در همین زمان كه كشور ما به همراه كره شمالی به بن بست خورده و در فهرست سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی قرار دارند، مخالفان FATF آخرین تالش های خود را می كنند تا مانع پیوستن 

ایران به این گروه شوند. 

مریم شکرانی
روزنامه نگار
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کرد؛ همچنان که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا 
 FATF و عربستان سعودی نیز با وجود عضویت در
حتی از گروه های تروریستی هم حمایت می کنند.« 
این کارشناس بانکی ادامه می دهد:» FATF  بساط 
بسیاری از فراریان مالیاتی در ایران، رشوه بگیران و 
قاچاقچیان را جمع می کنــد و به تبع آن هر پول 
قابل توجهی که به حساب این دسته از افراد ریخته 
شود، تحت  تعقیب قرار می گیرند. بنابراین طبیعی 
است که آنها نگران منافع خود باشند و جالب است 
 FATF بدانیــد همین حاال هم در میــان مخالفان
برخی حامیان موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی 
وجود دارند که خود آنها کشــور و نظام اقتصادی و 

بانکی را با بحران های بزرگی مواجه کرده اند.«

B  

كره شمالی در میانه بحران 
»پیوستن به FATF گزینه ناگریز ایران است« این 
جمله را هادی حق شناس، دیگر کارشناس پولی و 
بانکی به »سپهر« می گوید و تاکید می کند: » ایران 
اگر نخواهد به FATF ملحق شــود آخرین راه های 
تجارت با جهان را برای خود می بندد و دیگر حتی 
هند و چین و کشــورهای اروپایی مدافع برجام هم 
با ایران معامله نمی کنند. در این شرایط قطعا رشد 
اقتصادی کشور منفی می شود و بحران بانکی ای که 
حاال یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران است با 

تنگنا و دشواری پیچیده تری رودررو خواهد شد.«
او تاکید می کند؛ »سال گذشته میالدی 8۰۰میلیارد 
دالر سرمایه گذاری مستقیم در جهان انجام شده و 
 FATF ایران به دلیل موانعی از جمله نپیوســتن به
سهم بســیار ناچیزی از این حجم سرمایه گذاری 

خارجی داشته است.«
احمد حاتمی یزد هم به سرمایه گذاری ۲۰۰میلیارد 
دالری در چین اشــاره می کنــد و می گوید: » این 
کشــور توانســته با کاهش قابل توجه ریسک های 
اقتصادی، حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری های 
خارجی را جذب کند؛ آن هم با وجود آنکه اختالفات 

اساسی با آمریکا دارد.«
اما از ایران که بگذریم و نگاهی به وضعیت 

اقتصادی دیگر کشــورهای فهرست 
سیاه FATF مثل کره شمالی بیندازیم، 
مشــاهده می کنیم که این کشور در 
شــرایط بســیار بد اقتصادی به سر 
می برد و اکثریت جمعیت ۲۵میلیون 
نفــری آن نیازمند کمک های مالی 

هستند. حاال تحریم ها 

علیه کره شــمالی به انــدازه ای فلج کننده توصیف 
شده که بنا به گزارش فایننشیال تایمز می تواند این 
کشور را تا پایان سال ۲۰۱8 میالدی با بحران تامین 
اسکناس مواجه کند زیرا اصلی ترین راه تجارت این 
کشور یعنی چین مسدود شده است. کره شمالی به 
زودی کسری تجاری قابل توجهی را تجربه می کند. 
حجم صادرات کره شــمالی در ۴ماه پایانی ســال 

۲۰۱7 تنها 3۰۰میلیون دالر برآورد شده است.

B  

وضعیت اقتصادی متهمان پولشویی در 
جهان

براساس فهرست کشــورهای عضو FATF اعضای 
اصلی این گروه شامل 3۵ کشور می شود که همگی 
آنها جزو کشــورهای صنعتی و پیشــرفته جهان 
محسوب می شوند. سایر اعضا صاحب رده بندی های 
متفاوت هســتند و از این میان برخی در فهرست 
کشــورهایی قــرار دارند که معامله بــا آنها باید با 
احتیاط انجام شود و سرمایه گذاری در این کشورها 
با ریسک باال توصیف می شود. افغانستان یکی از این 
کشورها به شمار می آید که براساس آخرین گزارش 
شش ماهه بانک جهانی، بیشتر از نیمی  از مردم این 
کشور در فقر به سر می برند. همچنین میزان تولید 
ناخالص داخلی افغانستان بر اساس همین گزارش 
در سطحی پایین بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نوسان 
است که طبق گزارش بانک جهانی یکی از بدترین و 
نامناسب ترین کشورهای آسیایی برای سرمایه گذاری 
به حساب می آید. تاجیکستان دیگر کشوری است 
که آن را با ریسک پولشویی باال توصیف می کنند. 
براســاس گزارش بانک جهانی تاجیکستان از نظر 
شــاخص های اقتصادی و توسعه رتبه آخر آسیای 
مرکزی را دارد. کارشناسان بانک جهانی می گویند 
بیشــتر از ۴۰ درصد جوانان تاجیکستان نه درس 
می خوانند و نه شــغلی دارند. این گزارش می افزاید 
که بیشتر مشاغل تاجیکستان کشاورزی و خدمات 

عمومی  هستند که سود چندانی هم ندارند. 
گینه بیســائو که جزو بدنام ترین کشورها 
از نظر پولشــویی محسوب می شود، 
سال هاســت که درگیــر جنگ و 
ناآرامی های داخلی بوده و یکی از 
بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر 
و اسلحه به شــمار می رود. این 
کشــور آفریقایی در قعر فهرست 
تولیــد ناخالص داخلی 
و  دارد  قــرار 

میزان تولید ناخالص داخلی آن تنها در حدود ۱.۲ 
درصد اســت. مالی،کامبوج، اوگاندا، میانمار و سایر 
کشــورهایی که از آنها با احتمال باالی پولشــویی 
یاد می شود، جزو عقب مانده ترین اقتصادهای جهان 

هستند. 

B  

كشــورهای خوشــنام در فهرســت 
ثروتمندترین ها

کشــورهایی که رتبه باالتر و ریســک کمتری در 
فهرست پولشــویی دارند وضعیت اقتصادی بهتر و 
توسعه یافته تری نیز نسبت به سایر کشورها دارند. 
قطر که در فهرست پولشویی بازل وضعیتی شفاف تر 
و بهتر از ژاپن دارد، ثروتمندترین کشور جهان اسالم 
لقب دارد. براساس رتبه بندی گلوبال فاینانس؛ قطر، 
کویت، امارات و عربســتان و بحرین جزو 3۰کشور 
ثروتمند جهان براساس سرانه تولید ناخالص داخلی 

هستند. 
هادی حق شناس، کارشناس بانکی در این خصوص 
می گوید: »کشوری مانند امارات نه آب دارد، نه خاک 
دارد و نه هوا. یعنی این کشور سه عنصر اصلی زندگی 
را به حد مطلوب ندارد اما تنها با رفتارهای شــفاف 
اقتصادی و ایجاد زیرساخت های توسعه ای، توانسته 
حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری های جهان را به 
سمت خود جذب کند و به عنوان یک کشور تجاری 
مهم شناخته شود. این در حالی است که تنها یک 
جزیره کیش یا بندر چابهار ایــران از نظر امکانات 
بالقوه بســیار غنی تر از کل این کشــور هستند اما 
نبود زیرساخت و موانع مهمی  مثل تحریم و اتهامات 
پولشویی موجب شده که توان ثروت آفرینی ایران به 

مرحله فعلیت در نیاید.«
پولشویی یکی از مهمترین عواملی است که در نگاه 
جامعه جهانی ریسک سرمایه گذاری در کشورها را 
افزایش می دهد. به همین دلیل اســت که مشاهده 
می کنیم کشــورهایی که در فهرســت پولشویی 
بدنام هســتند، ضعیف ترین جذب سرمایه گذاری، 
ضعیف ترین تولید ناخالص داخلی و در نتیجه اشتغال 
ضعیف و ســطح پایین رفاه عمومی  را برای خود و 

مردمشان دارند. 
از همین رو کارشناسان رویگردانی ایران از عضویت 
در FATF را اقدامــی  برخالف منافع ملی کشــور 
می دانند و معتقدند چنین رفتاری تنها گروه اندکی را 
بهره مند می کند که این گروه در سایه، مشغول فساد 
اقتصادی هســتند و منافع عمومی  و ملی برایشان 

کوچک ترین اهمیتی ندارد. 
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پولشویی یکی از فراگیرترین جرایم اقتصادی در دنیای 
امروز است. طی فرآیندی که ما آن را با نام پولشویی 
می شناسیم، پول هایی که از فعالیت های غیرقانونی 
به دســت آمده و اصطالحاً به آنها پول های کثیف 
می گویند، به پول تمیز تبدیل می شود؛ چنان که به 
نظر می رسد از ابتدا هیچ فعالیت غیرقانونی صورت 
نگرفته است. پس باید گفت پولشویی نه تنها خود یک 
جرم است، بلکه در پنهان نمودن و تقویت سایر جرایم 

نیز نقش مهمی ایفا می کند.
نهادهای بین المللی از جمله دفتر مواد مخدر و جرم 
ســازمان ملل متحد، حجم پولشویی در جهان را تا 
۲ تریلیون دالر در سال برآورد کرده اند؛ رقم بزرگی 
که معادل ۵ درصد از تولید ناخالص جهان اســت. 
شــرکت ها و بانک های زیــادی در جهان با معضل 
پولشویی ســر و کار داشته اند و با اطمینان می توان 
گفت که هیچ کشوری در جهان نیست که بتواند ادعا 

کند هرگز پولشویی را تجربه نکرده است.
 ارتباطــات مالی و بانکی گســترده در جهان امروز 
ایــن فرصت را برای افــراد و گروه های مجرم فراهم 
ساخته است که پول های کثیف خود را در بانک های 
کشــورهایی که در مبارزه با پولشویی ضعیف عمل 
می کنند، سرمایه گذاری نموده و سپس این پول ها 

را در سایر کشورها برداشت کنند.
وقوع پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی –خواه به 
دلیل دریافت رشــوه از سوی کارکنان و مدیران آنها 
باشــد یا به علت بی توجهی به هشدارهای مربوطه- 
می تواند آنها را خواسته یا ناخواسته به بخشی از یک 
شــبکه فعالیت های مجرمانه بدل نموده و به اعتبار 
آنها در نزد مشتریان عادی و نهادهای نظارتی آسیب 

جدی وارد کند.
در ســطح کالن نیز وقوع موارد متعدد پولشویی در 
سایه عدم نظارت کافی می تواند به مشکالتی از قبیل 
نوســانات غیرمنتظره و غیرقابل توجیه در تقاضای 
پول، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اثرات سوء 
بر تراکنش های مالی قانونی، افزایش فرار سرمایه و 
نوسان شدید نرخ ارز منجر شود. عالوه بر این سهولت 
در پولشــویی و عدم مقابله جدی با آن، مجرمان و 
مفســدان را به ادامــه کار خود تشــویق می کند، 
همبســتگی و اعتماد در جامعه را از بین می برد و 

دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند.

پولشویی به روایت 

اعداد و ارقام

1 از 3

سازمان هایی که جرایم 

اقتصادی را تجربه کرده اند

1 از 10

سازمان هایی که پولشویی 

را تجربه کرده اند

پولشویی، ارزش ها را ویران می کند

این کار موجب تسهیل جرایم اقتصادی و فعالیت های شومی ازجمله موارد زیر می شود:

فساد تروریسم فرار مالیاتی قاچاق 
مواد مخدر

قاچاق انسان

برآورد تقریبی حجم پولشویی در جهان

بین 1 تا 2 
تریلیون دالر 
در سال

1 از 10
بر اساس آمارهای دفتر مقابله با مواد مخدر 
 ،)UNODC( و جرم سازمان ملل متحد
 کمتر از 10 درصد گردش های مالی 
 غیرمجاز توسط مراجع ذی ربط 
توقیف می شود.

ریسک پولشویی در کشورهای مختلف جهان

کشورهای 
پرریسک

ایران )8.60(
 افغانستان )8.38(  
گینه بیسائو )8.35(

کشورهای 
کم ریسک

فنالند )3.04(
 لیتوانی )3.67( 
استونی )3.83(

آمریکا با کسب امتیاز 
4.85

رتبه 31 را در بین 
کشورهای کم ریسک به 
خود اختصاص داده است.
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بر هیچ کس پوشــیده نیســت که اگــر گروه های 
تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر و انسان نتوانند 
پول کثیف خود را از طریق پولشــویی به پول تمیز 
تبدیل کنند، قادر به ادامه فعالیت های مجرمانه خود 
برای مدت طوالنی نخواهند بود. این مســئله نشان 
می دهد که در دنیای امروز مبارزه با پولشویی تا چه 

حد حائز اهمیت است.
با توجه به خالقیت انکارناپذیر مجرمان در کشــف 
راههای جدید برای پولشویی با در نظر گرفتن نقاط 
ضعف نظــام مالی و بانکی، نهادهــای نظارتی باید 
همواره از چابکی و انعطاف پذیری الزم برای مقابله با 
شیوه های جدید پولشویی برخوردار باشند. از طرفی 
پولشویی در مقیاس های بزرگ معموالً به بیرون از 
مرزهای یک کشور کشیده می شود و به همین دلیل 
تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با 
پولشــویی یک مسئله حیاتی اســت. سازمان ملل 
 ،)BIS( متحد و بانک تسویه حساب های بین المللی
در دهه ۱۹8۰ میالدی اولین گام ها را در راســتای 
یکپارچه سازی تالش های کشــورها برای مبارزه با 
پولشویی برداشتند. پس از تأسیس گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( در ســال ۱۹8۹ مبــارزه بین المللی 
با پولشــویی وارد مرحله تازه ای شد و اتحادیه های 
منطقه ای ازجمله اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای 
آمریکایی، استانداردهای سختگیرانه ای را برای مبارزه 

با پولشویی به اعضای خود ابالغ کردند.

اعمال نظارت از طریق بازرسی

1 بانک از هر 5 بانک، 
اقدامات قانونی از سوی 
نهادهای نظارتی را تجربه 
کرده است

مهم ترین چالش ها در راه عمل به الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سرعت تغییر مقررات 
نظارتی

توانایی استخدام نیروهای 
باتجربه در زمینه مبارزه با 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نیازهای مرتبط با 
فناوری

 ناهماهنگی در الزامات 
تعیین شده از سوی مراجع 
قانونی مختلف در زمینه 
مبارزه با پولشویی 

)19%(  )19%(  )14%( )13%( 

اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع انسانی برای پاسخگویی به 
انتظارات رو به رشد نهادهای نظارتی

برخی سازمان ها کمبودهای خود در زمینه برخورداری از نیروی متخصص برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و 
همچنین مقابله با رشوه خواری را از طریق ارائه آموزش های الزم به نیروهای داخلی جبران می کنند.

ارائه آموزش های محلی، 
منطقه ای یا جهانی در راستای 
عمل به الزامات تعیین شده

استخدام نیروهای اضافه 
برای انجام وظایف خاص 
شامل مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم، 
مسائل مرتبط با رشوه خواری 
و فساد، تحریم ها و ...

افزایش ارتباط و  هماهنگی 
بین کارکردهای محلی، 
منطقه ای و جهانی برای عمل 
به الزامات تعیین شده 

اجرای اصالحات ساختاری 
یا سازماندهی مجدد 
دپارتمان های مسئول در 
زمینه مدیریت و عمل به 
الزامات تعیین شده 

)48%( )44%( )40%( )37%(

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک یک 
مسئله حیاتی است
ارزیابی مستمر ریسک امری 
حیاتی است که به سازمان ها 
کمک می کند تا موارد پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم را در هر 
جایی و در ارتباط با هرکسی که 
مشغول تجارت با آنهاست، کشف 
نموده و علیه آن اقدام کنند.

اما هنوز هم 
بیش از 25 درصد

از شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی 
هیچ اقدامی در زمینه ارزیابی ریسک 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم در 
مبادالت مالی خود صورت نداده اند.

فناوری

تنها 50% 
از کشفیات پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، از طریق 
هشدارهای سامانه های خودکار انجام شده است.

شیوه های تشخیص فعالیت های مشکوک

هشدارهای یک سامانه 
خودکار سناریو محور )سامانه 
پایش معامالت(

گزارش های داخلی از سوی 
کارکنان فروش، مدیران 
بخش ارتباط با مشتریان و یا 
کارکنان شعب

سرنخ ها یا راهنمایی های 
واحد اطالعات جرایم مالی

سایر

50%   33%    10%    6%  

مهم ترین چالش های سازمان ها در راه استفاده از سامانه های پایش خودکار جهت مبارزه 
با پولشویی

کیفیت داده ها و حفظ و 
نگهداری اطالعات مشتریان 
به صورت الکترونیکی

پیچیده بودن به کارگیری و 
ارتقاء سامانه ها

ارائه هشدارهای نادرست 
متعدد از سوی سامانه ها

محدودیت در به اشتراک 
گذاشتن اطالعات مشتریان 
با توجه به قوانین حفظ 
حریم خصوصی

)33%( )24%( )23%( )11%(





ویژه

در روزهای پایانی مهرماه، شعبه لردگان 
بانک صادرات ایران از سوی دو فرد 

مسلح مورد سرقت قرار گرفت، حادثه ای 
كه هیچ  كس انتظارش را نداشت. در این 

حادثه كه با شلیک گلوله هایی از سوی 
سارقان همراه بود، هیچ یک از كارمندان 
و مشتریان بانک آسیب ندیدند و نهایتا 
مبلغی در حدود دو میلیون و 400 هزار 

تومان از بانک به سرقت رفت. تقریبا 
تمامی شاهدان این حادثه معتقدند كه 
سارقان كه یکی از آنها با پوشش زنانه 

وارد بانک شده بود، غیرحرفه ای بودند 
و پس از برداشتن مقداری پول نقد كه 
روی باجه شعبه بوده، به سرعت با یک 
پراید از محل گریختند. گرچه مدتی از 

این سرقت می گذرد اما ابعاد آن همچنان 
در ذهن كاركنان شعبه لردگان و برخی 

شاهدان حادثه به خوبی باقی مانده است. 
در این بخش با رئیس شعبه لردگان 

بانک صادرات ایران كه از غایبان روز 
حادثه بود به همراه برخی از كاركنان 

بانک و شاهدانی كه هنگام سرقت در 
بانک یا اطراف محدوده حضور داشتند به 
صحبت نشستیم تا از نگاه آنها به تشریح 

حادثه ای بپردازیم كه هیچ كس تصور 
نمی كرد با آن روبرو شود. 

گزارش يك دستبرد
سارقان مســلح، در كمتر از یک دقیقه به شعبه 

لردگان بانک صادرات ایران دستبرد زدند



گزارش»سپهر« از سرقت مسلحانه در شعبه لردگان بانک صادرات ایران

داستان آماتورهای كالشینكف به دست
رئیس شعبه لردگان: اگر مرخصی نبودم، سرقت ابعاد پیچیده تری پیدا می كرد

 راست است که حادثه خبر نمي کند و بي وقت ترین 
زمان ممکن نازل مي شــود، هرچند این بار شــاید 
مصلحتی بوده که رئیس شعبه در مرخصي باشد تا 
سارقان دست شان به گاوصندوق بانک نرسد. ظهر 
آخرین پنجشنبه مهرماه، دو سارق مسلح با اسلحه 
کالشینکف وارد شعبه لردگان بانک صادرات ایران 
شــدند و با شــلیک یک تیر و ترساندن کارکنان و 
مشتریان بانک توانستند ۲ میلیون و۴۰۰هزار تومان 
ســرقت کنند. آنها با یک پراید سفید سرقتي که 
پالکش را برداشــته بودند مقابل درب بانک توقف 
کردند. یک نوجوان در پوشش زنانه و دیگري مردي 
تقریبا ۴۰ ساله با کالهي برســر وارد بانک شدند.

نوجوان بادیدن شــلوغي بانک دچار ترس و تردید 
مي شود اما مرد مسن اصرار بر انجام عملیات دارد و 
در نهایت در کمتر از یک دقیقه سرقت انجام مي شود. 
رئیس بانک در مرخصي بوده پس نمي توانند سمت 
گاوصندوق بانک بروند اما از آنجایي که ناشی و آماتور 
هستند و با نحوه کار بانک ها آشنایي ندارند، سمت 
بخش تسهیالت مي روند و همه آنچه که مي دزدند 
کمتر از ارزش الســتیک هاي ماشین سرقتي شان 
است.به همین دلیل شاهدان عیني معتقدند سرقت 
توسط افراد غیرحرفه ای  با نقشه ای ناقص انجام شده 
که به علت استرس باال، خوشبختانه نتوانسته اند مبلغ 
چشمگیری را از بانک خارج کنند.آنها بعد خروج از 
بانک با همان پراید دزدی به ســمت خارج از شهر 
متواری می شــوند و در میان کوه هــا پراید را رها 
می کنند و اسلحه به دست به دل کوه  می زنند. در 
حال حاضر مظنونینی در رابطه با این سرقت دستگیر 
شــده  و پرونده باز است و درحال رسیدگی، اما باید 
تا پایان رســیدگی قضایی صبــور بود تا همه چیز 
مشخص شــود. از این رو طی گفت وگویی با رئیس 
شــعبه لردگان ابعاد  مختلف حادثه و تبعات آن را 

بررسی کرده ایم.

B  

رئیس شعبه، غایب بزرگ روز سرقت
 براي درمان ســردردهایش به شهرکرد رفته 

بود که در اتاق انتظار پزشــک متخصص خبر 
سرقت را شنید و متحیر از آنچه که می شنید، 
ابتدا می  پرسد حال همه همکاران خوب است؟ 

از همکاران یا مشتری ها کسی  صدمه ندیده؟
اســفندیار شریفی، رئیس شعبه لردگان بانک 
صادرات با یــادآوری روز حادثــه اخم هایش 
درهم می رود و اســترس آن  روز دوباره برایش 
زنده می شود. شریفی ۱6۰ کیلومتر  آنطرف تر 
از شعبه خبری می شــنود که باورش برایش 
ناممکن است، مگر می شود شلوغ ترین شعبه 

لردگان هدف سارقین قرار گرفته باشد؟
شریفی در تشــریح روز حادثه برایمان تعریف 
کرد که همســر و فرزندش همراه او در مطب 
پزشــک بودند که خبر را می شنود. همسر و 
فرزندش را به خانه می برد و به ســمت شعبه 

حرکت می کند.
او می گوید: »همســرم به شدت ترسیده بود و 
می خواست همراه من به شعبه بیاید، با اصرار 
منصرفش کردم، ســردرد کال فراموشم شده 
بود و باید مســیر ۱6۰ کیلومتری را با سرعت 

طی می کردم تا به بانک برسم و خیالم راحت 
شود اتفاق بدی نیفتاده است.« شریفی در بیان 
جزئیات آن روز کمی مکث می کند و بعد از چند 
لحظه می گوید: »خیلي روز سختی بود و هنوز 
هم باورم نمی شود چنین اتفاقی رخ داده باشد.
شعبه ما حتی نگهبان هم نداشت. مدتی قبل از 
روز حادثه پیشنهاد اعزام یک نیروی مسلح برای 
نگهبانی را مطرح کرده بودیم اما موافقت نشد. 
شعبه شلوغ بود و بسیار پیش می آمد مشتری ها 
عاصی  از ازدحام جمعیت و صف های طوالنی 
برای انجام امور بانکی سروصدا کنند و آرامش 
بانک را به هم بزنند، به همین دلیل نیاز به یک 
نگهبان شدیدا احساس می شد، بعد از حادثه 
هم درخواست دادیم اما در اختیار داشتن یک 
نگهبان هزینه باالیی دارد، روزانه حداقل ۱۱3 
هزار تومان حق الزحمه یک نگهبان است و ما از 

پس این هزینه بر نمی آییم.«
از او راجع به حمایت های مدیران و مسئوالن 
بانک صادرات ایران می پرســم و شــریفی با 
لبخندی حاکــی از رضایت می گوید: »رئیس 

وحیده کریمی
روزنامه نگار
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حوزه و معاونان و مسئوالن بانک در تماس های 
مکرر جویای حال کارکنان بودند و خیلی سریع 
خود را به لردگان رساندند، درحقیقت حمایت و 
حضور آنها باعث دلگرمی  کارکنان شد و فضای 

شعبه روبه آرامش رفت.«
از شریفی خواستیم که از دلیل شلوغی شعبه 
بگویــد که توضیح داد: »ما تنها شــعبه بانک 
صادرات ایران در مرکز شهرســتان هستیم و 
از طرفي ۱7۰ یا ۱8۰ روستا در منطقه وجود 
دارد و مرکز خرید روستاییان لردگان است. ما 
بیشترین حجم صدور کارت و افتتاح حساب 
را داریــم. راه دور اســت و نمی توانیم بگوییم 
بروید بخش خودتان، به همین دلیل مراجعات 
به شعبه ما زیاد اســت. از طرفی مشتریان ما 
سنتی هستند، یا ســن و سال باالیي دارند یا 
قدرت خرید گوشی خوب را ندارند تا از خدمات 
الکترونیک بانکی اســتفاده کنند. در لردگان 
همه امور بانکي سنتی انجام می شود. کارکنان 
خیلی زحمت می کشند، البته این را هم بگویم 
که شــعبه ما یک شعبه نمونه و موفق است و 

سوددهی خوبی دارد.«
رئیس شعبه لردگان در ادامه افزود: »از لحاظ 
رعایت نکات ایمنی هم شعبه در شرایط خوبی 
قرار دارد و دوربین های ما کار می کردند و شرایط 
ایمنی رعایت شده بود وگرنه اگر سهل انگاری 

رخ می داد ما خود را هرگز نمی بخشیدیم.«
وقتی از شــرایط روحی همکاران بانک در روز 
می گوید:»همکاران  شریفی  می پرسم،  حادثه 
واقعا ترسیده بودند، اصال مگر می شود نترسید؟ 
سارقین یک تیر شلیک کرده بودند اما همکاران 
می گفتند 3 تیر شلیک شــده است، وقتی از 
آنها می خواستیم پای سیستم هایشان بنشینند 
رمزهای خود را فراموش کــرده بودند، حتی 
مشــتری هایی که می خواستند به ۱۱۰ زنگ 
بزنند هم رمز گوشــی خود را فراموش کرده و 
عاجز از تماس با پلیس بودند. در فیلم مشخص 
اســت ماجرا مانند روز حملــه به مجلس بود 
همه زیر صندلی ها دراز کشــیده بودند و توان 
ایستادن نداشتند.« شریفی می گوید: »اگر من 
مرخصی نبودم احتماال سرقت ابعاد پیچیده تری 
پیدا می کرد و شاید آنها با تحت فشار گذاشتن 
رئیس بانک تمام دارایی بانک را از گاوصندوق 
خارج می کردند اما وقتي دیدند جایگاه رئیس 
بانک خالي است مجبور شدند سمت باجه ها 
بروند و از شــانس ما سمت بخش تسهیالت 

رفتند که پول ناچیزی آنجا بود.« 
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 سرقت مسلحانه، دو کلمه با دو حس متفاوت؛ 
ســارقي که رحم ندارد و قرباني ای که امنیت 
ندارد. یک ماهي از روز حادثه گذشته اما خبري 
از آرامش نیســت. این را مي شود در چشمان 
زناني دید که هر صبح با دل نگراني همسرانشان 
را راهي محل کار مي کنند، زناني که بیم آسیب 
به عزیزانشــان باعث شــده از نداشتن امنیت 
بگویند و آرزو کنند شرایط کاري همسرانشان 

بهتر شود.

B  

عبور  كنارم  از  گلوله  جمالی:  سجاد 
كرد

سمت  شعبه  ورودي   
میــز  یــک  چــپ 
مســئول  مخصوص 
بخش تسهیالت بانک 
است که سجاد جمالي 
آنجا مي نشیند. مردي 
با نگاهي نافذ و قلبي رئوف که مشتریان قدیمي 
می دانند اگر کارشان در بانک گیر یک راهنمایي 
و کمک باشد مي توانند روي کمک او حساب باز 
کنند. عادت ندارد از کاه کوه بسازد،  عادت  ندارد 
بترسد و از مشکالت فرار کند، عادت به  جنگیدن 
و رفتن به دل ماجرا دارد حتی اگر داستان، یک 
سرقت مسلحانه باشد. سجاد جمالي برایمان از 
روز حادثه مي گوید: »متوجه ورود یک زن و مرد 
شدم که بسیار مردد وارد بانک شدند و سمت 
دســتگاه شــماره دهي رفتند. اضطراب زن و 
تالشــش براي انصراف مرد از حضور در بانک، 
توجهم را جلب کرد. زن ماسکی جلوی دهانش 

زده بود و مرد کاله گذاشته بود.«
براي کارکنان شعبه لردگان بانک صادرات ایران، 
رفت و آمد آدم هاي عجیــب و غریب متداول 
نیست، شهر کوچک اســت و همه یکدیگر را 
مي شناسند و همه شهر هم مي دانند این شعبه 
بســیار شلوغ اســت و اینکه فردي به ذهنش 
خطور کند براي دزدي به این شعبه بیاید، بسیار 
بعید به نظر مي رسید اما آن روز باهمه روزهاي 
دیگر فرق داشت و افتاد اتفاقي که نباید مي افتاد!

آنطور که می گوید، به دســتان ســارقین نگاه 
مي کند و مي بیند آن ها با چند کیسه آمده اند. 
»یک کیسه حمل پول شبیه آنچه که بانک ها 
براي حمل پول اســتفاده مي کنند، دستشان 
بــود. همچنین یک کیســه آرد و یک نایلون 
سیاه نیز در دست داشتند. مرد از میان آنها یک 

کالشینکف بیرون کشید و به سمت ما آمد.«
سارقین که هر دو مرد بودند در چند ثانیه تصمیم 
به عملیاتي کردن نقشه خود مي گیرند؛»مردي 
که پوشــش زنانه داشــت، درب بانک را بست 
و آن دیگري ســمت ما آمد. یادم نمي آید چه 
مي گفتند، فقط صداي شلیک تیري را شنیدم 
کــه از کنارم عبور کرد و به کمد خورد.« بدون 
داشــتن هدف مشــخص در تیراندازي براي 
ترســاندن کارکنان و مشــتریان بانک تیري 
شلیک مي شود و همه از ترس دراز مي کشند 
روي زمین. سارقین به سمت میز ابوتراب بیژني 
مي روند و یک مشت پول برداشته و بعد متواري 
مي شوند. داســتاني دلهره آور از سرقتي در ۴۰ 
ثانیه و شاید کمي بیشتر و کل مبلغ سرقتي به 

3 میلیون تومان هم نمي رسد.
جمالی از اثرات منفي حادثه می گوید:»استرس 
و ترس عجیبي به جانمان افتاده بود و تا چند 
روز درگیر آن بودیــم اما امروز حال مان خوب 
اســت. بدون اســترس بر ســر کارمان حاضر 
مي شویم، با این تفاوت که دقت مان را افزایش 
داده ایم. نکات ایمني را به صورت جدی تر اجرا 
مي کنیم و کوچک ترین سهل انگاري در بحث 
امنیت نداریم. ما و خانواده هایمان روز سختي 
را سپري کردیم و امیدواریم دیگر شاهد چنین 

وقایعي درشهرمان نباشیم.« 

B  

تمام شهر را مي َدود
 صحبــت که بــه ترس و لحظات پر آشــوب 
خانواده ها مي رسد، نگاهي به همسرش مي اندازم 
که در عمق چشمانش ترس از آسیب به همسر 
نمایان اســت. زني جسور و جوان که هر روز با 
خــود، دویدن هایش در خیابان  تا رســیدن به 
شعبه را دوره مي کند. از خود مي پرسد اگر تیر 

خطا نرفته بود چه بالیي سرشان مي آمد! زني 
که تمام شهر را دوید تا به همسرش برسد هنوز 

روز سرقت را فراموش نکرده است. 

B  

 زیبــا جلیلــی: آن روز را فراموش 
نمی كنم

 زیبا جلیلی در روز حادثه، فرزند بیمارش را به 
امید زود تمام شدن کار همسرش تنها گذاشته 

و راهي محل کار خود مي شود.
از جلیلــی مي خواهم از حــال و روز خود در 
روز حادثه بگوید، او هم آرام شــروع مي کند به 
صحبت و می گوید:»فرزندمان در بیمارســتان 
بستري بود، ریه هایش عفونت داشت، قرار بود 
ســجاد زودتر کارش را تمام کند و برود پیش 
او تا من بتوانم بعد از چند روز غیبت ســرکارم 
حاضر شوم. در مسیر محل کارم بودم که تلفن ها 
شروع شد، همه زنگ مي زدند و حال سجاد را 
مي پرسیدند در حالي که من انتظار داشتم حال 
فرزند بیمارم را بپرســند تا اینکه مادر همسرم 
گفت خیابان منتهي به بانک شــلوغ شــده، 
مي گویند سرقت مسلحانه رخ داده است. پاهایم 
سست شد. توان ایستادن نداشتم. هرچه جان 
در بدن داشــتم جمع کردم و تا بانک دویدم، 
نمي گذاشتند نزدیک شوم. اشک مي ریختم و 
التماس مي کردم تا بگذارند همســرم را ببینم. 
فقط چند ثانیه از پشت شیشه بانک دیدمش، 
درگیر صحبت با ماموران بود و نمي توانســت 
جواب تلفن بدهد، بنابراین با اشاره گفت حالش 
خوب است و من جان تازه اي گرفتم و برگشتم 

بیمارستان کنار فرزندمان«.
خانم جلیلی با سختي هاي شغل همسرش کنار 
آمده بود تا اینکه این حادثه رخ داد. او مي گوید: 
»نتوانسته ام با ماجرا کنار بیایم آنها خیلي آماتور 
بودند اما اگر روزي تیمي حرفه اي قصد سرقت 
کند چه مي شــود؟ آیا این بار هم سجاد جان 
سالم به در خواهد برد؟ شاید هرگز این اتفاق 
نیفتد اما من با ترس زندگي مي کنم،  همســر 
من هر روز ســخت کار مي کند و پنج یا شش 
عصر به خانه مي آید؛ در حالي که بقیه کارکنان 

كارمندان شعبه لردگان بانک صادرات ایران و همسرانشان از روز حادثه مي گویند
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فقط روزهاي یک شنبه و سه شنبه تا پنج عصر 
در بانک مي مانند، اما همســر من حتي زماني 
که خانه مي آید کلي پرونده مي آورد و مشغول 
کار مي شود.« او از تماس ها مي گوید: »تلفن من 
قطع نمي شد. بســیاري از سر نگراني و برخي 
از سر کنجکاوي زنگ مي زدند. به هرحال شهر 
کوچک اســت و همه یکدیگر را مي شناسند؛ 
حتــي افرادي که فقط ســالم و علیک با هم 
داشتیم هم زنگ زدند و همین تماس ها خود 
بر شــدت ناراحتي از حادثه مي افزود. مجبور 
بودم بارها و بارها توضیح دهم چه برســرمان 

آمده است.«
ساعت پنج عصر سجاد جمالی به بیمارستان 
مي رود، جایي که همه خانواده در بیمارســتان 
در انتظــار دیــدن او بودند و بــراي دیدنش 
لحظه  شــماري مي کردند و اشک مي ریختند. 
امروز که یک ماه از حادثه گذشته است، هنوز 
هم حرف زدن از آن روز براي این زوج ســخت 

است و با نگراني از آن ۴۰ ثانیه یاد مي کنند.
جمالی در پایان گفت وگو از مدیر شعب، معاونان 
وی، رئیس حوزه حراســت و مسووالن حوزه 
تشــکر کرد که همگي بعد از شنیدن خبر، با 
وجود فاصله ۲ ســاعته با لردگان سریعا سمت 
محل حادثه حرکت کردند تا در شرایط دشوار 
آن لحظات کنار کارکنان بانک باشند. به گفته 
او این مدیران تنها نگران حال کارکنان بودند و 
تنها اتفاق خوب آن روز همین حضور پررنگ آنها 
در کنار ما بود که موجب دلگرمي همه کارکنان 

شعبه شد.

B  

  تمام روز اشک ریختم
 ده سالي است که زندگي مشترک خود را آغاز 
کرده اند و حاصل ازدواجشان سه فرزند خردسال 
است. همه سعی شان حفظ آرامش خانه است و 

کودکان، اما حادثه خبر نمي کند.
آمنه سعیدی مي داند همسرش در هرلحظه اي 
از زندگي به یادش اســت و او را دل نگران خود 
نمي کند. همســرش عادت ندارد ســر ظهر و 
شلوغي بانک، زنگ بزند مگر کار مهمي پیش 
آمده باشد. با صدایي بریده بریده حرف می زند و 
می گوید: »آمنه جان نترسي، حالم خوب است 
به بانک حمله شده، دزدي مسلحانه بود اما همه 
سالمیم.« گوشي از دستش مي افتد. نمي داند 
از ترس اســت یا خوشحالي سالمت همسر اما 

مي نشیند و زار زار مي گرید.
دوقلوها باتعجب به گریــه مادر مي خندند و 

کنجکاوانه منتظر هستند تا پدر بیاید و از حادثه 
و دزدي برایشــان بگوید. امــا این همه ماجرا 
نیست. همه شهر نگرانند و تماس هاي تلفني 
قطع نمي شود. آمنه ســعیدی با بیان اینکه 
بعد از ۱۰ سال زندگي مشترک براي اولین بار 
ناامني را  حس کردم، می گوید: »هر صبح که 
همسرم راهي بانک مي شود باترس در انتظار 
بازگشتش مي نشینم. دیگر حس امنیت ندارم. 
اســترس آن روز همچنان باقی مانده است«. 
او همسر ابوتراب بیژني کارمند شعبه لردگان 
است. خانم سعیدی عنوان می کند: »همیشه 
مي دیدم شــرایط کاري همسرم سخت است 
اما با خود مي گفتم حداقل امنیت دارد.  بعد از 
حادثه، چندین روز همسرم درگیر بود باید براي 
تشریح صحنه ارتکاب جرم به بانک مي رفت و 
چندین بار هم به دفتر پلیس رفت براي دیدن 
فیلم ها و شناسایي متهمان، خالصه حادثه تلخ 

و پر دردسري بود.«

B  

سایر  مثل  كه  روزی  بیژنی:  ابوتراب 
روزها نبود

ابوتراب بیژني کارمند 
بانک صادرات ایران با 
به  دلنشین  لبخندي 
چشمان مملو از ترس 
همســرش  نگراني  و 
از  و  نــگاه مي کنــد 
خاطره روز حادثه برایمان تعریف می کند: »یک 
روز عــادي بود مانند همــه صبح هاي کاري، 
ســاعت 7 صبح شعبه بودم و حتي فکرش را 
نمي کردم اتفاقي خارج از روال همیشگي رخ 
دهد. مانند همه پنج شنبه ها شعبه شلوغ بود و 
من که در بخش تسهیالت بودم براي کمک به 
همکارانم بخشي از کارها را بر عهده گرفته بودم 
به همیــن دلیل حدود پنج میلیون تومان در 
پیشــخوان من پول نقد وجود داشت.« بیژنی 
باجه دوم بعــد از میز همکارش آقای جمالي 
مي نشیند و کمتر حواسش به اطراف و مراجعان 
اســت. عادت ندارد ســرش را بــاال بیاورد و 
ارباب رجوع  ها را قبل از نوبت، وارسي کند. اما به 
یکباره صدایي آرام شنیده که می گوید »فکر 
کنــم دزد آمده«. او ســرش را مي چرخاند و 
مي بیند آقای جمالی به دو نفر اشاره مي کند، 
همین جا کالشینکف ها را مي بیند و تازه متوجه 
اخطار همکارش مي شود. تیري شلیک مي شود 
و همه چیز بهم مي ریزد. ســرو صدا و جیغ و 

فریاد فضا را مملو از وحشت مي کند. همه به 
ســمت باالي شعبه مي دوند و زیر صندلي ها 

پناه مي گیرند.
بیژني توضیح می دهــد: »اول فکر کردم یک 
دزدي معمولي اســت اما با صداي تیراندازي و  
فریاد سارقان تازه متوجه وخامت اوضاع شدم. 
رفتم سمت  گاو صندوق اصلي اما رمز گاوصندوق 
هم یادم رفته بود و نمي توانستیم براي ایمني 
دارایي بانک به راهکاري بیاندیشم. همان  زمان 
یکي از سارقان چنگي زد و از پیشخوان من یک 
مشت پول برداشــت، تمام پولي که دزدیدند 
همان یک مشــت بود«. وقتي از میزان دقیق 
مبلغ سرقتي مي پرسیم، مي گوید: »۲ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان کل مبلغ دزدي بود. بعد از 
یک ماه بسیاري از مشتریان قدیمي وقتي ما را 
مي بینند به طنز می گویند بانک شما دیگر پولي 
نداشــت دزدها بدزدند؟! خیلي شانس آوردیم 
که خوني ریخته نشد و پول زیادي هم سرقت 

نشد.«
او در ادامه می گوید: »بعد از فرار ســارقان تنها 
کاري که به ذهنم رســید تمــاس گرفتن با 
همسرم بود. مي دانستم اگر خبر را بشنود آسیب 
خواهــد دید، فقط به او فکر مي کردم. ســریع 
تماس گرفتم و گفتم چه اتفاقي افتاده و همسرم 

به شدت بهم ریخت.«
از حســش مي پرسم، وقتي همسرش را بعد از 
یک روز پر حادثه دید. بیژنی به همسرش نگاهي 
مي کند و مي گوید »تا مرا دید زد زیر گریه، خب 
حق داشت، روز سختي داشت و بسیار ترسیده 
بود. همه ترســیده بودیم. پــدر و مادرهایمان 
هم آمدند شــب را کنار ما بودند. آنها هم گریه 

مي کردند. همه در شوک بودند.«
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 روایت هــا از نحوه ســرقت و حتي تیرهاي 
شلیک شده متفاوت اســت؛ نه اینکه کسي 
دورغ بگوید، نه! بلکــه تاثیر هیجان و ترس 
ناشي از سرقت مســلحانه باعث شده افراد 
متوجه برخي جزئیات نشوند یا حتي برخي 
برخوردها و حرکت ها را نبینند و نشــنوند. 
وقتي در جمع شــاهدان عیني قرار گرفتیم، 
روایت ها جزئیات متفاوتي داشتند، یکي اصرار 
داشت دو تیر شلیک شده و دیگري مي گفت 
ســه تیر شلیک شده بود و یکي هم فقط دو 
نفر را در حال دویدن دیده بود. یکي از صداي 
شلیک متوجه سرقت شده و دیگري به پارک 
ماشــین در مقابل درب بانک مشکوک شده 
بود، یکي  گفت اگر ســارق همدست نداشت 
کالشــینکف را از او مي گرفتــم و بر زمین 
مي کوبیدمش و دیگــري مي گفت از ترس، 

توان تکان خوردن نداشتیم.
همگي حق داشــتند، چند روزي از حادثه 
گذشته و نمي شود انتظار داشت همه جزئیات 
حادثه در ذهن شــاهدان عیني باقي مانده 
باشد، آن هم شــاهداني که برخي مشتري 
بانک بودند و جان شــان در خطر مرگ قرار 
داشت و برخي هم اهالي و کسبه محل بودند 

که بیرون از بانک حادثه را نظاره مي کردند.
که  نــادري  مهدي   
در  کافــي  شــاپي 
همسایگي شعبه دارد، 
کارکنــان بانک را به 
خوبي مي شناســد و 
رفاقتي هم با آنها دارد. 
به همین دلیل زمان وقوع ســرقت به شدت 
نگران دوستان خود بود. کافي شاپ او دیوار به 
دیوار شــعبه اســت و به مدد دوربین هاي 
مداربسته کافي شــاپ، تصاویري از سرقت 
موجود اســت که این تصاویر در اختیار اداره 

آگاهي قرار گرفته است. مهدي نادری برایمان 
توضیح داد که روز حادثه متوجه پارک شدن 
پرایدي سفید که حتي کاورهاي پالستیکي 
صندلی هایش کنده نشده بود مي شود، نکته 
مهم این بود که ماشــین پالک نداشته و از 
شانس سارقان، پلیس راهنمایي و رانندگي از 

محل عبور نمي کند تا متوجه آن شود.
از او راجع به حس وحاِل خود و مشــتریانش 
در روز حادثه پرســیدیم که توضیح داد: » با 
شلیک تیر همه ترسیدند، فقط توانستم مانع 
خروج مشتریان و شاگردم از کافي شاپ شوم 
تا خداي نکرده شــلوغي باعث صدمه دیدن 
افراد نشــود. به همین دلیل همه با ترس و 
استرس چشم به بیرون مغازه دوخته بودیم 
که دزدها خارج شــدند. نگاهــي هم به ما 

انداخته و سوار پراید شده و رفتند.«
دیــوار به دیوار بانک بودن اگرچه براي انجام 
امور بانکــي گزینه خوبي اســت اما زماني 
مانند آنچه که در لردگان رخ داد، استرســي 
دو چنــدان دارد. به قول نادري؛ »ســارقین 
آماتور بودند وگرنه ممکن بود حادثه صدمات 
جبران ناپذیري داشــته باشد. حتي یک نفر 
سوم نداشتند که پشت فرمان اتومبیل باشد، 
فکر نکنم بیشتر از ۴۰ ثانیه داخل شعبه بودند 
که صداي تیر آمد و بعد هم از شــعبه خارج 

شدند.«
به اعتقاد او، آنها به حــدي آماتور بودند که 
حتي با نحوه کار بانک هم آشنایي نداشتند 
و به بخش تســهیالت رفته بودند که همه 
مي دانند تسهیالت پولي ندارد که بخواهند 

دزدي کنند.
به گفتــه وي؛ »نوجواني که پوشــش زنانه 
داشــت اصال توان نگه داشتن کالشینکف را 
هم نداشت. به قدري ضعیف بود که یکي از 
زنان داخل شعبه با کیفش او را زده بود.آن زن 

شجاعت دفاع از خود را داشته و پسر بچه هم 
بسیار ضعیف و ترسو بوده است.«

او به نکته مهمي در رابطه با سرقت اشاره کرد 
و گفت: »فروش همان دو عدد کالشــینکف 
حداقل ۱۰میلیون تومان براي سارقان هزینه 
داشته یا حتي فروختن الستیک هاي پراید 
بیشتر از ســرقت ۲میلیون و چهارصد هزار 
تومانی از بانک برایشــان درآمد داشــت اما 
آنها قصد سرقت داشــتند و به نظر من اگر 
رئیس شعبه بود احتماال سمت گاو صندوق 

مي رفتند و پول بیشتري سرقت مي شد.«
نــادري در ادامه از ضعیــف بودن امنیت در 
شــهر انتقاد کرد و گفت: »متاسفانه در شهر 
دوربین امنیتي وجود ندارد. سارقان به راحتي 
توانستند فرار کنند در حالي که اگر دوربین 
در شهر نصب شــده بود، سریعا مسیر آنها 

ردیابي و دستگیر می شدند.«

B  

مظلوم  خیلي  بانــک  كارمندان   
هستند

یونــس حاجي پور از 
دیگر مغازه داران محله 
است که در فاصله ۱۰ 
تا ۱۵قدمي شعبه به 
فروش موبایل مشغول 
است. او برایمان گفت 
که از سروصدا و دویدن مردم به سمت بانک 
متوجه غیرعادي بودن اوضاع شده است. وقتي 
از مغازه خارج مي شود مي بیند دو مرد مسلح 
یکي با پوشــش زنانه، از بانک خارج و سوار 

پراید مي شوند و فرار مي کنند.
او هنــوز اســترس آن روز را دارد، وقتي از او 
می خواهیم شــرایط آن روز را تجسم کند، 
سریع چشــمانش را مي بندد و بعد از چند 
لحظه مي گوید: »هرگــز نمي خواهم دیگر 

روایت شاهدان عینی از حادثه سرقت شعبه لردگان

سارقان در شهر
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شاهد چنین اتفاقي باشم. وقتي بعد از فرار 
سارقان به بانک رفتم با دیدن چهره کارمندان 
که همگي را خوب مي شناســم اشــک در 
چشمانم جمع شد، شاید باور نکنید اما خیلي 
شکسته شده بودند، رنگ به چهره نداشتند 

آنها خیلي مظلوم هستند.«
از خانواده اش پرسیدم، از اینکه وقتي خبر را  
شــنیدند با او تماس گرفته بودند یا نه؟ در 
جوابم گفت: »همسرم وحشت زده زنگ زد. 
مانند افرادي که در بانک بودند ترسیده بود. 
گریه مي کــرد و هنوز هم بعد از چند روز با 

یادآوري آن روز دچار استرس مي شود.«
حاجی پور از هجــوم مردم براي دیدن صحنه 
ارتــکاب جرم گفت و توضیــح داد: »به جاي 
اینکــه محل را ترک کنند تا تحقیقات راحت 
انجام شود، هر کسی که خبر را مي شنید سمت 
بانک مي آمد. نزدیک سه ساعتي خیابان جاي 
ســوزن انداختن نبود. شهر ما کوچک است و 
سریع اخبار پخش مي شود.« پسرعموي او در 
زمان ســرقت در بانک بوده و براي او تعریف 
کرده که دو تیر شلیک شد و همه کف زمین 
دراز کشیدند زیرا سارقان گفته بودند همه دراز 

بکشند زمین وگرنه کشته مي شوند.
بعد از آن روز حاجی پور بیش از گذشته درگیر 
حفظ امنیت خود و مغازه اش شده و در این 
خصوص می گوید: »ظهرها که خانه مي روم 
ویترین را خالي مي کنم و شب ها هم زودتر 
مغازه را تعطیل مي کنم. بیش از ۲۰۰ میلیون 
تومان جنس پشت ویترین است و من قبل 
از حادثه سرقت مسلحانه ظهرها بدون پایین 
کشیدن کرکره مغازه خانه مي رفتم و شب ها 
تا دیروقت تنهــا در مغازه می ماندم، اما این 
روزها با استرس زندگي مي کنم. هرچند همه 

جوانب احتیاط را هم لحاظ مي کنم.«
او جزو اولین افرادي است که با پلیس ۱۱۰ 

تماس گرفته بود، از او پرســیدم چقدر طول 
کشید تا پلیس در محل حادثه حاضر شود که 
جواب داد:»از بانک تا کالنتري 3 تا ۵ دقیقه 
فاصله است اما 3۰ دقیقه بعد از تماس ما مامور 
یگان به همراه یک سرباز آمد. حتي اسلحه 
هم همراه خود نداشتند و فقط یک اسپري 
داشتند. از او پرسیدم چرا با تاخیر آمدید که 
گفت متاسفانه جاي دیگري ماموریت بودیم 
تا تمام شــود و بیاییم طول کشید. یکي دو 
ساعت بعد هم چند مامور درجه دار آمدند تا 

تحقیقات تکمیلي را انجام دهند.«

B  

 در یک قدمي سارقان بودم
 رسول باالر یکي از مشتریان بانک است که در 
روز حادثه در محل حضور داشت و از آنجایي 
که با بخش تســهیالت شعبه کار داشت در 
مقابل میز سجاد جمالي و یک قدمي سارقان 

ایستاده بوده است.
»روبه روی آقای جمالي ایستاده بودم که یک 
مرتبه او گفت فکر کنم دزد آمده! تا برگشتم 
یکي از سارقان کالشینکف را سمت ما گرفت 
و فریاد زد همه دراز بکشــید وگرنه شلیک 
مي کنم، در همیــن زمان تصمیم گرفتم به 
سمت او حمله کنم. به قدري نزدیک بودم که 
مي توانستم کالشینکف را بگیرم اما متوجه نفر 
دوم شدم که او هم کالشینکف دستش بود. 
همه رفتند زیر صندلي ها و روی زمین دراز 

کشیدند. همه ترسیده بودند. تمام کارمندان 
هم زیر باجه رفتند فقط آقاي جمالي ایستاده 
بود که سارق اول تیري شلیک کرد که از بغل 
آقاي جمالي رد شــد. خیلي خدا با او یار بود 
وگرنه ممکن بود تیر به او برخورد کند.« اینها 
روایت باالر از روز حادثه اســت. مردي که با 
پسر هشت ســاله اش به بانک رفته بود. از او 
پرسیدم زمان ســرقت، پسرش کجا بود که 
توضیح داد: »پسرم را کنار موتور بیرون بانک 
گذاشــته بودم که مراقب موتور باشد، بعد از 
شلیک تیر به شــدت مي ترسد فرار مي کند 
و چند مغازه باالتر از بانک به نظاره ســرقت 
مي نشیند. پسرم به شدت شوکه شده است 
و همچنــان گاهي با یادآوري حادثه از ترس 

خود مي گوید.«
او در ادامه گفت: »یادم نیست من زنگ زدم 
یا همســرم زنگ زد. ماجرا را تعریف کردم. 
همسرم هم ترسیده بود و با اشک سراغ من 
و پســرم را مي گرفت. در حقیقت همه شهر 

ترسیده بودند.«
باالر در پایان به اخالق حسنه کارمندان شعبه 
اشــاره کرد و گفت: »سال هاســت مشتري 
این شعبه هستم به همین دلیل درخواست 
می کنم مدیران بانک صــادرات ایران، هواي 
کارمندان را داشته باشند و وام یا پاداشي به 
کارکنان شعبه بدهند زیرا بسیار انسان هاي 

شریف و خدومي هستند.«
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امنیــت در بانکداری نقش اساســی و مهمی 
دارد. از دست رفتن اعتماد مردم به بانک، برای 
مدیران و کارکنان بانکی بسیار گران تمام خواهد 
شد، البته ضعف امنیتی تاثیر مهم دیگری هم 
دارد و آن افزایش سرقت و آسیب دیدن اموال 
و دارایی های خود بانک اســت. متاســفانه در 
کشورمان با ضعف سیستم های امنیتی در نظام 
بانکداری مواجه هستیم. در سیستم های نوین 
امنیت بانکداری در کشورهای پیشرفته،  شعبه 
از راه دور کنترل می شــود و به قدری ریسک 
سرقت از بانک در کشورهای پیشرفته باالست 

که هر سارقی تن به دزدی از بانک نمی دهد.
به دنبال  آن هســتیم در بانک صادرات ایران، 
سیستم جلوگیری از سرقت و گروگان گیری را 
راه اندازی کنیم ، سیستمی مطابق استانداردهای 
جهانی با ضریب امنیتی بسیار باال. برای نمونه 
در این  سیســتم، اگر سرقتی رخ دهد حتی در 
شهر لردگان  که فاصله زیادی تا تهران دارد، با 
اولین هشدار تمامی در های شعبه در آنجا توسط 
سیستم قفل خواهد شد. زیرا درها قابل کنترل 
هستند و مجهز به سنسورهایی که در صورت 
مشاهده حضور سارقان، از راه دور قفل خواهند 
شد. وجود چنین سیستمی، شانس فرار سارقان 
را به صفر می رســاند، زیرا درها از تهران بسته 

می شوند و سارقان نمی توانند فرار کنند.
گام بعدی این اســت که برای گاوصندوق دو 
رمز گذاشته شــود. رمز اصلي همان  است که 
در زمــان انجام کارهای روزانه از آن اســتفاده 
می شود و یک رمز دومی هم طراحی می شود 
که اگر گاوصندوق با آن باز شود، نشان دهنده 
گروگانگیری در بانک اســت و نشان می دهد 
مدیر بانک تحت فشار و مثال تهدید با اسلحه 
قرار گرفته و رمز دوم وارد شده است. زمانی که 
رمز گروگانگیري فعال شود، بدون اینکه صدای 
آژیر بلند شــود، خبر ســرقت به مرکز کنترل 
ارســال می شود. مانیتورینگ هم یکی از موارد 
مهم در افزایش ضریب امنیت است زیرا افرادی 
که پشت سیستم ها هستند نسبت به کارمندان 

شعبه ســریع تر متوجه رفتارهای مشکوک در 
شعبه می شوند. برای مانیتورینگ موفق شعبه ها 
نیازمند تجهیز شعب به دوربین های پیشرفته 
هستیم که هزینه باالیی هم دارد. برای خرید 
این تجهیزات هم برخی معتقدند امور واجب تری 
وجود دارد و چنین هزینه هایی غیرمعقول است. 
در کشــور ما ضریب امنیت پایین است و آمار 
سرقت ها هم کم نیست و اگر در این خصوص 
خبری منتشر شود، کلی است زیرا نمی خواهند 
ترس و نا امنی به مردم و ســرمایه داران منتقل 

شود.
در آسیب شناسی سرقت ها در ایران باید به دو 
نوع سرقت اشاره کرد؛ سرقت های غیرمسلحانه 
اکثرا در اثر سهل انگاری همکاران یا مشتری ها 
رخ می دهــد، مانند ســرقت پولــی که  روی 
پیش خــوان باجه بر اثر غفلــت صورت گرفته 
اســت. اما سرقت مسلحانه بســیار پرمخاطره 
است زیرا در اکثر موارد با استفاده از اسلحه گرم 
انجام می شود و در برخی موارد هم با تهدید به 
استفاده از سالح سرد که در اغلب مواقع هنگام 

خلوتی شعبه انجام می شود.
در این راستا اقدامات پیشگیرانه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. یکی از اقدامات پیشــگیرانه، 
هماهنگی با عوامل نیروی انتظامی اســت زیرا 
آنها در گشــت زنی های منظم  شبانه و  روزانه، 
گزارش هایــی تهیه می کنند کــه در افزایش 
ایمنی شعب نقش مهمی دارد. آموزش استفاده 
از سامانه های هشــداردهنده به همکاران هم 
نباید فراموش شــود و باید دوره های آموزشی 
ضمن خدمت برای افزایش اطالعات همکاران 
در زمینه رعایت عوامل امنیتی برگزار شــود. 
همچنین باجه ها باید طوری طراحی شوند که 
همه همکاران به درب ورودی دید داشته باشند 
تا اگر فرد مشــکوکی وارد شعبه شد، متوجه 
حضور او شوند مثال اگر فردی با کاله کاسکت 
یا شــال گردن دور صورت وارد شعبه شود باید 
بخواهیم کاله کاسکت و شــال از صورت شان 

برداشته شود.

همکاران نباید پول مازاد را در باجه نگاه دارند، 
پول های بانک، بیمه هســتند اما اگر این پول 
به ســرقت برود بیمه نیســت، پول مازاد باید 
ســریعا راهی خزانه شود. گاوصندوق هم نباید 
در معرض دید و مشــاهده مشــتریان باشد، 
گاوصندوق باید در اســتتار کامل قرار داشته 
باشــد؛ مثال در کمددیواری باشد یا در فضایی 
که مشــتری فکر کند آنجا سرویس بهداشتی 
یا آشــپزخانه اســت. همکاران باید نسبت به 
وقایع روزمره حســاس باشند. مثال در همین 
حادثه لردگان، مردی با پوشش زنانه وارد بانک 
شــده بود که هیکل مردانه اش از زیر پوشش 
زنانه کامال مشخص بوده که باعث حساسیت 
همکاران شد. هوشیاري نسبت به محیط، امر 

مهمی است. 
 اما اگر سرقت رخ داد همکاران باید نکات ایمنی 
حین حادثه را رعایت کنند. در وهله نخســت 
باید آرامش خود را حفظ کنند، باید سارقان را 
در حد توان  معطل کرد تا زمان برای رســیدن 
پلیس حفظ شود. فشردن پدال آژیر هم موضوع 
مهمی اســت به خصوص در سیستم هایی که 
صدای بلند آژیر فعال می شــود زیرا در برخی 
موارد با فشــردن پدال، پیامی به مرکز تامین 
امنیت ارسال می شود که این نوع هشدار باتاخیر 

دریافت می شود.
نباید با سارقان درگیر شد زیرا ممکن است منجر 
به تلفات جانی شود درحالی که جان همکاران 
اهمیت بســیاری دارد. اگر شعبه مورد سرقت 
واقع شــد، اولین کار اطالع سریع به مسئوالن 
مربوطه از جمله نیروي انتظامي و مســئوالن 
حوزه ریاست است. همکاران باید توجه ویژه به 
حفظ و  مراقبت از اسناد و وجوه داشته باشند و 
نگذارند سهل انگاری باعث خسارت جبران ناپذیر 
شــود، بســیار پیش می آید همکاران وجوه و 
اســناد مهم را در کشــوی خود نگه می دارند 
که این اشتباه است. توجه به نکات ایمنی باید 
هرازگاهی تمرین شود و آموزش ها به روز شود تا 

شاهد کاهش سرقت از بانک ها باشیم.

حفظ امنیت نیازمند هوشیاری همکاران است
دوره آموزشی رعایت مسائل امنیتی برای همکاران برگزار شود

 حسن ملکی
مشاور مدیرعامل و مدیر 
امور حراست و حفاظت 
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 بی تردیــد یکی از پرتکرارترین جرایم در سراســر 
جهان و از جمله ایران که پیشینه ای به اندازه عمر 
بشر دارد، جرم یا بزه، سرقت یا دزدی است. وقتي 
مالکیت اختصاصی انسان ها بر اموال طی قراردادی 
اجتماعی به رســمیت شناخته شد، تالش شد که 
ضمانت های اجرایی مناســبی نیز برای حفاظت و 
حراست از این حق تهیه شود. با ظهور پول، ربودن 
پول نیز به ربودن مال به شکل اخص اضافه شد. اگر 
در گذشته مردم از بیم سارقان و راهزنان اموال ارزنده 
خود را به معتمدین می سپردند، در عصر جدید نیاز 
ایجاد مکانی جهت نگاهداری وجوهات مردم حس 
شد و بانک ها به وجود آمدند. مکان هایی که پول ها و 
مسکوکات مردم را نگاهداری می کردند و در مقابل 
سودی دریافت می داشتند. اما تاسیس بانک ها نیز از 
صرافت سارقان در سرقت نکاست و گونه ای جدید 
از سرقت تحت عنوان سرقت از بانک را وارد سیستم 
حقوقي جهان کرد. به طور کلی در قوانین کیفری 
ایران پــس از انقالب با دو نوع ســرقت مواجهیم: 
سرقت حدی و ســرقت تعزیري، شق اول سرقتی 
است که در صورت وجود شرایط وقوع آن، مجازات 

سنگین حدی قطع ید را در پی دارد. 
در تعریفــی کلــي باید گفت حدود آن دســته از 
مجازات ها هســتند که کیفیت، نوع و میزان آنها 
توسط شارع مشخص شده اند و قاضی نمی تواند در 
آنها دخل و تصرفي داشــته باشد. ماده ۲67 قانون 
مجازات اســالمی مصوب ۱3۹۲ سرقت را ربودن 
مال متعلق به غیــر تعریف می کند و قید )به نحو 
پنهاني( که در قانون قدیم وجود داشت، حذف شده 
است، شرطی که البته جزء شروط ۱۴گانه سرقت 
مستوجب حد مندرج در ماده ۲68 قانون مجازات 
اسالمي  است. مجازات سرقت حدي در مرتبه اول 
قطع چهار انگشــت دست راست سارق، در مرحله 
دوم قطع پای چپ سارق؛ در مرحله سوم حبس ابد 
و در مرحله چهارم اعدام است. اما سرقت هایی که 
مستوجب حد نباشند به سرقت هاي تعزیري موسوم 
هستند که مجازات آنها درشــرع نیامده و توسط 
قانون و حاکم تعیین می شــوند. مثالً در ماده 6۵۱ 
قانون مجازات اسالمي به سرقت جمعی مسلحانه 
در شب اشاره شده است یعنی اگر سرقتي در شب 

واقع شود و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا 
چند نفر از آنها حامل سالح )گرم یا سرد( ظاهر یا 
مخفي باشند و از دیوار باال رفته یا حرز را شکسته یا 
کلید ساختگی به کاربرده یا لباس مامور دولت برتن 
داشته یا از محل مسکوني سرقت کرده و در حین 
سرقت کسي را آزار یا تهدید کرده باشند مرتکبین 
به پنج تا بیست ســال حبس و تا 7۴ضربه شالق 
محکوم می شــوند. این نوع از سرقت که مجازات 
ســنگینی نیز در پي دارد شبیه به جرم موسوم به 
burglary در حقوق غرب اســت. در ماده 6۵۲ به 
سرقتي اشاره شده که مقرون به آزار است و یا سارق 
مســلح است که مجازات آن حبس از سه ماه تا ده 
ســال و شالق تا 7۴ ضربه است و اگر جرحي واقع 
شــود عالوه بر مجازات جرح، حداکثر مجازات این 

ماده اعمال می شود. 
ســرقت از بانک ها مشمول قوانین عمومي نشده و 
خود قانوني خاص دارد. به موجب ماده واحده قانون 
مجازات ســرقت مســلحانه از بانک ها و صرافي ها 
مصوب ۱338 براي چنین سرقتي، مجازات حبس 
ابد و در صورت کشته شدن کسي در حین سرقت 
مجازات اعدام پیش بیني شــده است. قانوني که به 
دلیل خاص بودن توسط قوانین مجازات موخر نسخ 
نشده اســت. به دلیل اهمیت این ماده واحده عیناً 
ذکر می شــود. ماده واحده:)هرگاه دو یا چند نفر با 
اجتماع و مواضعه قبلــي به بانک ها یا صرافي ها یا 
جواهرفروشي ها و به طور کلي به هر محلي که در آن 
وجوه نقد یا اوراق بهاداریا سایر اشیاي قیمتي معموالً 
وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه 
حمله ببرند، هر چند یکي از آنها مســلح باشد، هر 
یک از مرتکبین درصورت وقوع سرقت یا ربودن مال 
به حبس ابد با اعمال شاقه و درصورت وقوع قتل به 
اعدام محکوم خواهند شد و در صورتي که سرقت 
یا ربودن مال یا قتل واقع نشــده باشد هرگاه اراده 
مرتکبین در آن تاثیر نداشته باشد مجازات هر یک از 
مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده 
سال و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته باشد، 
مجازات آنان از حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد 
بود و در صورت اجراي ماده ۴۴ قانون کیفرعمومي، 

بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.(

در تفسیر این ماده واحده قانوني که مهم ترین قانون 
در خصوص سرقت مسلحانه از بانک ها است، باید 
بــه نکاتي توجه کرد. اول اینکه این ماده قانوني در 
مواردي مجراست که سارقان دو یا چند نفر باشند و 
در مورد سارق واحد مسلح از بانک باید به عمومات 
سرقت مسلحانه در قانون مجازات رجوع کرد. دوم 
آنکه ســارقان باید قبل از ارتکاب سرقت با یکدیگر 
اجتماع و تباني داشــته باشند. سوم آنکه این ماده 
مشمول ســرقت از هر مکاني که در آن وجوه نقد 
یا مســکوکات نگاهداري مي شود، شده و مختص 
بانک ها نیست. سوم آنکه قصد مهاجمان مسلح باید 
سرقت وجوهات باشــد. چهارم آنکه نیازي نیست 
تمام سارقان مسلح باشند و مسلح بودن تنها یک تن 
از آنان، سرقت را تبدیل به سرقت مسلحانه مي کند. 
پنجم آنکــه اگر ربودن مال صورت پذیرد، مجازات 
تمام سارقان حبس ابد است و اگر در حین سرقت 
قتلي رخ دهد تمام سارقان )ونه فقط سارق قاتل( 
به اعدام محکوم مي شــوند. ششم آنکه اگر سارقان 
در ســرقت ناکام شوند و قتلي نیز واقع نشود و این 
نتیجه ناشــي از اتفاقي غیر از اراده سارقان باشد، 
مجازات آنها حبس از ده تا پانزده ســال و اگر این 
عدم تحقق سرقت و قتل با اراده سارقان باشد )مثاًل 
در حین سرقت پشیمان شوند( حبس از دو تا پنج 
ســال خواهد بود و نکته هفتم و آخر اینکه امکان 
تخفیف بیش از یک درجه براي مرتکبین این جرم 
وجود ندارد. مالحظه مي شود که قانونگذار براي جرم 
سرقت از بانک مجازات سنگیني در نظر گرفته است.
اگر سرقت مسلحانه از بانک با قصد قدرت نمایي و 
گردنکشي و ایجاد ناامني و مرعوب ساختن مردم 
باشــد مي تواند تحت عنوان محاربه قرار گیرد که 
مجازات بسیارســختي دارد.البته مســلما با ورود 
ســارقان مسلح به بانک کارکنان بانک و مراجعین 
مرعوب خواهند شــد ولي این براي تحقق محاربه 
کافي نیست.در نهایت تعیین و اجراي مجازات هاي 
ســخت یکــي از اهرم هــاي برخورد بــا جرایم و 
ناهنجاري هاي اجتماعي اســت و راه حل ریشه اي، 
فرهنگ سازی و مرتفع کردن مشکالت اقتصادي و 
شکاف هاي طبقاتي است که اصلي ترین دلیل تحقق 

جرایم مالي و اقتصادي در جامعه هستند.

ابعاد حقوقی و قضایی سرقت مسلحانه
قانون چه مجازاتی برای سرقت مسلحانه در نظر گرفته است؟

 حسن کیا
استاد دانشگاه 

و حقوقدان
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رشد منفی اقتصادی، آخرین پیش بینی و برآورد 
صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال 

جاری است. در حالیکه طی دو سال  گذشته 
میالدی، اقتصاد ایران بعد از چند سال تحریم، 
رشد نسبتا خوبی را تجربه كرده بود و افزایش 

تولید و صادرات نفت، جان تازه ای در كالبد 
اقتصاد ایران دمیده  بود، صندوق بین المللی پول 

آخرین برآوردها از اقتصاد ایران در سال 2018 
را تغییر داده و پیش بینی كرده كه این شاخص 

به منفی 1.47 درصد برسد. اما این پیش بینی در 
حالی صورت گرفته كه قیمت نفت در بازارهای 

جهانی رو به افزایش گذاشته و در سه ماهه 
پایانی سال جاری میالدی به بیش از 80 دالر 

در هر بشکه رسیده است. در این میان به رغم 
برخی پیش بینی ها مبنی براینکه صادرات نفت 

ایران در پایان سال جاری میالدی به میزان یک 
میلیون بشکه در روز كاهش خواهد یافت اما 
برآوردهای برخی موسسات بین المللی نشان 

می دهد كه صادرات نفت ایران در ماه های اخیر 
1.7 میلیون بشکه در روز بوده است. در این 

بخش از نشریه در كنار برآوردهای بین المللی 
از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران، می توانید 

نگاهی هم به آخرین اخبار بانک جهانی داشته 
باشید. 

تنگناهای اقتصادی
برآوردهای بین المللی از اقتصاد و صادرات نفت 

ایران در سال جاری میالدی چگونه است؟

اقتصاد جهان
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صندوق بین المللی پــول در اوایل ماه اکتبر 
نتایج بررسی های کارشناسان خود در مورد 
شــاخص های اقتصادی کشورهای عضو این 
نهاد را در قالب نســخه جدیــدی از گزارش 
چشــم انداز اقتصادی جهان منتشر کرد که 
براســاس این گزارش انتظار می رود اقتصاد 
ایران در ســال جاری و سال آینده میالدی 

رشد منفی را تجربه کند.
در گزارش اخیــر صندوق بین المللی پول با 
اشاره به بازگشــت تحریم های آمریکا علیه 
ایران و تأثیر منفی این تحریم ها بر صادرات 
نفت این کشور، پیش بینی شده که اقتصاد 
ایران در ســال جاری میالدی ۱/۴7درصد و 
در سال آینده 3/6۱درصد نسبت به سال قبل 

کوچک تر شود.
ایــران در جریان دور قبلــی تحریم ها که از 
اواخر ســال ۲۰۱۱ آغاز شده و تا اوایل سال 
۲۰۱6 )زمان آغاز رســمی اجــرای برجام( 
ادامه یافته بود، در ســال های ۲۰۱۲، ۲۰۱3 
و ۲۰۱۵ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده 
بود؛ هرچند رشد منفی اقتصاد ایران در سال 
۲۰۱۵ را باید بیشــتر ناشــی از سقوط آزاد 

قیمت نفت دانست تا فشار تحریم ها.

 سال ۲۰۱6 اما سال خوبی برای اقتصاد ایران 
بود زیرا این کشــور توانست پس از اجرایی 
شدن برجام و پایان رسمی تحریم های نفتی، 
صادرات نفت خود را که در برهه ای حتی به 
کمتر از 8۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، 
ظرف مدتی کوتاهی به حدود ۲میلیون بشکه 
در روز افزایش دهد تا با توجه به بهبود قیمت 
نفت نسبت به سال ۲۰۱۵، به رشد اقتصادی 

۱۲/۵درصدی دست پیدا کند.
در سال ۲۰۱7 اگرچه نرخ رشد اقتصاد ایران 
تنها 3/7درصد بود )رقمی نزدیک به میانگین 
بلندمدت آن( اما نکته مثبت این نرخ رشد، 
اتکای بیشتر آن به بخش غیرنفتی اقتصاد بود. 
عالوه بر بخش نفت، دو بخش کشــاورزی و 
خدمات هم توانستند به سطحی باالتر از سال 
۲۰۱۱ برســند؛ هرچند ایران هنوز در حوزه 
مسکن و تجارت خارجی از رکودی که پس 
از آغاز دور قبلی تحریم ها دامن آنها را گرفته 

بود، رها نشده اند.
بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و رسیدن 
ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به 
سطح سال ۲۰۱۱ باعث شد در ابتدای سال 
جاری میالدی صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی چشــم انداز مثبتی را از اقتصاد ایران 
ترسیم کنند اما دیری نپایید که زمزمه های 
خروج آمریکا از برجام شــنیده شد و بحران 

تازه ای در اقتصاد ایران شکل گرفت. 
با گذشــت ۵ ماه از خــروج آمریکا از برجام 
و اعالم بازگشــت تحریم های این کشــور 
علیه ایران، کاهش فراتــر از انتظار صادرات 
نفت و شــدت گرفتن بحران ارزی در ایران 
کارشناسان صندوق بین المللی پول را بر آن 
داشــت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری میالدی که قبال آن را حدود ۴درصد 
تخمیــن زده بودند، تعدیل کرده و به منفی 

۱/۴7 برسانند.
 

B  

جهش ارزی و افزایش نرخ تورم
صندوق بین المللی پول در خصوص تغییرات 
سطح قیمت ها در ایران هم پیش بینی می کند 
در سال جاری میالدی نرخ تورم در این کشور 
به ۲۹/۵درصد برســد که باالترین میزان آن 
در ۵سال اخیر خواهد بود. البته کارشناسان 
صندوق بین المللی پول انتظار دارند که این 
رقم در ســال آینده میالدی به 3۴/۱درصد 
افزایــش یافته و پس از آن تا ســال ۲۰۲3 

روندی نزولی را طی کند.
افزایش شــدید نرخ کاالهای وارداتی اعم از 
واسطه ای، سرمایه ای یا مصرفی بر اثر جهش 
قابل توجه نرخ ارز را باید محرک اصلی تورم در 
ایران طی ماه های اخیر دانست. از اوایل سال 
جاری میالدی با جدی تر شدن احتمال خروج 
آمریکا از برجام و تشدید نگرانی ها از کاهش 
درآمدهــای ارزی ایران به دلیل بازگشــت 
تحریم های نفتی، بی ثباتی در بازار ارز ایران 
به ســرعت رو به افزایش نهاد. در ادامه پس 
از خروج رســمی آمریکا از برجام که مطابق 
انتظار برقراری مجدد تحریم های این کشور 
علیه ایران را هم به دنبال داشت. این بی ثباتی 
شدت گرفت و نرخ دالر در بازار غیررسمی، 
در برهه ای حتی به ۴برابر قیمت رسمی آن 

هم رسید.
در چنین شــرایطی و با توجــه به کاهش 
اطمینان مصرف کنندگان و افزایش نرخ تورم 
انتظاری، تسریع روند رشد قیمت ها در سال 
آینده میالدی اتفاق عجیبی نیست. از طرفی 
همراه شــدن نرخ تورم باال با رشد اقتصادی 
منفی از آغاز دوره دیگری از رکود تورمی در 

ایران حکایت می کند.

نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول در مورد چشم انداز اقتصاد ایران

اقتصاد ایران کوچک می شود؟

نادیا صبوری
روزنامه نگار
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 افزایش نرخ بیکاری در افق 2023
معضل دیگری که دوباره گریبانگیر اقتصاد 
ایران شده و در سال های پیش رو بر شدت 
آن افزوده خواهد شد، افزایش نرخ بیکاری 

است. 
براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، 
نرخ بیکاری در ایران که در ســال گذشــته 
میالدی ۱۱/8درصد بوده اســت، در ســال 
جاری به ۱۲/8درصد خواهد رسید و در افق 
۲۰۲۲ حتی به رقــم ۱6درصد هم نزدیک 

خواهد شد.
بهبود نســبی اقتصاد ایران پس از پشت سر 
گذاشتن دوران سخت تحریم، امیدواری ها به 
کاهش نرخ بیکاری در این کشور را افزایش 
داده بود اما اینک با برقراری مجدد تحریم ها 
این امیدواری بار دیگر به یأس بدل شده است؛ 
مسئله ای که بیش از همه قشر جوان جامعه 
ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق آمارهای 
رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در فصل 
بهار امسال ۲6/۴درصد بوده است. این مرجع 
آماری همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
آموزش عالی در ایران طی دوره یادشــده را 

۲۰/6درصد گزارش کرده است.

B  

افزایش  نفتی و  كاهش درآمدهای 
كسری بودجه دولت

مساله مهم دیگری که صندوق بین المللی پول 
نه در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی، بلکه 
در جدیدترین نسخه از گزارش »پایش مالی« 
خود به آن پرداخته، بحث کســری بودجه 
دولت ایران اســت که انتظار می رود در سال 
جاری و سال آینده میالدی افزایش یابد. در 
حالی که کسری بودجه دولت ایران در سال 
۲۰۱7 معادل ۱/8درصد تولید ناخالص داخلی 
بوده اســت، کارشناسان صندوق بین المللی 
پول پیش بینی می کنند این نسبت در سال 
جاری میالدی به 3/۱درصد و در ســال های 

بعد به ۴/۱ و ۵/۲ درصد افزایش یابد.
به رغم تالش های دولــت ایران برای کاهش 
وابســتگی به نفــت، هنوز هم نفت ســهم 
قابل توجهی در منابــع بودجه ای دولت دارد. 
با کاهش درآمدهای نفتی، انتظار می رود که 
امسال نسبت درآمدهای دولت ایران به تولید 
ناخالص داخلی این کشور از ۱7/۵درصد در 
ســال گذشته به ۱۴/۱درصد برسد و تا سال 

۲۰۲3 نیز بین ۱۴ تا ۱6 درصد در نوســان 
باشد.

B  

منفی شدن تراز تجاری ایران پس 
از 20 سال

تحریم هــای اقتصــادی عالوه بــر تضعیف 
شــاخص های داخلی اقتصاد ایران، در حوزه 
تجارت خارجی هم برای ایران دردسرســاز 
خواهند شد. براســاس پیش بینی صندوق 
بین المللــی پول، تراز تجاری ایران از ســال 
آینده میالدی حداقل به مدت چهار ســال 
پیاپی منفی خواهد شد. این در حالی است که 
حتی در دور قبلی تحریم ها هم تراز تجاری 

ایران منفی نشده بود.
 ایران در ســال گذشته میالدی ۴/8میلیارد 
دالر مازاد تجاری داشته است اما کارشناسان 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند 
که این رقم در سال جاری میالدی به کمتر 
از یک میلیارد دالر برســد و پــس از آن در 
سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲3 ایران شاهد کسری 
تراز تجاری نه چندان قابل توجهی )بین ۱ تا ۴ 
میلیارد دالر( باشد. اگر این پیش بینی صندوق 
بین المللی پول به واقعیت بپیوندد، ایران برای 
اولیــن بار از ســال ۱۹۹8 ، یعنی زمانی که 
قیمت نفــت حتی به کمتر از ۱۰دالر در هر 
بشکه رسیده بود، تراز تجاری منفی را تجربه 

خواهد کرد.
اگرچه طبق پیش بینی صندوق بین المللی 
پول، واردات ایران هم در سال جاری و سال 
آینده میالدی با کاهش چشمگیری مواجه 
خواهد شــد، اما این کاهش بــرای جبران 
کاهش صادرات نفتی کافــی نخواهد بود و 
نخواهد توانســت از منفی شدن تراز تجاری 
ایران جلوگیری کند. نفت و گاز بخش مهمی 
از صادرات ایران را تشکیل می دهند و ایران 
باالترین مــازاد تجاری تاریخ خــود )6۰/3 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱( را مرهون فروش 
بیــش از ۱۰۰میلیــارد دالر نفت و میعانات 

گازی در سال یاد شده است.

B  

ریسک ها و چالش ها
میزان تأثیرپذیری خارجــی اقتصاد ایران از 
تحریم های آمریکا مستقیما به این بستگی 
دارد که شرکای تجاری ایران تا چه حد با این 
تحریم ها همراه شوند. اگر ایران بتواند حداقل 
برخی از خریــداران نفت خود را حفظ کند 

و از طرفــی وعده های اتحادیه اروپا مبنی بر 
ایجاد یک سازوکار مالی جدید جهت تسهیل 
مبــادالت تجاری با ایران هم محقق شــود، 
آن گاه می توان امیدوار بود که تحریم ها آسیب 

کمتری به اقتصاد ایران وارد کنند.
در حوزه داخلی هم دولت ایران با چالش های 
اقتصــادی و اجتماعی جدی مواجه اســت. 
دولت ایران هنوز نتوانســته آثار اقتصادی و 
اجتماعی منفی ناشی از شوک های قبلی را 
به طور کامل رفع کند؛ تجدید ساختار نظام 
مالی هنوز ناتمام مانده و همچنین چاره ای 
برای مقابله با اثرات داخلی کاهش درآمدهای 
نفتی اندیشیده نشده است. اگر دولت ایران 
نتواند بر این چالش ها فائق آید، تالش هایش 
برای انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد راه 

به جایی نخواهد برد.
 چالش مهم دیگری که دولت ایران باید در 
این شرایط حساس بر آن غلبه کند؛ مساله 
رانت خواری اســت. با توجــه به اینکه خطر 
کمبود منابع ارزی و دشــواری در مبادالت 
مالی خارجی به شدت اقتصاد ایران را تهدید 
می کند، موفقیت در مبــارزه با رانت خواری 
می تواند نقش مهمی را در جلوگیری از هدر 

رفتن منابع محدود دولت ایفا کند.
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قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال که 
در نخســتین روز معامالتی سال ۲۰۱8 )روز 
دوم ژانویه( معــادل 66/۵ دالر بود و یک ماه 
پس از آن حتی بــه قیمت کمتر از 63 دالر 
هم رسیده بود، با تشــدید بحران در برخی 
کشــورهای صادرکننده نفــت و البته قوت 
گرفتــن زمزمه های خروج آمریــکا از برجام 
به تدریج سیر ســعودی به خود گرفت و در 
واپسین روزهای فصل بهار یعنی حدود یک 
ماه پس از اعالم رسمی خروج آمریکا از توافق 
برجام، به حوالی 8۰ دالر رســید. پس از آن 

تصمیم اوپک و روســیه برای افزایش عرضه 
نفت باعث شــد تا روند صعودی قیمت ها در 
بازار نفت متوقف شــود و قیمت طالی سیاه 
ظرف کمتر از سه ماه با طی کردن نوساناتی 

به مرز 7۰دالر عقب نشینی کند.
 اما در هفته های پایانی تابســتان و به دنبال 
انتشــار گزارش هایی مبنی بر کاهش فراتر از 
انتظار صادرات نفت ایران، قیمت نفت برنت 
بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفت و تنها ظرف 
۵۰ روز با رشد بیش از ۲۰ درصدی از مرز 86 
دالر در هر بشکه عبور کرد تا به باالترین میزان 

خود طی چهار سال اخیر برسد.
در حالی که حتی بدبین ترین کارشناســان 
حوزه انرژی پیش بینــی می کردند صادرات 
نفت ایــران در پایان ســال ۲۰۱8 به میزان 
حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد 
یافت، آمارهای رویترز حکایت از این دارد که 
صادرات نفت ایران طی دو هفته نخست ماه 
اکتبر به طور متوسط ۱/33میلیون بشکه در 
روز بوده که نســبت به نقطه اوج آن در ماه 
آوریل یعنی آخرین ماه قبل از خروج آمریکا 
از برجام، حدود ۱/۵میلیون بشکه )با احتساب 

میعانات گازی( کاهش نشان می دهد.
البته در این میــان آمارهای پایگاه اینترنتی 
TankerTrackers.com  کــه حمل ونقل و 
ذخیره ســازی نفت در اقصی نقــاط جهان را 
رصد می کند، نشان می دهد که صادرات نفت 
ایران در ماه سپتامبر کمی بیش از ۲میلیون 
بشــکه در روز بوده؛ این در حالی اســت که 
برخی رســانه ها از جمله رویترز و بلومبرگ 
بــا تکیه بر آمارهای مؤسســه گلوبال پالتز، 
صادرات نفت ایران در ماه ســپتامبر را حدود 
۱/7میلیون بشکه در روز تخمین زده بودند. 
به گفته سمیر مدنی، مؤسسه پایگاه اینترنتی 
TankerTrackers.com، دلیل این اختالف 
آشکار این است که شمارش نفتکش ها توسط 
مؤسسه گلوبال پالتز با استفاده از سیگنال های 
فرستنده های مکان یاب آنها صورت می گیرد؛ 
در حالی کــه برخی نفتکش ها پیش از ورود 
به محدوده آب هــای ایران و قبل از خروج از 
خلیج فارس، فرستنده های مکان یاب خود را 
خاموش می کنند و این مساله موجب لحاظ 

نشدن آنها در محاسبات می شود.
 در هــر صــورت بــا توجه به آغاز رســمی 
تحریم های نفتی آمریکا علیــه ایران در روز 
چهارم نوامبر )۱3 آبان( می توان برآورد کرد 
که میزان کاهــش صادرات نفــت ایران به 
احتمال قریــب به یقین بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز خواهد بود. با در نظر گرفتن 
شــرایط موجود حتی برخی کارشناســان 
پیش بینی می کنند پس از شروع تحریم های 
نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران ظرف مدت 
کوتاهی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید که این به معنی کاهش تقریبا 
۲ میلیون بشکه ای نسبت به میزان آن در ماه 

آوریل است.

بازار جهانی نفت؛ 
آنچه گذشت و آنچه در راه است

اوایل سال جاری میالدی كمتر كسی پیش بینی می كرد كه بازار نفت در طول سه  
ماهه پایانی سال، قیمت های باالتر از 80 دالر در هر بشکه را به خود ببیند.

اما در ماه های اخیر اتفاقات مختلفی از وقوع بحران در ونزوئال، نیجریه و لیبی 
گرفته تا خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های نفتی این كشور علیه ایران، موجب 
كاهش عرضه و گاهی نگرانی از كاهش عرضه در بازار نفت شد تا در نهایت اوضاع در بازار 

به گونه ای دور از انتظار كارشناسان و سازمان های بین المللی پیش برود.

محمد اشرفی
روزنامه نگار
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B  

وعده های عربســتان برای جبران 
كاهش صادرات نفت ایران

از همان نخســتین ســاعات خروج آمریکا 
از برجــام و تعییــن ضرب االجــل ۴نوامبر 
)۱3آبان( برای تحریم نفتی ایران، عربستان 
و متحدانــش بارهــا وعــده داده اند کمبود 
عرضه ناشی از کاهش صادرات نفت ایران را 
جبران خواهند کرد، اما روند صعودی قیمت 
نفت و رســیدن آن به باالترین رقم خود در 
چهارسال اخیر نشان می دهد فعاالن بازار نفت 
در مورد توانایی عربستان در تحقق وعده های 
نفتــی اش تردیدهای جــدی دارند. مقامات 
نفتی عربستان ادعا می کنند این کشور قادر 
اســت ظرف مدت بسیار کوتاهی تولید نفت 
خود را از ۱۰/6میلیون بشــکه در روز )طبق 
آمارهای ماه سپتامبر( به ۱۲/۵میلیون بشکه 
در روز برســاند. به عبــارت دیگر آنها مدعی 
هستند عربستان حدود ۲ میلیون بشکه در 
روز ظرفیت مازاد دارد؛ این در حالی است که 
طبق برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
مجموع ظرفیت مازاد کشورهای عضو اوپک 
در حال حاضر تنها ۱/۴میلیون بشکه در روز 
است و این رقم در سال آینده میالدی احتماال 
به ۱/۲میلیون بشکه کاهش خواهد یافت که 
کمترین میزان آن از سال ۲۰۰8 تاکنون به 
شمار می رود. از سوی دیگر استفاده عربستان 
و سایر کشورهای اوپک از ظرفیت مازاد شاید 
در کوتاه مدت به کاهش نســبی قیمت نفت 
بینجامد اما در ادامه ریســک ناشــی از نبود 
ظرفیت مازاد کافی برای مقابله با اختالالت 
احتمالی در عرضه نفت، مثال بر اثر بروز بحران 
در کشورهای صادرکننده نفت، مانند آنچه در 
نیجریه، لیبی و ونزوئال اتفاق افتاده، بار دیگر 

قیمت ها را به سمت باال سوق خواهد داد.
عربســتان همچنیــن مدعــی اســت که 
۲۲۹میلیون بشــکه نفت در انبارهای نفتی 
خود ذخیره کرده و می تواند در صورت لزوم 
آن را به بازار تزریق کند. با این حال شــرکت 
مشاوره انرژی Kayrros  که در زمینه برآورد 
موجودی مخازن و انبارهای نفتی با استفاده از 
داده های ماهواره ای تخصص دارد، در خصوص 
این ادعای ســعودی ها می گوید: »بر اساس 
چیزی که ما از آســمان می بینیم، عربستان 
۲3۱مخزن نفتی در پایانه ها و پاالیشگاه های 
خود دارد، قادر است ۱۲۵میلیون بشکه نفت 

در آنها ذخیره کند. اما موجودی این مخازن 
در حال حاضر تنها 7۰میلیون بشکه است.«

B  

احتمال كاهش میزان رشد تقاضای 
نفت در سال آینده

اوپک در گزارش ماهانه جدید خود پیش بینی 
کرده که تقاضای جهانی نفت در سال آینده 
میالدی ۱/36میلیون بشــکه در روز نسبت 
به ســال جاری افزایش خواهد یافت؛ این در 
حالی است که اوپک در پیش بینی قبلی خود 
رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ را بیش از 

۱/۴میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود.
بزرگ ترین کارتــل نفتی جهان همچنین با 
تعدیل 3۰۰هزار بشــکه ای پیش بینی قبلی 
خود، تقاضای جهانی برای نفت خام کشورهای 

عضو این سازمان را برای سال آینده میالدی 
3۱/8میلیون بشــکه در روز تخمین زده که 
به معنی کاهش ۹۰۰هزار بشــکه ای نسبت 
به میانگین انتظاری سال جاری خواهد بود. 
آژانس بین المللی انــرژی هم در جدیدترین 
گــزارش خود از چشــم انداز انــرژی جهان، 
پیش بینی کرده تقاضای جهانی نفت در سال 
آینده میالدی روزانه ۱/3میلیون بشکه افزایش 
خواهد یافت؛ رقمی که نسبت به پیش بینی 
قبلی ۱۱۰هزار بشکه کاهش نشان می دهد. 
این نهاد بین المللی دالیل تعدیل پیش بینی 
قبلــی خــود را عواملی همچــون تضعیف 
چشم انداز اقتصاد جهانی، افزایش نگرانی ها از 
شدت گرفتن کشمکش های تجاری در جهان 

و باال رفتن قیمت نفت عنوان کرده است.
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تقریبا همه معامالت تجاری به نوعی مؤلفه اعتماد را 
با خود دارند. این قضیه در مورد معامالت گذشته 
و امروز صدق می کند و مختص دوره زمانی خاصی 
نیست. با استناد به نکته فوق که از زبان پروفسور 
کنت ارو، اقتصاددان فقید آمریکایی و برنده جایزه 
نوبل اقتصاد در ســال ۱۹7۲ نقل شــده، می توان 
بخش قابل توجهی از عقب ماندگی های اقتصادی 
در کشــورهای مختلف جهان را بــه نبود اعتماد 
متقابل میان عامالن اقتصادی نسبت داد. درواقع 
اگر اعتمادی وجود نداشته باشد، معامله ای صورت 
نخواهد گرفت و اگر معامله ای صورت نگیرد، اقتصاد 
به جلو حرکت نخواهد کرد. داگالس نورث فقید که 
او هم در سال ۱۹۹3 برنده نوبل اقتصاد شده بود، در 
یکی از مقاالت علمی خود در دهه ۱۹۹۰ میالدی 
این چنین از عقاید کنت ارو حمایت کرده اســت: 
»ناتوانی در تدوین قراردادهای معامالتی کم هزینه و 
مؤثر ]که ریشه در بی اعتمادی دارد[ مهم ترین عامل 
توسعه نیافتگی و رکورد دائمی در کشورهای جهان 
سوم است«.  به طور کلی می توان گفت اعتماد به 

نظام بانکی شامل سه جنبه اصلی می شود:

 ۱. اطمینان عامــالن اقتصادی به ثبات بانک ها و 
مؤسسات مالی که خود مسائلی مانند اطمینان به 
نحوه تضمین سپرده ها و اعتماد به نهادهای نظارتی 

مربوطه را در بر می گیرد.
۲. اعتماد به صداقت و شفافیت بانک ها و کارکنان 

آنها در رده های عملیاتی و مدیریتی.
3. برداشــت و ادراک عامالن اقتصــادی از نقش 
بانک ها در اقتصاد که می تواند از ارزش های سیاسی 

و مذهبی آنها تأثیر بپذیرد.
البتــه اعتماد به پول ملی یک کشــور هم ارتباط 
تنگاتنگی با اعتماد به نظام بانکی آن دارد. هرچند 
این مسئله بیشتر به اعتبار و استقالل بانک مرکزی 
وابسته است و نقش بانک های تجاری در این زمینه 
اساسا قابل قیاس با بانک مرکزی نیست. کارآمدی 
پول به عنــوان یک ابزار معامالتــی و ابزاری برای 
ذخیره ارزش، مستقیماً به این موضوع بستگی دارد 
که شهروندان یک کشور و دیگر کشورها تا چه حد 
به نهادی که پول آن کشــور را منتشر کرده است 
)مشخصا بانک مرکزی( اعتماد داشته باشند. اینکه 
نظام بانکی و مالی برای اینکه بتواند سالمت خود را 

در بلندمدت به اثبات برساند، باید بتواند پس انداز 
جامعه و منابعی که از خارج وارد اقتصاد می شوند، 
به نحوی کارآمد تخصیص دهد. براین اساس منابعی 
که از طــرف مردم به صورت پس انــداز در اختیار 
بانک ها قرار گرفته، باید به کسب وکارها و پروژه هایی 
که احتمال بازدهی آنها بیشتر است، تخصیص یابد، 
نه پروژه هایی که با انگیزه های سیاسی به بانک ها 
معرفی می شــوند. در یک اقتصاد ســالم، بانک ها 
و بازارهای ســرمایه باید بتواننــد منابع الزم برای 
ســرمایه گذاری را در اختیار بخش خصوصی قرار 
دهند و برای نیل به ایــن هدف، نظام بانکی باید 

شفاف و قابل اعتماد باشد.

B  

برداشــت فعاالن اقتصادی؛ مهم ترین 
عامل در ارزیابی نظام بانکی

در ارزیابی ســالمت نظام بانکی، برداشت و ادراک 
عامــالن اقتصــادی از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت. آنها هســتند که پول خــود را در بانک ها 
پس انــداز می کننــد، از بانک هــا وام می گیرند، 
تراکنش هــای بانکی انجام می دهند و به طور کلی 

سالمت و امنیت مؤسسات پولی و مالی
مردم كدام كشورها به نظام بانکی خود اعتماد بیشتری دارند؟

سمیرا عسگری
روزنامه نگار
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از خدمات بانک ها اســتفاده می کنند. حتی اگر از 
نظر کارشناسان و طبق معیارهای مشخص، نظام 
بانکی سالم و کارآ ارزیابی شود، درنهایت برداشت 
عامالن اقتصادی نقشی تعیین کننده خواهد داشت. 
مجمع جهانی اقتصاد )WEF( یکی از شاخص های 
فرعی گزارش ساالنه خود در زمینه رقابت پذیری 
جهانی را به مسئله سالمت نظام بانکی اختصاص 
می دهد. برای تعیین عدد این شــاخص فرعی که 
اســتحکام بانک ها )soundness of banks( نام 
دارد، هر سال از تعداد زیادی از مدیران بنگاه های 
اقتصادی در کشورهای مختلف نظرسنجی می شود 
و این مدیران برداشت خودشان را در مورد سالمت 
نظام بانکی کشورشــان به صورت کمی )از ۱ تا 7( 
ثبت می کنند. هرچه عدد ثبت شده برای یک کشور 
در زمینه شــاخص استحکام بانک ها بیشتر باشد، 
معنایش این است که فعاالن اقتصادی در آن کشور 

اعتماد بیشتری به نظام بانکی کشورشان دارند.
در آخرین نسخه از گزارش شاخص رقابت پذیری 
جهانی که حدود ۱۰ماه قبل از سوی مجمع جهانی 
اقتصاد منتشــر شد، برخی کشــورهای پیشرفته 
نتوانســتند امتیاز مناســبی در زمینه استحکام 
بانک ها کسب کنند و این بدان معناست که حتی 
برخورداری از رفاه اقتصادی باالتر در قیاس با سایر 
کشورهای جهان هم باعث نشده مردم این کشورها 
سالمت نظام بانکی خود را بی چون و چرا بپذیرند. 
در این رده بندی آمریکا در جایگاه بیست وچهارم و 
انگلیس در مقام پنجاه ونهم جهان قرار گرفته اند. اما 
کدام کشورها بیشترین توفیق را در جلب اعتماد 
مــردم و فعاالن اقتصــادی به نظــام بانکی خود 

داشته اند؟
   فنالنــد )امتیــاز 6.6(: نظام بانکــی فنالند با 
بانک های تعاونی و بانک های پس انداز که حداقل 
ریســک پذیری را دارند، عجین شده است. ارکی 
لیکانن، رئیس بانک مرکزی فنالند، طالیه دار کسانی 
اســت که برای تفکیک بانک های سرمایه گذاری 
از بانک هــای ســپرده پذیر در اتحادیه اروپا تالش 
می کنند. فنالند در ســال ۲۰۱6 هم در شاخص 
فرعی استحکام بانک ها رتبه اول جهان را به خود 

اختصاص داده بود.
   کانادا )امتیاز 6.6(: بانک های کانادایی همواره در 
زمینه ثبات، الگو بوده اند. در طول ۱۰۰سال اخیر 
این کشور تنها شاهد ورشکستگی دو بانک کوچک 
محلــی بوده و در بحران جهانــی دهه ۱۹3۰ هم 
هیچ یک از بانک های این کشور ورشکسته نشده اند. 
در گزارش سال ۲۰۱6 مجمع جهانی اقتصاد، این 
کشور در رتبه ســوم جای گرفته بود اما اینک در 

کنار فنالند، رتبه اول مشترک را در زمینه سالمت 
و استحکام نظام بانکی به خود اختصاص داده است.
   نیوزیلنــد )6.۵ امتیاز(: بخش بانکی نیوزیلند 
تحت کنترل پنج مؤسسه مالی و بانکی بزرگ قرار 
دارد. سودآوری و رشد مناسب بدون رقابت شدید، 
از مشخصه های بانک های نیوزیلند به شمار می رود. 
نظــام بانکی نیوزیلند در ســال ۲۰۱6 هم همین 

جایگاه را )مشترک با کانادا( داشته است.
   استرالیا )6.۵ امتیاز(: قسمت عمده بخش بانکی 
اســترالیا را چهار بانک بزرگ این کشور در اختیار 
دارند و بانک های خارجی فعال در استرالیا به شدت 
تحت نظارت بانک مرکزی این کشــور هستند. از 
این رو نظام بانکی اســترالیا در این سال ها همواره 

از استحکام خوبی برخوردار بوده است.
   سنگاپور )6.۴ امتیاز(: سنگاپور یکی از مهم ترین 
مراکز خدمات مالی در جهان به شــمار می رود و 
قدرت نظام بانکی آن به خوبی گویای این مســئله 

است.
   شــیلی )6.۴ امتیاز(: اگرچه در ســال ۲۰۱6 
مؤسسه اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری شیلی را 
کاهش داد اما قرار گرفتن این کشــور بین برترین 
کشــورهای جهان از لحاظ استحکام نظام بانکی 
نشــان می دهد که مردم شیلی تا چه حد به نظام 

بانکی کشورشان اعتماد دارند.
   هنگ کنگ )6.3(: هنگ کنگ هم  مانند سنگاپور 
جزو مراکز مالی شناخته شده جهان است؛ به طوری 
که بسیاری از بانک های بزرگ چندملیتی و برخی 
از امن ترین مؤسسات مالی جهان، در هنگ کنگ 

فعالیت گسترده ای دارند.
   نــروژ )6.3 امتیاز(: اگرچه افت شــدید قیمت 
نفت در ســال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ فشــار زیادی 
به کشورهای نفت خیز وارد آورد، اما نروژ به عنوان 
یازدهمین صادرکننده بزرگ نفت جهان توانست به 
لطف اقتصاد قوی و نظام بانکی مستحکم خود، از 
این بحران عبور کند و حتی حجم ذخایر ارزی اش 

را به بیش از یک تریلیون دالر برساند.
   لوکزامبورگ )6.۱ امتیاز(: تعجبی ندارد که کشور 
کوچک و مرفه لوکزامبورگ در این رده بندی جزو 
۱۰ کشور برتر قرار گیرد. نظام بانکی لوکزامبورگ 
همواره مورد اعتماد شــهروندان این کشور و دیگر 

کشورهای جهان بوده است.
   گواتماال )6 امتیاز(: شالوده نظام بانکی این کشور 
نسبتاً کوچک اما متراکم حوزه دریای کارائیب بر سه 
بانک بزرگ شامل بانک صنعت، بانک کانتیننتال و 
بانک توسعه روستایی بنا شده است. نتایج مطالعه 
میدانی مجمع جهانی اقتصاد حاکی از این است که 

مردم و فعاالن اقتصادی گواتماال اعتماد زیادی به 
این سه بانک بزرگ دارند.

   جمهوری چک )6 امتیاز(: نظام بانکی جمهوری 
چک را باید از این لحاظ که بانک های خارجی در آن 
نقش بسیار پررنگ تری نسبت به بانک های داخلی 
دارند، یک نظام بانکی منحصربه فرد محسوب کرد. با 
این حال فعاالن اقتصادی جمهوری چک توجهی به 
این مسئله نشان نمی دهند و نظام بانکی کشورشان 

را بسیار مطمئن و قابل اعتماد می دانند.
   ســوئیس )6 امتیاز(: این کشــور که دو بانک 
معروف کردیت سوئیسه و یوبی اس را در خود جای 
داده است، کشــوری امن برای نگهداری پول های 
ثروتمندان جهان به شمار می رود. اعتماد همیشگی 
و دیرین فعاالن اقتصادی اقصی نقاط جهان به نظام 
بانکی سوئیس، از استحکام و سالمت آن حکایت 

دارد.
   پاناما )۵.۹ امتیاز(: کشور پاناما فاقد بانک مرکزی 
اســت و به همین دلیل بانک های این کشور رفتار 
محتاطانه ای دارند؛ به طوری که نسبت های سرمایه 
در بانک های پانامایی، دوبرابر متوسط نسبت های 
الزامی در سطح جهانی است. پاناما به عنوان یکی 
از بهشــت های مالیاتی جهان شهرت زیادی بین 
سرمایه گذاران بین المللی دارد و تالش زیادی برای 

ارتقای این شهرت از خود نشان می دهد.
   اسلواکی )۵.۹ امتیاز(: براساس گزارش تفصیلی 
واحد اطالعات اقتصادی نشــریه اکونومیست در 
ســال ۲۰۱۵، بانک های اسلواکی از لحاظ نسبت 
کفایت ســرمایه )CAR( در ســطح بسیار باالیی 
قرار دارند و قدرت تســهیالت دهی آنها در قیاس 
با بانک های کشورهای همسایه بسیار بیشتر است. 
بانک های اسلواکی برای تأمین منابع خود بیشتر 
به سپرده های داخلی متکی هستند و کمتر روی 

سپرده های خارجی حساب می کنند.
   تایوان )۵.۹ امتیاز(: در حالی که تایوانی ها اعتماد 
زیادی به امنیت و سالمت نظام بانکی کشورشان 
دارند، یکی از بانک های این کشور در اکتبر گذشته 
هدف حمله هکرها قــرار گرفت و 6۰میلیون دالر 
از منابع آن به ســرقت رفت. حــال باید دید که 
این شکست امنیتی چه تأثیری بر رتبه تایوان در 
گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد که احتماال در 

اواخر تابستان منتشر می شود، خواهد داشت.
   مالــت )۵.۹ امتیاز(: بانک های کشــور مالت از 
لحاظ حجم نگهداری ذخایر احتیاطی، جزو برترین 
بانک های اروپایی محســوب می شــوند و نسبت 
توانایی بازپرداخت بدهی )solvency issue( برای 

آنها دوبرابر متوسط بانک های اتحادیه اروپاست.

نظام بانکی 
فنالند با 
بانک های 
تعاونی و 
بانک های 
پس انداز 

که حداقل 
ریسک پذیری 

را دارند، 
عجین شده 
است. ارکی 

لیکانن، رئیس 
بانک مرکزی 

فنالند، 
طالیه دار 

کسانی است 
که برای تفکیک 

بانک های 
سرمایه گذاری 

از بانک های 
سپرده پذیر در 

اتحادیه اروپا 
تالش می کنند
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در ســال ۱۹73 مقامات ۲3۹بانک از ۱۵کشور در 
بلژیک گرد هم آمدند تا در مورد یک دغدغه مشترک 
یعنی نحوه ردوبدل کردن پیام در مورد پرداخت های 

بین بانکی برون مرزی گفت وگو کنند.
ماحصل این گردهمایی بزرگ، تأسیس یک انجمن 
تعاونی بــود به نام انجمن ارتبــاط مالی بین بانکی 
 Society for Worldwide Interbank( بین المللی
Financial Telecommunication( که به اختصار 
سوئیفت نامیده می شــود. این انجمن نوپا در سال 
۱۹77 نخستین پیام بین بانکی را منتقل و موجودیت 
خود را اعالم کرد. قبل از آن انتقال پیام های بین بانکی 
اغلب از طریق فناوری تلکس صورت می گرفت، اما 
سوئیفت توانست خیلی زود اعتماد بانک های سراسر 
جهان را به خود جلب کند و عمال تلکس را به حاشیه 

براند.
مؤلفه های اصلی خدمات اولیه سوئیفت را یک پلتفرم 
پیام رسانی، یک سیستم رایانه ای برای تأیید اعتبار 
و رهگیــری پیام ها و مجموعه ای از اســتانداردهای 
پیام رسانی تشــکیل می دادند. استانداردهای دقیق 
پیام رسانی در سوئیفت باعث می شدند کاربران بتوانند 
پیام های خود را در یک چهارچوب زبانی مشــترک 
و به صــورت یکپارچه و خودکار، ارســال، دریافت و 

پردازش کنند.
ســوئیفت اکنون بانک های بیش از ۲۰۰کشــور و 
قلمــرو مســتقل را به هم متصل کرده اســت و به 
بیش از ۱۱هزار بانک و مؤسســه مالی در اقصا نقاط 
جهان خدمات می دهد. ســامانه ای که سوئیفت در 
دهه ۱۹7۰ بــه دنیا معرفی کرد، هنوز هم به خوبی 
پاسخگوی نیازهای بانک هاست، اما سوئیفت به این 
مســئله اکتفا نمی کند و همواره در تالش است تا 
عالوه بر رفع اشــکاالت موجود، خدمات جدیدی را 

به اعضایش ارائه دهد.
سوئیفت از زمان تأســیس خود تاکنون همواره در 
استانداردســازی و خودکارســازی خدمات تبادل 
پیام های بین بانکی پیشــتاز بوده است. استفاده از 
پیام های اســتاندارد و داده های مرجع در ســامانه 
ســوئیفت به مؤسســات عضو امــکان می دهد که 
بدون هیچ گونه ابهامی و تنها با استفاده از رایانه ها و 

دستگاه های رایج خود، پیام های مالی را با کمترین 
هزینه و ریســک ممکن ردوبــدل کنند. بانک های 
تجاری، مؤسسات مالی و سرمایه گذاری، بانک های 
مرکزی، شــرکت ها و کارگزاری هــا می توانند امور 
تجــاری روزمره خود مانند پرداخت وجه، تســویه 
معامالت و ... را به راحتی از طریق سوئیفت به انجام 

برسانند.

B  

خدمات پیام رسانی سوئیفت
پیام های سوئیفت همواره به صورت رمزنگاری شده 
)encrypted( ردوبدل می شوند و در جریان ارسال، 
پردازش و دریافت آنها تمهیدات فیزیکی و دیجیتالی 
متعددی رعایت شده و نظارت های الزم برای اصالح 
مشــکالت احتمالی صورت می گیرد. رمزنگاری در 
سوئیفت به صورت دوطرفه صورت می گیرد؛ مثال اگر 
دو بانک بخواهند پیامی را با هم ردوبدل کنند، تنها 
خود آنها می توانند پیام را رمزگشایی کنند و براین 
اساس احتمال دسترسی افراد غیرمجاز به این پیام 

رقمی نزدیک به صفر است. 
ســوئیفت پیام هــا و داده هــا را در مراکز عملیاتی 
)OPCs( خــود که امنیت بســیار باالیــی دارند و 
دسترســی به آنها حتی برای مســئوالن مربوطه با 
مقرراتی سختگیرانه همراه است، نگهداری می کند. 
سوئیفت ســه مرکز عملیاتی مجزا در اروپا و آمریکا 
دارد. بانک ها و مؤسســاتی که در منطقه اقتصادی 
اروپا، ســوئیس و سایر قلمروها و مناطق خودمختار 
جزو اتحادیه اروپا واقع شده اند، تحت پوشش مرکز 
عملیاتی اروپا هســتند؛ مرکزی که ساختمان ها و 
تأسیســات آن در هلند و سوئیس قرار دارد. بانک ها 
و مؤسساتی که در آمریکا و قلمروهای تحت سیطره 
آن واقع شده اند هم از خدمات مرکز عملیاتی ترانس 
آتالنتیک )در آمریکا و سوئیس( استفاده می کنند. 
بانک ها و مؤسســات کشــورهای دیگــر هم طبق 
ترجیحات خود و البته بــا توجه به معیارهای فنی 
می توانند تحت پوشش یکی از مراکز عملیاتی سه گانه 

سوئیفت در هلند، سوئیس یا آمریکا قرار بگیرند.

B  

نحوه اتصال به سوئیفت
برای استفاده از خدمات پیام رسانی مالی سوئیفت، 
کاربران باید ابتدا به محیط ســوئیفت متصل شوند. 

چندین راه برای وصل شــدن به محیط ســوئیفت 
وجود دارد که ازجمله آنها می توان به اتصال مستقیم 
از طریق خطــوط اینترنت، اتصال از طریق خدمات 
ابری ســوئیفت )Lite۲( و اتصال غیرمســتقیم از 
طریق شرکا اشاره کرد. واقعی بودن پیام های ارسالی 
مشتریان سوئیفت، از طریق فناوری های تخصصی 
امنیتی و تشــخیصی سوئیفت احراز می شود. وقتی 
پیام ها از محیط مشتری خارج و به محیط سوئیفت 
وارد می شوند، سوئیفت آنها را به رمز تبدیل می کند. 
پیام های رمزی در محیط امن سوئیفت که مقررات 
امانــت داری و حفظ محرمانگی در آن کامال رعایت 
می شود، باقی می مانند و ســپس برای پردازش به 
مراکز عملیاتی ســوئیفت منتقل شده و درنهایت با 

ایمنی کامل به دست طرف مقابل می رسند.
عالوه بر گزینه های مختلفی که کاربران سوئیفت برای 
اتصال به محیط آن دارند، آنها می توانند از رابط های 
کاربری متنوعی در این محیط اســتفاده کنند. این 
رابط هــای کاربری همه از پروتکل های ســوئیفت 
پشتیبانی می کنند و مشــتریان می توانند براساس 
نیازهای خود و در نظر گرفتن خدمات و قابلیت های 
هر رابط کاربری، گزینه موردنظرشان را انتخاب کنند.

B  

ترافیک و هزینه
جامعه کاربران سوئیفت به سرعت در حال رشد است 
و هر ساله سوئیفت چندین بار رکورد جابه جایی روزانه 
پیام های مالی را جابه جا می کند. رشد تعداد و حجم 
پیام ها و افزایش تعــداد کاربران موجب صرفه های 
ناشــی از مقیاس می شــود و امکان کاهش هزینه 

خدمات را برای سوئیفت فراهم می کند.
هر قدر تعداد کاربران بیشتری به سوئیفت بپیوندند، 
ترافیک پیام در محیط سوئیفت بیشتر خواهد شد و 
این رشد ترافیک، کاهش قابل توجه مخارج کاربران را 
در پی خواهد داشت. از طرفی سوئیفت برای کاربران 
مختلف، قیمت های گوناگونی ارائه می دهد. به عنوان 
نمونه کاربرانی که پیام های بسیار پرتعدادی ردوبدل 
می کنند، می توانند از بســته هایی که قیمت ثابتی 
دارند، استفاده کنند. به طور کلی هزینه ارسال پیام 
از طریق سوئیفت کمتر از نصف هزینه ارسال آن از 

طریق پیام رسان های مبتنی بر تلکس است.

سوئیفت و سازوکارهای آن
امنیت اطالعات بین بانکی با سوئیفت تضمین می شود؟

علی برزویی
روزنامه نگار
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ســامانه اف آی ان )FIN( سوئیفت در روز پایانی ماه 
می ســال جاری میالدی 3۵.۲۲3.۵36 پیام را بین 
کاربران خود جابه جا کرد که یک رکورد تاریخی برای 
این سامانه محسوب می شود. رکورد قبلی در تاریخ 
۲8فوریه امســال به ثبت رسیده بود که ۴/6درصد 
)۱/6میلیون پیام( کمتر از رکورد کنونی بوده است. 
معموال در روزهای پایانی هر ماه به علت فرا رسیدن 
زمان اعالم گزارشات ماهانه و افزایش خرید و فروش 
اوراق قرضه بین بانک ها و مؤسسات مالی، پیام های 

بیشتری ردوبدل می شود.
 اعداد محور سمت راست درصد رشد نسبت به روز 
مشابه ســال قبل )مربوط به خط نارنجی( و اعداد 
محور سمت چپ، تعداد پیام به میلیون )مربوط به 

نمودار میله ای آبی(

B  

استانداردهای سوئیفت
استفاده از پیام های استاندارد شده و داده های مرجع، 
عدم ابهام اطالعاتی که از طریق سوئیفت بین بانک ها 
و مؤسسات ردوبدل می شود، تضمین می کند و امکان 
خواندن اطالعات را به دستگاه های خودکار می دهد؛ 
مزیتی که باعث توسعه اتوماسیون و کاهش هزینه ها 

خواهد شد.
امــروزه بازیگــران مالــی، پیام هــای الکترونیکی 
ســاخت یافته )structured( متعددی را برای انجام 
امورات روزمــره تجاری نظیر پرداخت وجه یا تأیید 
معامــالت، با یکدیگر ردوبدل می کنند. ســوئیفت 
به عنوان طالیه دار پیام رسانی مالی، از طریق کارگروه 
ویژه استانداردسازی خود با فعاالن عرصه بانکداری 
و خدمات مالی در تعامل اســت تا اســتانداردهای 
مطلوب تری را برای پیام های مالی تعریف کند. این 
اســتانداردها عالوه بر تعیین اینکه چه مؤلفه های 
داده ای می توانند در پیام ها گنجانده شــوند، معنا و 
فرمت آن مؤلفه ها را ثبت کرده و مشخص می کنند 
کدام یک از آنها اجباری، اختیاری یا مختص به یک 
فرآیند تجاری خاص هستند. استانداردهای سوئیفت 
همچنین کارهایی که دریافت کنندگان پیام باید انجام 
دهند و ترتیب ارسال یا دریافت برخی پیام های خاص 
که حفظ ترتیب در آنها حائز اهمیت است، مشخص 

می کنند.

B  

سوئیفت، حریم خصوصی و محافظت 
از داده ها

حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده های کاربران 
در سراسر جهان جزو بنیادی ترین تعهدات سوئیفت 
است. سوئیفت تمامی استانداردهای تعریف  شده از 
سوی اتحادیه اروپا در زمینه حفظ حریم خصوصی 
و محافظــت از داده ها را که جزو ســختگیرانه ترین 
استانداردهای جهان در این زمینه به شمار می روند، 

با جدیت تمام رعایت می کند. محیط سوئیفت اساسا 
به گونه ای طراحی شده که حفظ حریم خصوصی و 
امنیت داده های کاربران را تضمین کند و همچنین 
با تمامی قوانین اروپایی و بین المللی مرتبط با حریم 

خصوصی همخوانی داشته باشد.
رویکرد سوئیفت برای حفظ حریم خصوصی و 
امنیت داده های کاربران مبتنی بر طراحی بهینه 
و کمینه سازی داده هاست؛ رویکردی پیش نگر 
که بر جلوگیری از وقوع اتفاقات ناخوشــایند 
در حوزه امنیــت داده ها تأکید دارد. در محیط 
سوئیفت، فرآیند محافظت از حریم خصوصی و 
امنیت داده ها از همان لحظه ورود پیام به محیط 
سوئیفت آغاز می شود و تا پایان چرخه عمر پیام 

ادامه می یابد.

B  

نقشه راه سوئیفت برای ارتقای امنیت 
سایبری

سوئیفت مســئله امنیت ســایبری را بسیار جدی 
تلقی می کند و همواره سعی دارد با درس گرفتن از 
شکست های امنیتی، راهکارهای بهتری را برای مقابله 
با تهدیدهای سایبری بیابد و سرمایه گذاری های الزم 
را برای بهبود روند پیشگیری، کشف و رفع آسیب های 

ناشی چنین تهدیدهایی انجام دهد.
جهت انطباق با اســتانداردهای ایزو و در چهارچوب 
اســتانداردهای امنیت سایبری مؤسسه ملی فناوری 

و اســتانداردها )NIST( که مرکز آن در ایالت مریلند 
آمریکا واقع شــده، سوئیفت سرمایه های هنگفتی را 
صرف توسعه زیرساخت های امنیت سایبری و تدوین 
راهبردهــای الزم در این زمینه کرده، اما همچنان بر 
این باور است که به عنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه 
پیام رســانی مالی، باید وقت و هزینه بیشــتری را به 
ارتقای استانداردهای امنیت سایبری اختصاص دهد. 

B  

مســائل حقوقی مرتبط با اطالعات 
كاربران سوئیفت

سوئیفت هرگز اطالعات کاربران خود را با اشخاص 
ثالــث به اشــتراک نمی گــذارد، مگــر اینکه خود 
کاربران چنین اجازه ای را به سوئیفت داده باشند یا 
براســاس دستور مستقیم قضائی مجبور به این کار 
شــود. حتی در مواردی که دستگاه قضائی خواستار 
دریافت اطالعات برخی از کاربران شــود، سوئیفت 
تالش می کند تا حد امکان نســبت به تعهداتی که 
بــه کاربرانش دارد، احترام بگذارد و تا آنجا که قانون 
اجازه می دهد، اطالعات کمتری را در اختیار دستگاه 
قضائی بگذارد. در چنین مواردی سوئیفت براساس 
سیاست های خود مبنی بر حفظ شفافیت، کاربران را 
در جریان حکم قضائی مربوطه قرار خواهد داد؛ البته 
مشروط به اینکه دستگاه قضائی حکم مجزایی مبنی 
بر ممنوعیت اطالع رسانی به کاربرانی که اطالعاتشان 

تحت بررسی است، صادر نکرده باشد.

تعداد پیام های ردوبدل شده در FIN طی دوره 50روزه 11ژوئن تا 30جوالی

اعداد محور سمت راست درصد رشد نسبت به روز مشابه سال قبل )مربوط به خط نارنجی( و اعداد محور سمت چپ، تعداد 
پیام به میلیون )مربوط به نمودار میله ای آبی(



49 48   اقتصاد جهان      شماره   1124       شماره   1124

nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            آبان 1397                       آبان 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

انتشار گزارش شاخص 
سرمایه انسانی

گزارش ســال ۲۰۱8 بانک جهانی از شاخص سرمایه انسانی 
جهان منتشر شد. براساس این گزارش که با استفاده از اطالعات 
۱۵7کشور جهان تدوین شده، ایران با کسب ۰.۵۹ امتیاز )از 
یک امتیاز ممکن( باالتر از کشورهایی مانند برزیل، عربستان، 
کویت، اندونزی و ... قرار گرفته و رتبه 7۱جهان در شــاخص 
سرمایه انسانی را به خود اختصاص داده است. کشورهای امارات 
و قطر با قرار گرفتن در رتبه های ۴۹ و 6۰ جهان بهترین رتبه 
را در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کرده اند و 

پس از آنها ایران در جایگاه سوم منطقه قرار دارد.
براساس این گزارش کشورهای سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن به 
ترتیب با کسب ۰.88، ۰.8۴ و ۰.8۴ امتیاز برترین کشورهای 
جهان در شاخص سرمایه انسانی محسوب می شوند. کشورهای 
هنگ کنگ، فنالند، ایرلند، استرالیا، سوئد، هلند و کانادا هم به 

ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم جای گرفته اند.

رویداد جهان

پیش بینی کوچک تر شدن 
اقتصاد ایران در افق 2020

می کند  پیش بینی  جهانی  بانک 
با توجه به بازگشــت تحریم های 
یکجانبــه آمریــکا علیــه ایران، 
اقتصاد این کشــور تا سال ۲۰۲۰ 
به طور متوسط ساالنه ۱/۴درصد 

کوچک تر خواهد شد.
براساس گزارشی که بانک جهانی 
در ابتــدای ماه اکتبــر در مورد 
چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران 
منتشر کرده است، انتظار می رود 

صادرات نفت ایران در سال آینده میالدی به نصف میزان آن در سال جاری برسد. کاهش صادرات و 
متعاقب آن کاهش مصرف از یک سو و کوچک تر شدن بخش صنعت از سوی دیگر باعث خواهد شد 
که اقتصاد ایران در سال جاری و طی دو سال آینده رشد منفی داشته باشد؛ اتفاقی که ایران قبال در 

سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱3 آن را در مقیاسی شدیدتر تجربه کرده است.

از البه الی اخبار بانک جهانی

با توجه به دامنه وسیع فعالیت های »بانک جهانی«، پایگاه اینترنتی این 
نهاد مهم بین المللی در اخبار روزمره خود مسائل متفاوتی؛ از کمک های 
این بانک به برخی کشورها و حمایت آن از اقدامات زیست محیطی گرفته 
تا چشم انداز اقتصادی کشورها و مناطق مختلف، شاخص های مرتبط با 

توسعه اقتصادی و مواردی از این قبیل را پوشش می دهد.
در یک ماه اخیر هم پایگاه اینترنتی بانک جهانی مطابق معمول به انتشار 
این اخبار پرداخته تا بتواند مخاطبان را در جریان اهم فعالیت های خود و 

روند اقتصاد جهانی قرار دهد.

کمک یک میلیارد دالری بانک جهانی به اندونزی 

بانک جهانی از تصویب کمک یک میلیارد دالری به دولت اندونزی جهت ترمیم خسارات ناشی از سیل اخیر در 
دو جزیره »لومبوک« و »سوالوسی« خبر داد. قرار است بخشی از این مبلغ صرف بازسازی تأسیسات عمومی 
و زیربنایی شامل بیمارستان ها، پل ها، مدارس، جاده ها و شبکه آبرسانی مناطق آسیب دیده شود. بانک جهانی 
همچنین در نظر دارد با هماهنگی دولت اندونزی بخش دیگری از کمک یک میلیارد دالری خود به این کشور 

را جهت پرداخت یارانه به ۱۵۰هزار خانوار فقیر ساکن مناطق سیل زده هزینه کند.
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جیم یونگ کیم: کمک به کشورها 
برای تقویت سرمایه انسانی 

پروفسور جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، در کنفرانس خبری بعد 
از پایان نشست ساالنه سران این بانک و صندوق بین المللی پول در بالی 
اندونزی، بر ضرورت سرمایه گذاری کشورها روی نیروی انسانی خود تأکید 

کرد.
رئیس کره ای تبار بانک جهانی با اشاره به اینکه بخش عمده مباحث مطرح  
شــده در نشست امسال به نحوه کمک به کشــورها در راستای تقویت 
سرمایه های انسانی آنها برای پاسخگویی به نیازهای آینده اختصاص داشته 
است، خاطرنشان کرد: »سران کشورها باید بدون لحظه ای درنگ در این 
زمینه اقدام کنند، زیرا جهان اکنون با یک بحران انســانی روبه رو است. 
۱۵۱میلیون کودک گرســنه اند، ۲6۰میلیون کودک از تحصیل محروم 
مانده اند و در عین حال رشــد سریع فناوری باعث شده افراد برای باقی 

ماندن در بازار کار هر روز نیازمند یادگیری مهارت های تازه ای باشند.«

تحریم 78 شخص و شرکت از سوی 
بانک جهانی

بانک جهانی در راستای عمل به تعهداتش در زمینه مبارزه با فساد و حفاظت از منابع مالی اهدایی، 
در یک سال اخیر اقدام به تحریم 78 شرکت و شخص نموده است. بر اساس گزارش ساالنه نظام 
تحریم های بانک جهانی، فساد و کاله برداری در پروژه هایی که بانک جهانی در تأمین مالی آنها نقش 

داشته، دلیل تحریم این اشخاص و شرکت ها بوده است.

رویداد جهان

تاکید مقامات بین المللی بر اهمیت سرمایه 
انسانی

رهبران چندین نهاد بین المللی در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم اقصی نقاط جهان از همه آنها 
خواستند حفاظت از سرمایه های انسانی را بیش از هر زمان دیگری جدی بگیرند. 

در ابتدای این نامه که به امضای رئیس بانک جهانی، مدیر اجرایی یونیسف، مسئول برنامه پیشرفت 
و توسعه ملل متحد )UNDP(، رئیس مجمع جهانی اقتصاد و تنی چند از مقامات برخی کشورها 
رسیده، آمده است: »اگر ما می خواهیم جهان بهتری داشته باشیم، یعنی جهانی که باثبات تر، مرفه تر 
و منصفانه تر باشد و ظرفیت های افراد در آن شکوفا شود باید کاری کنیم که کشورها از همین امروز 

سرمایه گذاری مؤثرتری را روی شهروندان خود آغاز کنند.« 
نویســندگان این نامه 
هشــدار داده انــد اگر 
امروز به سرمایه گذاری 
استراتژیک روی نیروی 
توجه  کشورها  انسانی 
نشود، اقتصاد جهانی در 
آینده بهای گزافی بابت 
بی اعتنایی خواهد  این 

پرداخت.

رشد پایدار اقتصاد پاکستان در گرو 
انجام اصالحات

بانک جهانی در گزارشــی اعالم کرد پایداری رشــد اقتصادی پاکستان 
مســتلزم این است که راهکاری پایدار برای کاهش کسری بودجه دولت 
و کســری حساب جاری این کشور اندیشیده شود. براساس این گزارش، 
نرخ رشد اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۱8 به ۵/8 درصد خواهد رسید 
که باالترین رقم طی بیش از ۱۰سال اخیر محسوب می شود. اما از سوی 
دیگر کسری حساب جاری )تراز تجاری( پاکستان هم به ۵/8درصد تولید 
ناخالص داخلی آن افزایش خواهد یافت که در تاریخ این کشور بی سابقه 
است. کارشناسان بانک جهانی همچنین افزایش مخارج دولت پاکستان 
بدون توانایی الزم در تجهیز منابع درآمدی را تهدیدی جدی برای رشد 

اقتصادی این کشور در آینده عنوان کرده اند.





استان كرمان با برخورداری از 
پتانسیل های باالی صنعتی و كشاورزی 

یکی از مناطق مهم در حوزه فعالیت های 
بانکی به شمار می آید؛ وجود بنگاه های 

تولیدی و صنعتی بزرگ و كوچک، 
معادن و كارخانجات معدنی، زمین های 

كشاورزی و ...، فضای مساعدی برای 
فعالیت های اقتصادی و به تبع آن گردش 

مالی باال، در این استان فراهم آورده 
است. بانک صادرات ایران نیز با تکیه 

بر همین پتانسیل های استانی، رویکرد 
خود را بر جذب حداكثری منابع و ارائه 
خدمات بیشتر و متنوع تر به متقاضیان 

قرار داده است. بانک صادرات كرمان در 
حال حاضر حوزه منابع سپرده  بانکی رتبه 

سوم كشوری را دارد و تالش مدیران 
این مجموعه بر آن است كه این رتبه 
را بیش از پیش بهبود بخشند. در این 

بخش تالش شده تا با جمعی از مدیران 
و كاركنان شعب بانک صادرات استان 
كرمان گفت وگو شده تا ضمن آشنایی 

بیشتر با حال وهوای این شعب، ازعملکرد 
این استان بیشتر بدانیم. عالوه بر مدیران 
و كاركنان شعب، گپ وگفتی هم با برخی 

از مشتریان و فعاالن اقتصادی كرمانی 
در حوزه صنعت و صنایع دستی داریم؛ 

افرادی كه پیش برد كارشان را با تکیه بر 
حمایت بانک صادرات ایران انجام داده 
و از این طریق به كسب وكار خود رونق 

داده اند.

دریچه ای به دیار کریمان
مجموعه بانک صادرات كرمان به تازگی با تغییرات 

مدیریتی روبه رو بوده، مدیرانی كه همچون 
قبل، ارتقای عملکرد این مجموعه را برای خود 

هدف گذاری كردند

ذره بین
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 مدیر شعب استان كرمان:

وصول مطالبات معوق را 
به صورت جدی پیگیری می کنیم

امین ترابی گل سفیدی، با 28سال سابقه فعالیت در بانک 
صادرات ایران در استان های مختلف، به تازگی به 

مدیریت شعب استان كرمان منصوب شده است. او كه 
دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است، در گفت وگویی به 

بیان مهمترین برنامه های خود در استان كرمان می پردازد. جذب 
مشتریان بیشتر و ارتقای رضایت مشتریان استانی، بهبود وضعیت 
وصول مطالبات معوق استانی، استفاده از ظرفیت های استانی برای 

ارتقای رتبه بانک صادرات كرمان و افزایش ارائه خدمات الکترونیک 
بانکی، از جمله مهمترین برنامه هایی است كه ترابی گل سفیدی آنها 

را جزو اولویت های برنامه ای خود در دوره فعالیت پیش رویش در 
استان كرمان عنوان می كند.

A 
در  بــه ظرفیت هــای موجود  باتوجه 
اســتان كرمان، مهمترین اولویت های 
برنامه ای شــما در این اســتان برای 
ارتقای فعالیت های بانک صادرات ایران 

چیست؟
کرمان استان بسیار پهناوری است و در عین 
حال یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار 

می رود.
 در زمینه صنعتی، ظرفیت های باالیی در حوزه 
خودروسازی در کرمان وجود دارد که برخی از 
این خودروسازان جزو مشتریان ویژه و قدیمی 
بانک صادرات ایران محســوب می شوند و در 
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خود خواهید داشت؟
برنامه ما این است که در ابتدای امر، رسیدگی 
به پرونده های سنگین تر را در اولویت وصول و 
تعیین تکلیف بانک قرار دهیم. در این خصوص 
رویکرد مــا تعامل و مذاکره با بدهکاران برای 
بازگرداندن این منابع به سیستم بانکی است. 
طی همین مدت زمان اخیر پیگیر پنج مورد از 
مطالبات بزرگ بانکی استان کرمان بودیم که 
خوشبختانه تاکنون سه مورد از آنها در شرف 

انجام  کار قرار دارد. 
طبق مذاکــرات صورت گرفته بنــا داریم با 
استفاده از ابزارهای اعتباری جدید و تسهیالت 
مجدد، وضعیت این مطالبات را هر چه سریع تر 
تعیین تکلیف کنیم. این ابزارهای اعتباری و 
تسهیالت مجدد مختص واحدهایی هستند که 
در حال حاضر فعال بوده و همچنان در چرخه 
تولید قرار دارند. به طور کلی ما در حوزه وصول 
مطالبات معوق کار زیادی برای انجام داریم و 
به دنبال آن هستیم هرچه سریع تر این بخش 
را به بهترین نحو ساماندهی کنیم. به همین 
منظور از کارکنان شعبه خواسته ایم دو روز در 
هفته را برای بحث پیگیری وصول مطالبات در 
شعبه بمانند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم این 

معوقات را کاهش دهیم.

A 
اســتان كرمان در زمینه منابع سپرده 
بانکی چه رتبه و جایگاهی در ســطح 

كشــور دارد و آیا در این زمینه برنامه 
مشخصی برای افزایش سپرده ها دنبال 

خواهید كرد؟ 
هم اکنون کرمان در حوزه منابع سپرده  بانکی 
رتبه سوم کشــوری را دارد، اما همان طور که 
اشاره کردم، در زمینه مطالبات باید بیشتر کار 
شود تا براین اساس بتوانیم رتبه مان را بهبود 

ببخشیم. 
عالوه بــر طرح های قبلی، پیگیری طرح های 
مختلف دیگری از جمله طرح نسیم و همیاران 
سپهر دانش در استان آغاز شده و ما آن را در 
دستور کارمان قرار دادیم که اینها به افزایش 
سپرده ها منتهی خواهند شــد. در کنار این  
برنامه ها، توســعه بخش خدمات الکترونیک 
هم از دیگر برنامه های ما اســت که برمبنای 
آن بــا ارتقای خدمات نویــن بانکی و بهبود 
سیستم های الکترونیکی موجود، عملکرد بانک 
را بهبود بخشــیده و رضایت بیشتر مشتریان 
را کســب کنیم. قطعا همین افزایش رضایت 
مشتریان به طور مســتقیم به بهبود جذب 

منابع مالی منتهی خواهد شد. 
بدون شک اگر بتوانیم در زمینه سود و زیان 
و در بخــش مطالبات موفق تــر عمل کنیم، 
وضعیــت صورت های مالی ما بهتر شــده و 
نهایتا سودآوری مجموعه بانک صادرات کرمان 
افزایش می یابــد که این مهم جزو مهمترین 

برنامه های ماست. 

دوره جدید به دنبال آن هستیم تا ضمن حفظ 
رضایت آنها، ظرفیت همکاری با این بخش های 
صنعتی و خودرویی را افزایش دهیم. در کنار 
آن به شناسایی مشتریان و واحدهای تولیدی 

و صنعتی جدید هم خواهیم پرداخت. 
عــالوه بر حــوزه خودرویــی، مذاکراتی هم 
در گل گهــر ســیرجان برای افزایــش دایره 
فعالیت بانک صادرات ایران و ارتقای عملکرد 
تسهیالتی و اعتباری در حوزه های صنعتی و 
تولیدی این منطقه داشــته ایم که پیگیر این 
مذاکرات و افزایش دامنه فعالیت ها هستیم. اما 
یکی دیگر از ظرفیت های باالیی که در کرمان 
وجود دارد، مربوط به بخش کشاورزی است. 
یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی استان 
پســته است که متاسفانه امسال، سال خوبی 

برای این محصول نبود. 
با این حال ظرفیت های باالیی در این زمینه 
وجود دارد که می توان با حمایت بانک صادرات 
ایران ارتقایشان داد.  باتوجه به پتانسیل های 
موجود در کرمان امیدواریم بتوانیم رتبه این 

استان را به »ممتاز الف« ارتقا دهیم. 

A 
باتوجه به اینکه موضوع مطالبات معوق 
بانک ها  تمام  اصلی  از چالش های  یکی 
در سراسر كشور است، آیا شما در زمینه 
مطالبات معوق اســتانی و وصول این 
بدهی ها هم برنامه خاصی در دستور كار 

عملکرد مقایسه ای مدیریت شعب استان کرمان در پایان مهرماه سال جاری
ارقام به میلیارد ریال 

درصد تغییراتمیزان تغییرات30 مهر 2897 اسفند 96عنوان

9,77114,3054,53446.4منابع ارزان قیمت

24,75430,0235,26921.3منابع گران قیمت

34,52544,3299,80428.4منابع سپرده ای

7,7879,1051,31816.9گنجینه سپهر

3,4195,1771,75851.4سایر سپرده ها

20,99225,4274,43521.1مصارف

2,3025,1862,884125.3ضمانتنامه

7,0998,7801,68123.7اعتبارات اسنادی

9331,13019721.1مطالبات

برنامه ما این 
است که در 
ابتدای امر، 

رسیدگی به 
پرونده های 

سنگین تر را در 
اولویت وصول 

و تعیین تکلیف 
بانک قرار 

دهیم. در این 
خصوص رویکرد 

ما تعامل و 
مذاکره با 

بدهکاران برای 
بازگرداندن 

این منابع به 
سیستم بانکی 

است
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حضور و فعالیت دیگر زنان توانمند مجموعه نیز 
در جایگاهی که شایستگی آن را دارند، فراهم 
شود. امیدوارم بتوانم عملکردی داشته باشم که 
مسیر برای ارتقای شغلی سایر زنان مجموعه هم 

باز شود.

A 
باتوجه به اینکه سال های زیادی در بانک 
صادرات اســتان كرمان مشغول به كار 
بودید، وضعیت منابع و ذخایر شــعب 

استان را چطور ارزیابی می كنید؟
خوشبختانه استان کرمان از لحاظ وضعیت 
منابع به ویژه منابع ارزی، جزو استان های برتر 
شبکه است. البته نوسانات اخیر ارزی کشور 
تاحدودی در این زمینــه تالطم هایی برای 
منابع ارزی ما به همراه داشته، اما امیدواریم با 
تالش بیشتر همکاران بتوانیم وضعیت مان را 
بهبود ببخشیم. ضمن اینکه معتقدم باتوجه به 
سابقه و ظرفیت های قابل توجه بانک صادرات 
ایران در حوزه های مختلف، می توانیم همین 
تهدیدهــا را هم برای خود به فرصت تبدیل 

کنیم.

A 
باتوجه به این مساله، شرایط شعب بانک 
صادرات استان كرمان در حوزه مطالبات 
این خصوص  در  اســت؟  معوق چگونه 
بانکی شما  معوق  مطالبات  بیشــترین 
مربوط به كدا م یک از بخش های تولیدی 

و اقتصادی است؟
با وجود تالش و پیگیری همکاران، مطالبات استان 
رشد داشته است و در حال حاضر بخش عمده و 
اصلی مطالبات معوق بانکی استان کرمان، مربوط 
به حوزه های صنعت و کشاورزی است. شکل گیری 
این مطالبات طی سال های اخیر تاحدودی ناشی از 
خسارتی است که به دلیل وضعیت آب وهوا و عدم 
بارندگی ها برای محصوالت مختلف از جمله تولید 
پسته ایجاد شده است. اما این مساله هم باتوجه 
به مصوبه هیات وزیران در خصوص امهال بدهی 
به مدت 36ماه، به زودی تعیین تکلیف و منجر به 

کاهش مطالبات خواهد شد.

A 
باتوجه به اینکه استان كرمان بخشی از 
صنایع مهم كشــور را در دل خود جای 
داده، سهم و نقش این مجموعه در حوزه 
فعالیت های تولیدی و صنعتی استان تا چه 

اندازه است؟
استان کرمان از لحاظ معادن مختلف و صنایع 
بزرگ جزو اســتان های موفــق در حوزه های 
تولیدی و صنعتی بوده اســت. در حال حاضر 
معادن مختلف در ســیرجان و خودروســازان 
بزرگ کشــور در منطقه بم فعال هستند که 
ســهمی از فعالیت های بانکی این مجموعه ها 
به بانک صــادرات ایران تعلــق دارد. به دنبال 
آن هســتیم تا با برنامه ریزی و بازاریابی بهتر و 
بیشتر، میزان مشارکت و تعهدات این مجموعه 
را در حــوزه فعالیت های تولیــدی و صنعتی 
اســتان افزایش دهیم.  ضمــن اینکه در حال 
حاضر بانک صادرات استان کرمان از نظر میزان 
ضمانت نامه های گمرکی و اعتبارات اســنادی 

ارزی جزو استان های فعال کشور است.

A 
عملکرد مجموعه بانک صادرات ایران در 
حوزه جذب سپرده های مردمی و منابع 

مالی استانی چگونه بوده است؟
وضعیت ما در زمینــه جذب منابع هم مثبت 
بــوده. در این خصوص پیش بینی می شــود با 
پیشــبرد طرح های جدیدی که در دستور کار 
قرار دارد - همچون طرح 67، طرح اعتبار سپهر 
و سپهر دانش- وضعیت جذب سپرده های بانکی 
ما بیش از پیش افزایش یافته و منابع با رشــد 

بیشتری همراه باشد.

A 
شما نخستین زنی هستید كه در مجموعه 
بانک صادرات ایران به ســمت معاونت 
رسیده اید، به عقیده شما این موضوع تا 
برای سایر  انگیزه ای  اندازه می تواند  چه 
زنان مجموعه برای رسیدن به فرصت های 

شغلی باالتر باشد؟
قطعا بســیار تأثیــر خواهد داشــت. مطمئن 
هستم این نگاه مدیریت ارشد بانک به خانم ها، 
دریچه ای است روشن جهت ارتقای بانوان عزیز 
شبکه بانک صادرات ایران که با تالش و تکیه 
بر توانمندی خود توانسته اند جایگاه خوبی در 
سطح شبکه داشته و با توکل به خداوند متعال 
در سطوح باالی مدیریتی انجام وظیفه کنند. 
کما اینکه در حال حاضر هم زنان توانمند زیادی 
در شعب مختلف بانک صادرات ایران در سراسر 
کشور مشغول کار هستند که اگر تالش کنند، 
قطعا می توانند به اهداف خــود در این زمینه 
دســت بیابند. امیدوارم همان طور که در حال 
حاضر فضا برای حضور بنده در پست معاونت 
بانک صادرات استان کرمان فراهم شده، امکان 

برای نخستین بار یک زن به عنوان معاون مدیریت شعب استان در بانک صادرات ایران انتخاب شده 
است. فاطمه سادات حسینی صفا، پس از سال ها تالش در بخش ها و شعب بانک صادرات استان كرمان، به 
تازگی به عنوان معاون این استان انتخاب و مشغول به كار شده است. او كه مدرک تحصیلی فوق لیسانس 

مدیریت منابع انسانی دارد، پیش از این هم در استان خوش درخشیده بود و سال 95 كه ریاست شعبه جمهوری 
كرمان را برعهده داشت، با عملکرد مثبت خود و همکارانش توانسته بود رتبه كشوری شعبه مركزی استان كرمان را 
ارتقا دهد. در گپ وگفت كوتاهی با این معاون جدید بانک صادرات كرمان به ارزیابی وضعیت این مجموعه در استان 

پرداختیم.

نخستین معاون خانم مدیریت شعب استان در بانک صادرات ایران:

توجه سازمان به مدیریت بانوان اثبات 
شده است
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A 
هنگام قبول این مسئولیت با چه هدفی 

وارد استان كرمان شدید؟
بــا توجه بــه اینکه براســاس دســتورالعمل 
شایســته گزینی و جانشین پروری که به تأیید 
هیأت مدیره بانک هم رســیده، برای ارتقا باید 
در آزمون شــرکت کرده و ضمــن قبولی در 
مراحل مصاحبه هم شرکت کرد. به بنده پس 
از گذراندن آزمون و کسب نمره قبولی و شرکت 
در مصاحبه، پیشنهاد حضور در سه استان شد 
که با توجه به مشورت هایی که داشتم، به کرمان 
آمدم. اســتان کرمان در حوزه های اقتصادی، 
کشاورزی و صنعتی جایگاه خاصی دارد. همه 
سال هایی که پشت سر گذاشته ام، به این نیت 
بوده که به مردم کشورم خدمت کنم و گره ای 
از مشــکالت زندگی آنها باز کنیم که انشاء اهلل 

مقبول درگاه حق قرار بگیرد.

A 
مهمترین چالش هایــی كه با آنها روبه رو 

هستید، چیست؟
با توجه به شــرایط ارزی و اقتصادی کشــور، 
مهمتریــن نگرانی ما مربوط بــه حوزه وصول 
مطالبــات اســت. در بخش منابع، رشــد ۲۴ 
درصدی داریــم و در مصارف حدود ۱6درصد 
رشد داشــتیم که معقول و کنترل شده است. 
در مطالبــات، با وجود اینکــه همه تمهیدات 
الزم اندیشــیده شده، به طور روزانه و لحظه ای 
سامانه هایی را که در گروه سروش داریم رصد 
می کنیم. یکی از مهمتریــن دغدغه های این 
روزها، مشــکالت کشاورزان اســتان به دلیل 
خشکسالی است که متاسفانه درآمد کشاورزان 
به شــدت کاهش داده است. این موضوع باعث 
نگرانــی ما در حــوزه وصول مطالبات شــده 
اســت. البته در حال حاضر، ریســک اعتباری 

اســتان ۴درصد است و این استان پتانسیل ها 
و ظرفیت هــای خوبی دارد. ضمن اینکه تدبیر 
مدیران و تالش و جدیت تمامی همکاران استان 
باعث شد که جایگاه این بانک ارتقا یابد که بسیار 
قابل تقدیر است. در تمام سال های خدمتم در 
کمتر جایی چنین فضای پر از همدلی و رفاقت 
دیده ام. هر چقدر ما در اوج باشیم، بانک صادرات 

ایران در اوج است و به آن افتخار می کنیم.

A 
اقداماتی  بانک چه  ارتقای عملکرد  برای 

صورت گرفته است؟
در بخش عقد خرید دین، حرف اول را می زنیم 
و باز هم رتبه اول را در شبکه داریم. رویکردمان 
گشایش اعتبار برای مشتریان اعتباری خودمان 
اســت. در کنار این، مشــتریان خاص خود را 
داریم تا بتوانیم به خواسته هایشان جامه عمل 
بپوشانیم. ســعی ما بر این است که بیشتر در 
قالب عقد خرید دین پرداخت کنیم زیرا قیمت 
تمام شده پول اســتان باالی ۱8درصد است. 
عمده فعالیت اقتصادی استان کشاورزی است 

و باید به این بخش هم توجه کنیم. 
همچنین در بحث عقد مرابحه خرد هم عملکرد 
خوبی داشــته ایم. در طرح همیاران ســپهر و 
فروش اقســاطی محصوالت تولید داخلی هم 
قراردادهای خوبی بسته   شده است. طرح جدید 
67 را با کمک همکاران شــعب تبلیغ کرده و 
هر روز منابع ایــن بخش را رصد می کنیم. در 
جلسه با همکاران، همواره بر مطالعه بخشنامه ها 
و اطالعیه ها تأکید می کنم و در این جلســات، 
شــاهد به روز بودن و اطالع آنها از بخشنامه ها 
بودیم. ایــن جای امیدواری دارد که بتوانیم در 
آینده نزدیک جایگاه بانک صادرات ایران را در 

استان کرمان ارتقا دهیم.

A 
استقبال مشتریان از طرح های جدید بانک 

چگونه است؟
خدا را شــکر اســتقبال از طرح اعتبار سپهر 
خوب بوده اســت و حتی مورد سرمایه گذاری 
۱۰میلیاردی هم داشته ایم. در کالس آموزشی، 
طرح های جدیــد بانک همچــون طرح های 
اعتبار ســپهر، 67 و پیمان را مرور و ظرفیت ها 
و قابلیت هــای آن برای برطرف کردن نیازهای 
مشتریان با همکاران مورد بحث و بررسی قرار 
داده ایم. همچنین از همکاران خواســته ام که 
موانع و راهکار و پیشنهادی که بتواند موثر باشد، 
جمع آوری و جمع بندی کنند تا بتوانیم نتیجه 
بگیریم. امیــدوارم این طرح ها کمک خوبی به 

بخش نقدینگی شبکه کند.

علی چگینی، معاون مالی و اداری مدیریت شعب استان كرمان

امیدواریم جایگاه بانک صادرات ایران را 
در کرمان ارتقا دهیم

كرمان از جمله استان هایی است كه زندگی در آن جا لذت های خاص خودش را دارد؛ از داشتن مردی 
مهربان گرفته تا آسمان شب هایی پر از ستاره. علی چگینی، معاون مالی، اداری و اعتباری مدیریت شعب 
استان كرمان كه سال ها در قزوین كار و زندگی كرده این روزها دلبسته كرمان شده است و حال خوبی در 

این دیار دارد. سال 71 با قبولی در آزمون استخدامی وارد بانک صادرات ایران شد و كار خود را از شعبه اسدآبادی 
قزوین )كد1826( شروع كرد. 10 سال در پشت باجه شعب تحویلداری كرده و با ورود سیستم سپهر، به عنوان 
مدرس این سیستم انتخاب شد. در ادامه هم عضو هیأت آموزشی، معاون شعبه، مسئول آموزش، مسئول امور 

كاركنان، معاون حوزه، عضو گروه بازرسی، سرگروه بازرسی استان و در نهایت به عنوان معاون شعب راهی دیار 
كریمان شد. با او به گفت وگو درباره كار و زندگی نشستیم.
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A 
 از ویژگی هــای منطقه و شــعبه خودتان 

برایمان بگویید؟
ارگ جدید بــم، یک منطقه ویــژه اقتصادی و 
صنعتی با ظرفیت باالست. خوشبختانه این شعبه 
هم با داشتن نیروهای جوان و باانگیزه توانسته طی 
چند سال اخیر از این ظرفیت بهره برده و منابع و 
مشتریان خوبی جذب کند و از درجه ۵ به درجه 

ممتاز الف برسد.

A 
 نسبت به بانک های دیگر چقدر موفق عمل 

كرده اید؟
تقریبا با برآورد و تحقیقی که در منطقه داشتیم، 
انتخاب اول مشــتریان هستیم. این شعبه درجه 
ممتاز است و اختیارات و ظرفیت باالتری نسبت 
به سایر بانک ها، برای برآوردن نیازهای مشتریان 
و صنایع بزرگ این منطقــه دارد. البته مواردی 
داشــتیم که مشتری ها درخواســت هایی خارج 
از قوانیــن و ضوابط کاری بانک داشــتند که ما 

نتوانسته ایم اجابت کنیم.

A 
 بــرای رفع این مشــکل و برطرف كردن 

نیازهای آنها چه كرده اید؟

برخی از این درخواست ها، به دلیل وجود نقص در 
مدارک پرونده بوده یا مشتری شرایط دریافت وام 
مورد درخواست را نداشته که با ارائه مشاوره های 
مالی و توضیحات کافی، نسبت به تکمیل مدارک 

و رفع نیازهای آنها اقدام شده است.

A 
 اطالعــات بانکی خــود را چگونه به روز 

می كنید؟
مشــتریان این منطقه بیشــتر واحدهای بزرگ 
تولیدی هستند که مهم ترین بخش نیازهای آنها، 
بخش ارز و تســهیالت و عملیات ارزی است. با 
توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر زیاد بخشنامه ها 
و دســتورالعمل ها، به طور روزانه اطالعات خود 
را از طریــق مطالعه بخشــنامه ها، شــرکت در 
وب کنفرانس ها و جلســات، تماس بــا مدیران 
مطلع به روز می کنم تا بتوانم بهترین راهکار را به 

مشتریان ارائه دهم.

A 
 عملکرد این شعبه در بخش منابع و مصارف 

را بیان می كنید.
حدود ۹هزارمیلیارد ریال منابع داریم که 8۵درصد 
آن منابع ارزان قیمت بوده یا منابع مربوط به بخش 

تســهیالت و تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی 
مشتریان است که نسبت به اسفندماه سال گذشته 
بیش از ۱۰۰درصد رشد منابع داشته ایم و اهداف 
برنامه را محقق کرده ایم. از طرفی با توجه به اینکه 
بخش مهم منابع مربوط به اعتبارات اســنادی و 
تعهدات ارزی مشتریان است، تغییرات مانده منابع 
باالســت. همچنین حــدود 7۵۰۰میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت شــده و مطالبات هم حدود 
3میلیارد ریال است که نشان از ریسک اعتباری 

حدود صفردرصدی شعبه دارد.

A 
 آیا ســقف اختیارات شــعبه با نیازهای 

مشتریان كالن این منطقه متناسب است؟
در این شــعبه، تا ســقف یک میلیــارد ریال به 
اشخاص حقیقی تســهیالت پرداخت می شود و 
شرکت های تولیدی با توجه به وثایق و منابعی که 
در شعبه دارند، تسهیالت مورد نیاز خود را دریافت 
می کنند. از طرفی با توجه به تسلط همکاران این 
شعبه به بخشنامه ها و اطالعات روز و راهنمایی 
کامل مشتریان، پرونده ها به سرعت کامل شده و 
برای مراتب باالتر فرستاده و پیگیری می شود و 
نیازهای مشتریان در اسرع وقت برآورده می شود.

A 
 از چگونگی تعامل و ارتباط با همکاران شعبه 

بگویید.
در جلســات با همکاران عزیزم توصیه می کنم با 
برقراری یک ارتباط سالم و صمیمی با مشتری، 
محیــط کار و عالقه مندی به کار، حتما می تواند 
موفقیت خود و شعبه را تضمین کنند. نیروهای 
انسانی کارآمد و توانمند، موفقیت سازمانشان را 
تضمین می کنند که ما همیشــه این را الگو قرار 

داده ایم.

گفت وگو با احمد موسی زاده، رئیس شعبه ارگ جدید بم )كد 1636(:

انتخاب اول مشتریان ارگ جدید هستیم

ارگ جدید بم به عنوان یکی از قطب های اقتصادی كشور از ظرفیت باالیی برخوردار است كه طبیعتا 
بانک ها هم از این شرایط می توانند بهره خوبی ببرند. كما اینکه شعبه ارگ جدید بم با وجود كارمندان 

پرتالش توانست به خوبی از این موقعیت استفاده كند و از درجه 5 به الف ممتاز برسد. این روزها ریاست 
این شعبه بر عهده احمد موسی زاده است؛ كسی كه در سال 1370 كار خود را از شعبه شهدای بم شروع كرد و 

هم اكنون در آستانه بازنشستگی قرار دارد. 
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سرحدی نژاد از سال ۱38۴ وارد 
بانک صادرات ایران شــده است. 
پدرش نیــز کارمند همین بانک 
بوده که متاســفانه در زلزله بم از 
دنیا رفتنــد. در کار و زندگی نیز 
سعی کرده پدرش را الگوی قرار 

دهد.
وی از ابتدای روز که وارد شعبه می شود با نیت 

تالش برای ارتقای عملکرد شعبه 
پشت میز می نشیند و اعتقاد دارد 
که با تالش همکاران تاکنون در 
مسیر پیشــرفت بوده و خواهند 
بود. البته کار در بانک سختی های 
خــودش را دارد اما موفقیت ها با 
لذت هایی  و  خودش شیرینی ها 
می آورند تا سختی ها، کمرنگ و فراموش شوند.

وی سال 8۰ وارد بانک صادرات 
ایران شــده و لطف آبــاد، اولین 
شــعبه  ای بوده که در آن حضور 
یافته و از همان جا بود که احترام 
گذاشتن به مشتری را سرلوحه 

کار خود قرار داده است.
دریجانی ارتقای درجه شعبه را 

نتیجه تالش جمعی مدیران و کارکنان شعبه 
دانست و گفت: همیشه به همکارانم می گویم 
در کنار داشــتن صداقت، اگر به مشــتری و 

بگذارید متقابل  احترام  دیگران 
آن ها هم به شما احترام خواهند 
این  خوش بختانــه  گذاشــت. 
شــرایط در شعبه حاکم است و 
از بیرون نگاه خوبی به مجموعه 
وجود دارد. ضمن اینکه با تالش 
جمعی نتایج باارزشــی حاصل 
شــد. فراموش نمی کنم روزهایی را که تا ۱۰ 
شــب هم در شعبه ماندیم تا در نهایت درجه 

شعبه ارتقا پیدا کرد.

حدود 
9هزارمیلیارد 

ریال منابع 
داریم که 

85درصد 
آن منابع 

ارزان قیمت 
است، یا منابع 

مربوط به بخش 
تسهیالت و 

تعهدات ارزی 
و اعتبارات 

اسنادی 
مشتریان است 

که نسبت به 
اسفندماه سال 

گذشته بیش 
از 100درصد 

رشد منابع 
داشته ایم و 

اهداف برنامه را 
محقق کرده ایم

حسین سرحدی نژاد، مسئول دایره ارز شعبه

برای ارتقای عملکرد شعبه تالش كردیم

مدتی در شــرکت کرمان موتور 
مشــغول به کار بوده که سپس 
جذب بانک صادرات ایران شــد. 
کار در بانک را همراه با سختی ها 
و مشکالت خاص خودش می داند 
که با نظم و ترتیــب و همراه با 

چارچوب های خاصی است. 
وی که وظیفه پرداخت تسهیالت 

خرد به کارکنان شرکت های منطقه را برعهده 
دارد گفت: در هر ماه حــدود 7۰ فقره پرونده 
وام کارکنــان شــرکت ها را انجــام می دهم و 

همواره تالش کــرده ام با وجود 
حجم کاری باال، با خوش رویی، 
با مشتریان برخورد کنم. به نظرم 
توانایی های  از مهم تریــن  یکی 
یک کارمند بانک ایجاد رضایت 
مشتری اســت. البته که برخی 
از  خارج  مشتریان  خواسته های 
قوانین و ضوابط اســت اما باید 
بتوانیم همان افراد را نیــز با منطق و رفتاری 
درست از شرایط آگاه کنیم تا مبادا با دلخوری از 

شعبه بیرون بروند.

مصطفی استقامت، کارمند دایره تسهیالت شعبه

كار بانک، نظم و ترتیب خاصی دارد

A 
 با توجه به اینکه اواخر خدمت ســی ساله 
شماســت، آیا با خود فکر می كنید چقدر 
خوب كه از بازار بیــرون آمدید و وارد كار 

بانک شدید؟
من مسیر درســتی را رفته ام و بانک هم جواب 
مسیر من را داده است. این باعث افتخار من است. 
البته گاهی اوقات در تصور برخی همکاران فعالیت 
ما دیده نمی شــود. من که به عنوان مسئول این 
شعبه با درجه الف هستم، واقعا نتیجه تالش ها و 
دلسوزی خودم را می بینم که متعهد به سازمانم 
بوده ام و االن بانک پاســخ آن تالش را داده است. 
افتخار می کنم در مجموعه ای هســتم که نگاه 
درستی به مشتریانش دارد و می تواند جوابگوی 
همکارانی باشــد که تالش می کنند و استحقاق 

سیر صعودی اداری دارند.

A 
 چالش ها و تهدیدهــا را در چه چیزهایی 

می بینید؟
چالش ها و تهدیدها در مسیر بانک همیشه بوده و 
هست. کافی است این چالش ها و تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کنیم و با وضعیتی که مسائل ارزی 
و روابط بین المللی کشــورمان دارد و با مسائل و 
نوساناتی که نرخ ارز دارد، روی شرکت ها و بالطبع 
روی ما تأثیر می گذارد. وقتی مشتری تحت تأثیر 
نوسانات ارز و مراودات مالی قرار می گیرد، ما هم 
تحت تاثیرش قرار می گیریم و امیدواریم این مقطع 
کوتاه باشــد و مسئوالن در جهت رفع این موانع 
چاره ای بیندیشند. جا دارد از مدیران استان که 
ما را حمایت و پشــتیبانی می کنند، تشکر کنم. 
می توانم بگویم مشــکلی نبوده که آن را انعکاس 
بدهم و نتیجه اش را نبینم. همواره در شــعبه و 

استان مشکالت ما حل وفصل شده است.

A 
 اگر خاطره ای از دوران خدمت دارید، برای 

خوانندگان ما بگویید؟
خاطره شیرینی در ذهن من 3۰سال باقی مانده. 
اوایل اســتخدام ام نامه دعوتم که آمد مســئول 
کارگزینی آقای شجاع حیدری بود. آنجا نامه ها را 
نوشت و گفت شما باید به حوزه جیرفت بروید. آن 
زمان متأهل بودم و فرزند داشتم. به ایشان گفتم 
برای من مشکل است با وضعیت کنونی به شعبه 
جیرفت بروم. اگر لطف کنید در همین منطقه بم 

خدمت کنم.
کمی  با من شــوخی کرد و با هم کلنجار رفتیم. 
بعد یک کاغذ جلوی من گذاشت و گفت کروکی 
منزلتان را بکشید تا ما یک شعبه نزدیک منزلتان 
بزنیم. کلی خندیدیم و در نهایت لطف کردند و 

من را به شعبه ای نزدیک منزل فرستادند.

وحید دریجانی، رئیس دایره تسهیالت شعبه 

احترام به مشتری سرلوحه كارم است
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یکی از مشخصات منطقه ارگ جدید بم در استان کرمان، 
حضور چند شرکت خودروسازی در این منطقه است تا به 
واسطه حضور آنها، چندین کارخانه و شرکت تولیدکننده 
لوازم جانبی و موردنیاز خودروسازی ها هم تاسیس شود. 
مسئوالن این منطقه در نظر دارند ظرفیت تولید خودرو در 
ارگ جدید را به نیم میلیون خودرو در سال ۱۴۰۰ برسانند. 
از جمله شــرکت های فعال در این عرصه، شرکت کرمان 
موتور است که فعالیت خود را از اسفند سال ۱373 آغاز 
کرده است. این شــرکت که در این سال ها فعالیت های 
مختلفی در زمینه تولید خودرو داشته از جمله مهم ترین و 
جدی ترین مشتریان بانک صادرات ایران در استان کرمان 
بوده تا در نتیجه این همکاری، صنعت خودروسازی کشور 

رونق بیشتری پیدا کند. 
مدیر مالی کرمان موتور در این خصوص گفت:»بی تردید 
برای فعالیت شــرکت های بزرگی چون خودروســازی، 
بانک هــا نقش مهمی ایفا می کنند.« گرگانی به تعامل با 
بانک صادرات ایران اشاره کرد و افزود:» خوشبختانه وجود 
این بانک در کنار دیگر بانک ها برای ما از اهمیت خاصی 

برخوردار بوده است.« 
وی با اشاره به پرداخت حقوق کارکنان مجموعه از طریق 
بانک صادرات ایران و وجود دستگاه خودپرداز این بانک در 
محل کارخانه عنوان کرد:» البته این روزها اقتصاد کشور 
با مشــکالت متعددی دســت به گریبان است و طبیعتا 
مجموعه های اقتصادی هم مشکالت متعددی دارند که 

حمایت بانک ها از جمله بانک صادرات ایران در این شرایط 
گره گشا خواهد بود.« 

شرکت کرمان موتور در ابتدای فعالیت خود با استفاده از 
نیروهای مجرب اقدام به استخدام و آموزش نیروهای جوان 
در داخل و خارج کشور کرده و با جدیت فراوان خط تولید 
خودرو دوو سی یلو را در کارخانه تولیدی واقع در منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدید راه انــدازی و اقدام به مونتاژ و 
تولید این خودرو کرده است. مهمترین استراتژی شرکت، 
قرارداد با شــرکت لیفان در ســال 86 و تولید خودروی 
لیفان۵۲۰ بود که در ســال 87 روانه بازار شد. بعد از آن 
لیفان۵۲۰آی به بازار عرضه شد که مورد استقبال کم نظیر 

مشتریان قرار گرفت.
از مهمترین استراتژی های دیگر این شرکت، قرارداد با یکی 
از بزرگترین شرکت های خودروسازی چین به نام شرکت 
JAC در ســال 88 بود که حاصل آن تولید خودرو جی3 
در ســال 8۹ و جی۵ در سال ۹۲ بود که پس از آن جی۵ 
اتومات با موتوری قوی تر و امکاناتی بیشتر به این خانواده 

پیوست.
در راستای تکمیل سبد محصوالت و با توجه به احساس 
نیاز مشــتریان به خودروی اتوماتیک در اواخر ســال۹۴ 
خودروی اس ۵ با گیربکس اتوماتیک و ســطح امکاناتی 
بیشتر نسبت به مدل دستی معرفی شد. در همین سال 
خــودروی 8۲۰ به عنوان لوکس ترین محصول شــرکت 
خودروســازی لیفان با موتور ۲۴۰۰سی سی و گیربکس 
6سرعته اتوماتیک با امکانات رفاهی و ایمنی کامل عرضه 

شد که مورد توجه بازار هم قرار گرفت.

مدیر مالی شركت كرمان موتور با اشاره به مشکالت اقتصادی كشور:

حمایت بانک صادرات ایران در این شرایط گره گشا خواهد بود
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A 
  در ابتدا از فعالیت های شركت بگویید.

ســال ۹3 این مجموعه با هــدف تامین برق 
خودرو تاســیس شــد و در حال حاضر با دو 
کارخانه برق و الکترونیک کار می کنیم. سال 
۹7 هم واحد تولید باتری را راه اندازی خواهیم 

کرد. 

A 
  گروه هدف شما چه شركت هایی است و 

چه تعداد كارمند دارید.
گروه هدف ما همه شرکت های خودروسازی 
هســتند و حدود 37۰ نفــر در مجموعه ما 

فعالیت می کنند. 

A 
  شرایط كاری به چه صورت است؟ با توجه 
به اینکه مواد اولیه شما وارداتی است، چه 

مقدار كاهش حجم كار داشتید؟ 
در حال حاضر بــا کمک بانک صادرات ایران، 
تولیدمان کاهش پیدا نکرده و تیراژ تولیدمان 
همان 8۰ تا ۱۰۰ است. برنامه ما این است که 

تا پایان سال این روند تولید را حفظ کنیم. 

A 
  بانک  تا چه اندازه به شما كمک می كند؟ 

ما نیازهای ارزی خود را از طریق بانک صادرات 
ایران انجام می دهیم و تمام حواله های ارزی را 
از طریق این بانک منتقل کرده ایم و تنها یک 
حواله را با یک بانک دیگر انجام داده ایم. مشکل 
این اســت که قوانین بانک مرکزی آن قدر به 
سرعت تغییر می کند که خود کارکنان بانک 
هم دچار سردرگمی می شوند. نوسان نرخ ارز 

خیلی ما را اذیت می کند، باید براســاس نرخ 
ارز وضعیت کارمان را محاسبه کنیم ولی این 

محاسبات هفته بعد به درد ما نمی خورد. 

A 
  با توجه به تعدد بانک ها و خدماتشان، چرا 

بانک صادرات ایران را انتخاب كردید؟
اول اینکه من بانک صادرات ایران را شــخصا 
دوســت دارم، دوم اینکــه مجموعــه صنایع 
خودروسازی کرمان که ما هم زیرمجموعه آنها 

هستیم، با این بانک کار می کنند.

A 
  انتظاراتــی كه بانک صــادرات ایران 
نتوانسته برای شــما برآورده كند، چه 

چیزهایی بوده  است؟
من حسابدار هســتم و بیشتر کارکنان بانک 

هم حسابدار هســتند و درک متقابلی از هم 
داریــم. اگر بخواهم ایده بدهم می گویم حتما 
یک تیم کارشناســی متبحر و آشنا به قوانین 
روز در مجموعه بانک صــادرات ایران حضور 
داشته باشــند که کار مشاوره دادن و تسهیل 
کار مشتریان را برعهده بگیرند. تغییر قوانین 
را ابالغ و راهنمایی های به روز کنند. اســتان 
کرمان با این حجــم عملیات و گردش مالی، 
سهم تولید ساالنه 7۰ الی 8۰ هزار خودرو در 
صنعت خودروسازی دارد. این سقف تسهیالت 
کم است. با ۵ میلیارد تومان فقط می توان یک 
محموله خریداری کرد. یک مجموعه وارداتی 
ما، حداقل ۴/۵ میلیارد تومــان ارزش دارد و 
با تسهیالت ۵ میلیارد تومانی در عمل کاری 

نمی توان انجام داد.

مدیرمالی شركت آرمان الکتریک:

صنایع کرمان نیازمند 
حمایت بیشتری 

هستند
یکی از شركت های فعال در ارگ جدید بم، شركت 

»آرمان الکتریک ارگ« است كه محصوالت نهایی آن در 
مونتاژ محصوالت شركت های خودروسازی این منطقه 

مورد استفاده قرار می گیرد. طی دیداری از این شركت با فرید 
گودرزی، مدیرمالی مجموعه به گفت وگو نشستیم.
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A 
 در مواجهه با همکاران استان، از شما به 
الگو یاد می شود. این موفقیت ها  عنوان 
از چه كلیدواژه هایی  را نشــات گرفته 

می دانید؟
از ابتدای اســتخدام ام با مدیران و همکاران 
خوبــی کار کرده ام که تأثیر خیلی زیادی در 
موفقیت بنده داشــته اند. یادم هست اولین 
رئیس شعبه  به من توصیه کرد بخشنامه ها و 
اطالعیه ها را با دقت بخوانم و در هر شرایطی، 
به ارباب رجوع لبخند بزنم. این دو توصیه نقش 

مهمی در موفقیتم داشته اند. 
پس از ارتقای پســت، همواره خــودم را در 
جای همکارانم قرار می دهم و سعی کرده ام 
از نظرات و پیشــنهادهای آنها استفاده کنم. 
با خــودرأی  بــودن نمی توان بــه موفقیت 
رسید. چون موفقیت رئیس شعبه در گروی 
حرکت مستمر در جهت اهداف و پیشرفت 

همکارانش است.

A 
 مسئولیت ریاست شعبه چه دشواری ها و 

شیرینی هایی دارد؟

محمدرضا میر، معاون حوزه بم استان كرمان از دلیل موفقیتش می گوید:

یاد گرفته ام در هر شرایطی 
به مشتری لبخند بزنم

در سال 1380 تعدادی نیروی جوان، با شوق و عالقه زیادی جذب بانک صادرات 
ایران در استان كرمان شدند. یکی از آنها محمدرضا میر است كه در همه این 

سال ها از جمله كاركنان و رؤسای شعب موفق استان به حساب می آمده است. 
چه در زمان تحویلداری شعبه كه باجه اش شلوغ ترین باجه بوده و چه در سمت رئیس شعبه 

كه ضمن حفظ اعتبار درجه دو شعبه كه در آستانه تنزل درجه هم بودند، موفق شد دو شعبه 
شهید رجایی و كرمان را هم ارتقای درجه دهد. وی به صورت پاره وقت در دانشگاه و موسسه 
آموزش عالی بانکداری نیز تدریس می كند و به تازگی به عنوان معاون حوزه بم انتخاب شده 

است. گفت وگو با او در منزل پدری صورت گرفت تا بتواند به نوعی پاسخگوی بخشی از 
مهربانی ها و حمایت های پدرومادرش باشد. 

قبول این مسئولیت نیاز به صبر زیادی دارد. 
رئیس شعبه باید با همکاران ارتباط و تعامل 
خوبی برقرار کند. با ارباب رجوع و مشــتریان 
ارتباط خوبی داشــته باشد و همیشه خود را 
در جایگاه مردم قرار دهد و انتظاراتشــان را 

برآورده کند. 

A 
 شــعبه كرمان، در زمان مدیریت شما 
عملکرد خوبی داشته و یک درجه ارتقا 
یافته است. این موفقیت ها چگونه حاصل 

شد؟
در ابتدای کار، برای رشــد عملکرد بانک در 
تمام بخش ها با کمک همکاران برنامه هدف 
تعیین کــرده بودیم و بــا همراهی و تالش 
همکارانم موفق شــدیم عملکرد مطلوبی را 
به ثبت برســانیم. پس از پایان وقت اداری با 
تقســیم وظایف، مطالبات، تسهیالت، ارز و 
دیگر سرفصل های شعبه را مورد پیگیری قرار 

می دادیم.

A 
 در بخش های مختلــف عملکردی چه 

موفقیتی در این شعبه كسب كردید؟
در ابتدای ورودم به شعبه کرمان، با موفقیت 
در بخش هــای مختلف منابــع، مصارف و 
مطالبــات موفق شــدم شــعبه را به درجه 
یک ارتقا دهم. با تالش همــکاران در ۵ماه 
ابتدای ســال جاری، در بخش منابع شاهد 
رشد 33درصدی بودیم. همچنین ۴7درصد 
کاهش مطالبات و ۲7درصد رشــد مصارف 
داشتیم. مهم تر از همه ما توانستیم بهای تمام 
شده پول را به عدد ۱۲/۲۵ برسانیم. نرخ موثر 
تسهیالت هم از ۱8/۴۵ به ۲۰درصد رسید. 
شعبه هم از زیان خارج شده و 7میلیارد  ریال 

سود کسب شده است. 
درآمد شعبه در سال گذشته ۵8میلیارد ریال 
بوده که در ۵ ماه ابتدای سال جاری 33درصد 
رشــد داشــته و درآمدهای غیرمشاع هم از 
۵میلیارد ریال به ۱۹میلیارد ریال رســیده 

است.

A 
 دور شدن از فضای شعبه برای شما سخت 

نیست؟ 
شعبه را خیلی دوســت دارم. بیشتر دوران 
خدمتی بنده در شــعبه بوده است. خدمت 
به مردم برای من بســیار لذتبخش اســت. 
واژه خدمت، انجام امــور ارباب رجوع از روی 
دلســوزی اســت. در احکام دینــی هم بر 
دستگیری و گره گشایی از کار دیگران بسیار 

تأکید شده است.
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B  

قالی فقط قالی كرمون
به بهانه سفر به کرمان سراغ یکی از قدیمی ترین چهره های فعال در عرصه 
تولید فرش این استان رفتیم که اتفاقا از مشتری های باسابقه بانک صادرات 

ایران نیز هست؛ محمدحسن دباغیان.
دباغیان که حدود 3۵ســالی می شود در کار فرش است می گوید: »اولین 
حسابم را در شعبه جوپار این بانک باز کردم و چون محصل بودم و همزمان 
کار می کردم شــهردار جوپار معرفم شــد تا دسته چک بگیرم و از همان 
زمان تا حاال، مشتری بانک صادرات ایران هستم.« این پیشکسوت تولید 
فرش که تعصب و عالقه خاصی به کار خود و بانک دارد، می گوید: »مراکز 
اقتصادی مثل بانک ها باید از این هنر حمایت کنند و اجازه ندهند فرش 

دیگر کشورها جای فرش ایرانی را بگیرد.«

B  

پته دوزی؛ هنر دل دادن به رنگ ها
ســعید حقیقی از مشــتری های قدیمی بانک 
صادرات ایران اســت که تولید پته در خانواده او 
ســابقه دیرینه ای دارد. او نسل چندم از خانواده 
حقیقی است که در کنار مادرش تالش می کند 
ایــن هنر را بــا وجود چندصد نفــر دوزنده در 
کارگاهش حفظ کند. ســعید حقیقی که همه 

فعالیت های بانکی خود را با بانک صادرات ایران 
و دستگاه پایانه فروش این بانک انجام می دهد، 
می گویــد: »چندوقت پیش ۱۰۰میلیون تومان 
وام از بانک گرفتم و از خدماتی که ارائه می شود 
راضی هستم اما این انتظار وجود دارد جایی چون 
بانک صادرات ایران پیشقدم شده و برای حفظ و 
حمایت از هنر این مرز و بوم گامی موثر بردارد.« 

B  

خداحافظی با چاقو راینی
رضا محمدی راینی، از جمله قدیمی ترین 
هنرمندان و صنعتگران استان کرمان  است 
که البته از قدیم مشتری بانک صادرات ایران 
هم بوده. او که حاال پسرش هم در کنارش 
مشغول کار شده، می گوید ساخت چاقو در 
راین در حال فراموشی است و من چشم ام را 

برای این کار گذاشتم و چه خوب که بانک ها 
بیایند و از این هنر و حرفه حمایت کنند.

این مشــتری قدیمی بانک صادرات ایران 
می گوید: »از وقتی یادم می آید در این بانک 
حساب پس انداز داشتم و از این بانک راضی 
هستم. چه بانکی بهتر از بانک صادرات که 

کارمندان مودب و خوش برخوردی دارد.

B  

مسگری؛  هنری به قدمت تاریخ
کرمان به دلیل هم جواری با معادن مس از ۵هزار سال پیش تاکنون یکی 
از مراکز مهم ساخت ظروف مسی و تزئینات روی آن، به حساب می آید. 
هادی اشــرف که نسل اندر نسل در کار مس و مســگری بوده اند که از 
مشتری های قدیمی بانک صادرات ایران است، می گوید: »خوشبختانه چند 
سالی می شــود که توجه مردم به مس بیشتر شده تا به تبع آن بتوانیم 
بــه فعالیت خودمان در این حوزه ادامه دهیــم.« وی افزود: »البته برای 
رونق بیشتر کسب وکار نیازمند حمایت بیشتر هستیم که طبیعتاً بانک ها 

می توانند نقش جدی تری را در این خصوص ایفا کنند.«

صنایع دستی استان کرمان نیازمند حمایت بانک ها





 IT امروزه حوزه فناوری اطالعات و
به یکی از بی بدیل ترین اركان نظام 

بانکی تبدیل شده است، بخشی كه در 
زمینه رقابت میان بانک ها برای جذب 
مشتریان حرف اول را می زند و از آن 
به عنوان بانکداری نوین یاد می شود. 

اما دامنه فعالیت حوزه فناوری اطالعات 
در بانک ها به ارائه خدمات نوین بانکی 
به مشتریان محدود نشده و دامنه آن 

بسیار فراتر از این هاست. گستره شبکه 
بانکی از منظر زیرساخت نرم افزاری، 

برنامه نویسی، تغییرات سیستمی، تهیه 
زیرساخت های ارتباطی شبکه و ...، از 
جمله خدماتی است كه توسط بخش 
انفورماتیک به بانک ها ارائه می شود. 

باتوجه به سرعت باالی رشد تکنولوژی و 
توسعه زیرساخت های نوین بانکی، به روز 

بودن دانش و عملکرد بخش IT عمال به 
كارآمدی بیشتر سیستم بانکی منتهی 

می شود كمااینکه جا ماندن از تجهیز به 
تکنولوژی های به روز فناوری های نوین، 

می تواند منجر به بازماندن از چرخه 
پرسرعت رقابتی شود. در این بخش 
نگاهی داریم به اداره كل انفورماتیک 

بانک صادرات ایران و فعالیت های این 
مجموعه. كاركنان این اداره ضمن تشریح 
حوزه فعالیت های این اداره به بیان بخشی 

از دغدغه ها و نیازهای خود می پردازند. 

بدون شک امروز نمی توان نظام بانکی را بدون بهره گیری از 
فناوری های نوین در نظر گرفت، ساختاری كه باقی ماندن 

در عرصه رقابت بانکی به آن گره خورده است

سازمان

پیشروان فناوری
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A 
لطفا كمــی درباره امــروز و دیروز حوزه 
انفورماتیــک در بانک صــادرات ایران 

توضیح بدهید.
امروزه بحث هایی که در حوزه فناوری اطالعات 
در بانک ها مطرح می شــود، متمایز شده است. 
شــاید دو دهه قبل که نگاه می کردیم، فناوری 
اطالعــات و IT به عنوان ابزاری تلقی می شــد 
کــه مجموعه ای از عملیات بانکی را تســهیل 
می کرد. اما امروزه، فنــاوری اطالعات به عنوان 
یک ابزار به صورت خاص مطرح نیســت، بلکه 
موتور محرکه ای است که به عنوان یک پیشران 
در تغییرات سازمان یا بخش اعظم تغییرات در 

هنگامی كه به همراه سمیه ابراهیمی همکار اداره كل روابط عمومی، كه این 
مجموعه گفت وگوها مرهون همکاری و تالش سودمند اوست، به اداره كل 

انفورماتیک در ساختمان قدیمی خیابان جمهوری پا گذاشتم، فکر می كردم 
گفت وگویی رسانه ای همچون همه كارهایی كه بیش از دو دهه گذشته انجام داده ام، در 

چارچوب كلیشه های مرسوم در انتظارم است. اما زمان زیادی نگذشت كه دریافتم به 
مجموعه ای وارد شده ام كه افرادی مطلع، صمیمی و پرتالش، مخاطبان پرسش های ما 

هستند.
ابتدا به گفت وگو با سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطالعات بانک صادرات ایران 

پرداختیم كه در زمان تهیه این گزارش، ریاست این اداره كل را بر عهده داشت. او 47ساله 
و دارای مدرک كارشناسی مهندسی نرم افزار و كارشناس ارشد مدیریت IT است. او جمله 

جالبی گفت كه نشان از روحیات وی داشت: »من از سال 73 در خدمت بانک صادرات ایران 
به عنوان سرباز مشغول به كار هستم.« گفت وگو با مهندس صدری، كه در بردارنده آگاهی ها و 

دغدغه های بسیاری است، را می خوانیم.

امیرهادی تاج بخش
روزنامه نگار

سید جعفر صدری، مدیر امور فناوری اطالعات بانک صادرات ایران:

ساختار سازمانی و بوروکراسی ُکند، 
چالش اصلی IT است
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سازمان مطرح است.
به عبارت دیگر، IT هم در برنامه اســتراتژیک 
و هــم در برنامــه عملیاتی، کمک حال ســایر 
بخش های سازمان است. در نظر بگیرید بسیاری 
از خدمات و سرویس های جدید و نوین بانکی 
در برنامه های راهبردی حوزه فناوری اطالعات 
تعریف می شوند. مثال سامانه هایی که روی تلفن 
همراه استفاده می شود و امروزه مورد استقبال 
عموم هم قرار گرفته و به نوعی آینده بانکداری 
هم تا حدود زیادی به این موضوع گره زده شده، 
 IT از برنامه هایی است که استراتژی آن از سمت
 IT تهیه و تدوین شده و اجرای آن هم با بخش
است. بنابراین وظیفه و رسالت IT نسبت به قبل 
بسیار سنگین تر شده و در نتیجه حساسیت این 

بخش هم بیشتر از زمان های پیشین است.
اگر به پیشــینه IT در بانک صادرات ایران نگاه 
کنیم، این بانک یکی از قدیمی ترین بانک ها و 
 Main ســازمان هایی بوده که از کامپیوترهای
Frame )یــا در اصطالح آن زمــان IBM( در 
ایران اســتفاده می کرده و از ایــن جهت، اداره 
کل انفورماتیــک با نام اداره کل ماشــین های 
الکترونیک از قدمتی طوالنی برخوردار اســت. 
در حال حاضر، این مجموعه ۱۴8نفر ســاختار 
ســازمانی دارد کــه در این ســاختار، ۱36نفر 
پرســنل در قالب 3 معاونت مشــغول به کار و 
فعالیت هستند. ما مجموعه ای هستیم که متولی 
برنامه ریزی، کنترل، نظارت و انجام بسیاری از 
امور مرتبط با بخش IT ازجمله برنامه نویســی، 
جمع آوری و پردازش دیتا، پاکســازی داده ها، 
هماهنگی با شرکت ها جهت طراحی سیستم ها و 
نرم افزارهای موردنیاز، تغییرات سیستمی، تأمین 
نیازهای ســخت افزاری و تهیه زیرساخت های 
ارتباطی شــبکه و ... اســت که برخــی از این 
خدمات نیاز به پشــتیبانی به صورت ۲۴ × 7 
دارند. از جمله تعدادی از همکاران من به صورت 
کامل در سایت پشتیبان یا سایت مرکز عملیات 
و امنیت عملیات )SOC( به صورت شبانه روزی 
حضور داشته و پشتیبانی و نگهداری از حدود 
هزار سرور که بسیاری از سرویس ها و اطالعات 

بانکی روی آن است، برعهده دارند.
برخی دیگر از همکاران در مراکز داده و سایت 
مانیتورینگ و دفاع ســایبری در ســایت های 
متناظر با کار آنها کار می کنند. سایت جمهوری 
تحت عنوان »شــفق«، سایت برج سپهر به نام 
»تابان« و ایجاد دو سایت دیگر هم در برنامه های 

آتی این اداره کل قرار دارد.

A 
نام سایت اصلی بانک چیست و چه بخشی 

سایت اصلی بانک  را پشتیبانی می كند؟
سایت اصلی بانک که تمامی سرویس های مرتبط 
با Core )سپهر( در آن است، با عنوان کیهان در 
طبقه منهای ۲ ساختمان بانک مرکزی توسط 
شرکت خدمات انفورماتیک پشتیبانی می شود و 
ناظران فنی ایــن اداره کل بر کار آنها نظارت و 

کنترل عمومی دارند.
 یکی از وظایف اساســی این اداره کل، نظارت بر 
تمامی مراحل طراحی، ساخت، اجرا و عملیاتی 
کردن ســامانه های نرم افزاری است که در قالب 
خدمات برون سپاری به شــرکت های پیمانکار 
حوزه IT واگذار شــده اســت. ما در این حوزه با 
حدود ۴۵شرکت پیمانکار همکاری می کنیم که 
با رویکرد مثبت مدیریت ارشد سازمان در حال 
برنامه ریزی برای کم کردن از این تعداد شرکت و 
واگذاری کار به شرکت های ابزاری بانک هستیم.

A 
در حال حاضر، چند درصد كارهای بانک، 

برون سپاری شده است؟
بــا توجه به حوزه کاری نرم افزار، ســخت افزار و 
شــبکه، این آمار متفاوت اســت. مثال در حوزه 
نرم افزار تقریبا تمام سامانه های بزرگ و متوسط 
مورد نیاز بانک که حــدود ۲۵۰برنامه کاربردی 
است، برون سپاری شــده و حدود ۱۰۰برنامه و 
ســامانه کوچک از طریق همکاران این اداره کل 
تولید و به بهره برداری رسیده است. اگر بخواهیم 
به صورت درصدی این آمار را داشــته باشــیم، 
به طور متوسط حدود ۹۰درصد از خدمات مورد 
نیاز بانک در حوزه نرم افزار از طریق شرکت های 
پیمانکار انجام می شود. در حوزه تهیه سخت افزار 
قاعدتا موضوع به طور کامل برون سپاری شده و 
فقط وظیفه نظارت بر تهیه و خرید و عقد قرارداد 
تا زمان عملیاتی شدن سخت افزارها و پشتیبانی 
از آنها برعهده همکاران این اداره کل اســت. اما 
درخصوص شبکه و زیرســاخت و پشتیبانی از 
سخت افزارهای موجود، به طور متوسط 7۰درصد 
کار از طریق شــرکت های پیمانکار انجام  شده و 
3۰درصد باقیمانده توســط همکاران ما در این 

اداره کل انجام می شود.

A 
آیــا در حوزه آموزش با چالشــی مواجه 

هستید؟
اگر اغراق نباشد، میزان رشد تکنولوژی در برخی 
از حوزه ها، ساعتی شــده است. بنابراین یکی از 
چالش های ما در این حوزه به روز شدن همکاران 

باانگیزه و فعال از طریق آموزش های تخصصی و 
به روز است. ضمن تشــکر از همکاران اداره کل 
آموزش بانک و با درک متقابل از محدودیت های 
آنها درخصوص برگزاری کالس های تخصصی، 
به نظرم سازمان می بایست درخصوص برگزاری 
کالس های تخصصی IT نــگاه دیگری همراه با 
گشاده دســتی داشته باشــد. البته ما برای حل 
این موضوع راه حل دیگری هم پیدا کردیم و آن 
استفاده از شرکت هایی اســت که کار را به آنها 

ارجاع می کنیم.
به این صورت که از شــرکت های طرف قرارداد 
می خواهیم در زمینه مرتبط با قرارداد به کارکنان 
ما آموزش تئــوری و عملی بدهند. بدین ترتیب 
همکاران عــالوه بر آگاهــی از چندوچون کار، 
اطالعاتشان هم در موضوع قرارداد و پروژه به روز 

می شود.

A 
 و چالش های دیگر؟

آخرین بازنگری کلی ساختار سازمانی این اداره 
کل مربوط به ســال 8۹ بوده کــه بعد از آن در 
سال های بعد تغییرات جزئی در آن اتفاق افتاده 
که مکفی نیست. همچنین قریب به چهار سال 
است که به دلیل عدم  تعیین تکلیف ساختار این 
اداره، همــکاران بنده امــکان هیچ گونه ارتقایی 
نداشــته اند. به نظر من با توجه به پویایی بخش 
فناوری، چارت و ساختار سازمانی حوزه فناوری 
باید حداقل ســالی یک مرتبه یا نهایتاً دو سال 

یک بار، بازنگری شود.
همچنین یکــی از بحث هایی که با گســترش 
بانکداری الکترونیک کمتر به آن پرداخته شده، 
حوزه پیشگیری و ارتقای سطح امنیت آن است. 
با آمدن بانکداری نوین شکل کالهبرداری ها تغییر 
کــرده و روزانه شــاهد پرونده های کالهبرداری 
بســیاری در حوزه بانکداری الکترونیک از طرق 

مختلف هستیم.
بانک ما بانک بزرگی اســت و ســهم بزرگی را 
از بانکداری الکترونیک در ســطح کشــور دارد. 
بنابراین، حوزه جعل و کالهبرداری و سوءاستفاده 
از این طریق، می تواند صدمات و مشکالت مادی 
و معنوی غیرقابل جبرانــی را چه برای بانک و 
مشتری و چه برای امنیت ملی کشور داشته باشد.

A 
یعنی  به حوزه امنیت شبکه كم پرداخته اید؟

اساساً ما چیزی به عنوان حوزه امنیت به صورت 
جدی و مستقل نداریم. یکی از بحث های ما در 
حوزه ساختار سازمانی اضافه شدن ساختاری در 

تعدادی از 
همکاران من به 
صورت کامل در 
سایت پشتیبان 

یا سایت مرکز 
عملیات و 

امنیت عملیات 
 )SOC(
به صورت 

شبانه روزی 
حضور داشته 

و پشتیبانی 
و نگهداری از 

حدود هزار 
سرور که 

بسیاری از 
سرویس ها و 

اطالعات بانکی 
روی آن است، 
برعهده دارند
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حوزه امنیت است که قبل تر همکاران ما در امور 
حراست بانک درخواستش را به مدیریت محترم 
عامل داده اند. البته با همکاری اداره کل سازمان 
و روش ها، این ســاختار قرار اســت به ساختار 
جدید این اداره کل اضافه شــود. این موضوعات 
در بانک های پیشــروتر در حوزه فناوری خیلی 
وقت است که جا افتاده و نتایجش را هم دیده اند. 
به هرصورت با رفع مشــکل ساختاری و تدوین 
فرآیندهای مرتبط و جذب نیروهای متخصص در 
این حوزه، امیدوارم که دغدغه ما و مدیریت ارشد 

سازمان در حوزه امنیت به حداقل برسد.
یک نکته دیگر که در این ارتباط می توان مطرح 
کرد، این اســت که برخی بانک ها حوزه امنیت، 
زیرســاخت، نرم افزار و پشــتیبانی را به صورت 
مستقل و در قالب چند اداره کل دیده اند، اما در 
بانک صادرات ایران همه این ها در این اداره کل 
تجمیع شده است. این مدل ساختاری دارای مزایا 
و معایبی است که به هرصورت در مدل متمرکز 
همیشه بوروکراسی کمتر شده اما مدیریت کار 

بسیار پیچیده تر می شود. 

A 
 اگر بخواهیم وضعیــت IT بانک صادرات 
ایران در حوزه انفورماتیک را با بانک های 
دیگر مقایسه كنیم، وضعیتش را چگونه 

ارزیابی می كنید؟ 
زیرساخت فناوری ما زیرســاخت خوبی است. 
همین حــاال برخی از بانک های بــزرگ وجود 
دارند کــه حتــی Core Banking متمرکزی 

ندارند، مطمئناً ما از آنها جلوتر هســتیم. اما در 
PSP برخی از حوزه هایی که نگاه می کنیم، مثل
گری، باید کار بیشــتری صورت بگیرد. خب در 
کل درمورد ارائه محصوالت مبتنی بر مشتریان، 
چند بانک رقیب از ما جلوتر هســتند اما نکته 
حائز اهمیت این اســت که پیشرو بودن در ارائه 
این نوع محصوالت نوین، نیازمند سرمایه گذاری 
و صرف هزینه نســبتاً زیادی است. نگاه هزینه- 
فایده ای به برخی از این نوع محصوالت غلط بوده 
و ســازمان باید بپذیرد که ممکن است برخی از 
این محصوالت با صرف هزینه زیاد حتی شکست 
بخورد. در مقابل چند طرح موفق می تواند بانک 
را دگرگون کرده و در مســیر دیگری قرار دهد. 
کما اینکه برخی از بانک های رقیب با استفاده از 

فناوری سرنوشت خودشان را عوض کردند.
باید بپذیریم ســازمان ما ســازمانی نیست که 
محصول نوینی به ســرعت در آن شکل بگیرد؛ 
چراکه فرآیندهای عملیاتی شدن محصوالت در 
آن خیلی طوالنی است. در واقع سازمان به اندازه 
کافی چابک نیست و فناوری هم یک بخش آن 
است. از زمانی که محصولی تعریف و این محصول 
در جلسات متعدد چکش کاری می شود، آن قدر 
روند کار طوالنی می شود که گهگاه صورت مسأله 
پاک شــده و تاریخ انقضای آن محصول قبل از 
 Time to عملیاتی شدن به پایان می رسد. درواقع
Market برای ایجاد یک محصول در بانک صادرات 
ایران طوالنی است؛ درصورتی که بانک های رقیب 
در زمان مناسب، بهترین بهره برداری را می کنند 

و با پذیرش ریسک های متعدد محصول را زودتر 
به دســت مشتری می رسانند و در نتیجه جذب 
و وفاداری مشــتری و رسوب منابع بیشتری هم 

عایدشان می شود.

A 
از كارهای  45 شركت هستند كه بخشی 
این اداره كل و در یک نگاه كلی تر، سازمان 
بانــک را به صورت برون ســپاری انجام 

می دهند؟
بله خیلی از دوستان معتقدند نظارت بر شرکت ها 

آسان تر از تولید )محصول( است.

A 
پرسش من هم همین بود كه آیا بهتر است 
كار را به صورت برون سپاری انجام دهید یا 

درون سپاری؟
اگر به صورت عمومی بخواهیم به این پرســش 
جواب دهیم، در دنیای فناوری امروز امکان جذب 
و به روزآمد شــدن پرســنل این حوزه در داخل 
بانک ها امکان پذیر نیست. به هر صورت بانک یک 
موسسه انتفاعی بوده که در آن باید بانکداری کرد، 

نه کارهای تخصصی حوزه فناوری.
8۴ درصد از عملیات بانکی مشتریان، غیرحضوری 
است که زیرساخت آن را فناوری اطالعات تأمین 
کرده و برای ۱6درصد باقی مانده هم این فناوری 
است که باید در شعب زیرســاخت و سامانه را 
تأمین کند. پس ما در مجموع در بانک به بخش 
فناوری اطالعات نیــاز مبرم داریم که در زمینه 
بانکداری هم تا حدود زیادی تخصص داشته  باشد. 
نیروهای ما باید ضمن اینکه متخصص IT هستند، 
با علم بانکداری آشــنایی کامل داشته باشند تا 
بتوانند نیازهای بخش های مختلف بانک را درک 
و تحلیل کنند و آن را به شــکل و شمایلی که 
برای شرکت های پیمانکار ما که فقط متخصص 
IT هستند، ترجمه کرده و پس از تولید سامانه ها، 
مجددا تحویل و به بخش درخواست کننده ارسال 
و در عملیاتی شــدن موضوع کمک کنند. به هر 
صورت من معتقدم عمده نیاز بانک باید در قالب 

برون سپاری مرتفع شود.
نکته ای کــه در ذهن برخی همــکاران مطرح 
می شود، این است که خیلی ها می گویند، نظارت 
یعنی فقط نامه را روکش و به شــرکت پیمانکار 
ارسال کنیم. اما به نظر من نظارت و کنترل دقیق 
پیمانکاران بعضا سخت تر از یک کار برنامه نویسی 
است، چون در حوزه نظارت شما باید اشراف به 
خیلی مســائل پیچیده تر و حاشیه ای، به لحاظ 
تکنولوژی، فنی، موضوعات حواشــی شرکت ها، 

 به نظر من با 
توجه به پویایی 

بخش فناوری، 
چارت و ساختار 
سازمانی حوزه 

فناوری باید 
حداقل سالی 
یک مرتبه یا 

نهایتاً دو سال 
یک بار، بازنگری 

شود
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قراردادی و ... داشته باشید تا پیمانکاران نتوانند 
از شما سوءاستفاده کنند.

A 
گفته می شــود در اداره شما، حفظ منابع 
مهاجرت  كاركنان  و  است  انسانی سخت 

می كنند. آیا این مطلب را تأیید می كنید؟
یکــی از چالش هایــی که در حــوزه IT در کل 
دنیا وجود دارد، حفظ منابع انســانی است. شما 
در شــرکت های کامپیوتری می بینید ریزش ها 
و جابه جایی افراد زیاد اســت. امــا این موضوع 
در بانک هــا به خاطر ثبات شــغلی نســبت به 
شرکت های بیرونی کمتر است و بانک سعی کرده 
چسبندگی هایی را هم مانند اعطای وام ها برای 
کارکنان خود ایجاد کند. به طور معمول همکاران 
IT به کار خود بسیار عالقه دارند و شغل شان تا 
حدود زیادی آنها را اغنا می کند، زیرا هر روزشان 
با روز قبل فرق می کند و تولید محصول و کسب 

تخصص جدید باعث سرزندگی آنها می شود.
از طرفی، مــن به خودم اجازه نمی دهم فردی 
که بیســت و خرده ای سال در بانک کار کرده 
و در زمان خودش، گزینش های الزم را از نظر 
تخصصی و ... انجام داده و تحصیالت عالیه دارد 
اما حاال به هر دلیلی نمی تواند در حوزه چابک 
ما ادامه کار دهد را حذف کنم. ما این شخص 
را در حوزه دیگر مستقر می کنیم و فرد دیگری 
را از حوزه »صف« که چابک تر و با انگیزه بیشتر 
اســت می آوریم که خدمــات بهتری به بانک 

بدهد.

A 
برای ساختارمند  باید  همکاری  این  یعنی 

كردن بانک بین واحدها بیشتر باشد.
بله، این همکاری باعث می شود با کمترین تنش 
بهترین اثربخشی را داشته باشیم. مثال این تصور 
که هیچ نیرویی نباید از »صف« به »ستاد« منتقل 
شود باید تغییر کند؛ چراکه گاهی کارکنان صف 
در برخی حوزه های ســتاد مثل انفورماتیک که 
مفهومی بینابین از هردو حوزه صف و ستاد را در 

دل خود دارد، اثربخش تر هستند.

A 
حاال اگر موافقید، در مورد برنامه های آینده 

انفورماتیک صحبت كنیم؟
مباحثــی که برای آینده مورد نظر اســت، در 
هر بخش متفاوت اســت. مثال در حوزه شبکه 
و زیرســاخت بــه جهت اینکــه خروجی آنها 
خیلی ملموس نیست، مغفول می ماند. اما تمام 
محصوالت و خدماتی که ســایر بخش ها ارائه 

می کنند بر پایه زیرساختی است که این حوزه 
تهیه می کند. به طور مثال تمامی نرم افزارهای 
بانک به جز نرم افزار Core )سپهر( روی حدود 
هزار ســرور فیزیکی و مجازی مســتقر است. 
وظیفه مراقبت و نگهــداری از آنها با همکاران 
زیرساخت اســت. آنها با شرکت های مختلف 
سروکله می زنند، مثال گام )سیستم یکپارچه 
و متمرکزســازی اتوماسیون اداری الماس گام( 
اگر لحظه ای قطع شود، همکاران باید پاسخگو 
باشند. تجهیز و نوسازی این زیرساخت ها بسیار 
مهم است. بحث بعدی توسعه مراکز داده است 
که یکی از بحث های جدی اســت که در حوزه 
پدافند غیرعامل مطرح شده و به بانک ها اعالم و 
ابالغ کرده اند که سایت های بحران داشته باشند. 
این سایت، یکی از سایت هایی است که باید در 
سمنان ایجاد می شد، اما در این چند سال، هنوز 

اتفاق نیفتاده است.

A 
ممکن است توضیح دهید سایت بحران 

چیست و چه كاركردی دارد؟
وقتی سیستم Core Banking می آید و داده ها 
متمرکز می شوند، داده به جای اینکه در شعب 
نگهداری شوند، در یک مرکز، متمرکز می شود. 
همان طور که قبال هم اشاره کردم، سایت اصلی 
بانک سایت کیهان اســت که توسط شرکت 

خدمات انفورماتیک نگهداری می شود.

A 
احتمال سوءاستفاده از این اطالعات چقدر 

است؟
برای همین بود که عرض کردم نظارت کردن 
بر شرکت ها، هوش خاصی می خواهد که ببینیم 
پیمانکار چگونه کار می کند. خوشبختانه شرکت 
خدمات انفورماتیک به عنوان یکی از شرکت های 
 Core Banking طراز اول در حوزه پشتیبانی از
و به عنوان یک شرکت حاکمیتی در سطح کشور 
مطرح است. شرکتی که به نوعی بانک صادرات 
ایران در شرکت مادر آن )سرمایه گذاری ملی( 
سهامدار بوده و دارای کرسی هیأت مدیره است. 
ضمنــا در قالب قراردادهــای محکم، تعهدات 
رسمی از شــرکت درخصوص نشت اطالعات 

گرفته شده اند.
درخصوص بروز اتفاقات ناگواری از قبیل زلزله، 
ســیل یا هر مورد عمدی یا غیرعمدی که در 
ســایت اصلی رخ بدهد، بانک ها و همه مراکز 
حســاس موظف به داشتن ســایت پشتیبان

Backup( ( هســتند که سایت بانک صادرات 

ایران در این زمینه شــفق نــام دارد و درحال 
حاضر در ســاختمان جمهوری مستقر است. 
همچنین در آینده ای نزدیک ســایت دیگری 
به عنوان ســایت بحران خواهیم داشــت. این 
سایت پشتیبان باید خارج از تهران باشد و در 
واقع چنانچه در سایت مرکزی در تهران مشکلی 
به وجود آمد، این سایت کار پشتیبانی را انجام 

خواهد داد.

A 
از ســامانه  ایران  بانک صــادرات  چرا 
Channel Manager كــه به طور مثال، 
بانک ملی، ســامانه »بام« را به كمک آن 
راه اندازی كرده و گفته می شــود روزانه 
6میلیون تراكنــش از طریق آن انجام 

می شود، استفاده نکرده است؟
مســائل مختلفی در مورد ســامانه مدیریت 
کانال یا همــان Channel Manager مطرح 
است. درخواست این سامانه از شرکت خدمات 
انفورماتیــک به ســال های دور حتی جلوتر از 
بانک ملی) یعنی سال 8۹ ( برمی گردد. بعدها 
همان طــور که بانک ملی هم از یک شــرکت 
زیرمجموعه خود یعنی ســداد برای راه اندازی 
و عملیاتی شدن این سامانه استفاده کرده بود، 
بانک صادرات ایران هم تصمیم گرفت از یکی 
از شــرکت های ابزاری خود یعنی گســترش 
انفورماتیک استفاده کند. بنابراین پروژه به آن 
شــرکت واگذار شد. آن دوســتان هم به دلیل 
تخصصی  بودن بسیار زیاد موضوع این سامانه، 
توانمنــدی الزم را برای تولیــد این محصول 
نداشتند. لذا از شرکت IBM سابق )داده پردازی 
ایران( استفاده کردند تا این سامانه را راه اندازی 
کند. متأسفانه این فرآیند در بانک ما طوالنی 
شد و راهبرد بانک درخصوص شرکت گسترش 
تغییــر کرد. بنابراین این ســامانه از شــرکت 
گسترش گرفته شد و بانک به صورت مستقیم 
با شــرکت »داده پردازی ایــران« وارد مذاکره 
شــد و اکنون در مراحل نهایــی انعقاد قرارداد 
هستیم. البته ناگفته نماند در حال حاضر چند 
خدمت از جمله ســامانه ۱8۱8 از طریق این 
سامانه برای چند استان پرداخت قبوض انجام 
می دهد. همچنین ارائه ســرویس های جدید 
دیگر ازجمله سرویس های موردنیاز سامانه یوز، 
از طریق همین مدیریت کانال صورت پذیرفته 
است. به نظر می رسد با توجه به رفع مشکالت 
قبلی، بانک بتواند با سرعت معقولی سامانه های 
بیشتری را با استفاده از این بستر راه اندازی کند.

84 درصد از 
عملیات بانکی 

مشتریان، 
غیرحضوری 

است که 
زیرساخت آن را 
فناوری اطالعات 

تأمین کرده و 
برای 16درصد 

باقی مانده هم 
این فناوری 

است که باید 
در شعب 

زیرساخت و 
سامانه را تأمین 

کند
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 بانک باید 
نیروهای 

متخصص را 
برای »صدای 

سپهر« بگذارد، 
چون مشتری 

زنگ می زند و 
پاسخگویان 

باید سیستم ها 
را بشناسند و 
پاسخ کامل و 
دقیقی به او 

ارائه کنند.

A 
در رابطه با وظایــف این گروه برایمان 

بگویید.
بیشتر کارهایی که در گروه ما انجام می شود، 
مربوط به بحث بانکداری الکترونیک است. 
درگاه هایی که به مشتری خدمات می دهد، 
درگاه های غیرحضوری مانند ســامانه های 
مدیریت کانــال، اینترنت بانــک، هم بانک، 
تلفن بانک، ارســال پیامک تراکنــش و ... 
هستند. یکسری برنامه های مختلف هم در 
دســت اقدام داریــم که بــه زودی افتتاح 
می شوند؛ یکی بولتن سازمانی است که برای 
روابط عمومی طراحی کردیم و در شهریورماه 
رونمایی شد.  یکی از کارهای مهم ما رصد 
سرویس های جدید ســایر بانک ها در این 
حوزه است. یک شرکت پیمانکار هم داریم؛ 
شرکت خدمات انفورماتیک. ما درخواست ها 
را جمع بندی و جهت پیاده سازی در سیستم 
به شرکت مربوطه ارســال می کنیم. البته 
بحث قراردادهایی که با این شــرکت ها باید 
بسته شود، تنظیم قراردادها و پیوست های 
فنی قراردادهــا و پروپزال فنی ای که دارد و 
پرداخت صورتحساب ها و تأییدیه هایی که 
باید به واحدهای مالی بانک داده شــود هم 

همه در این گروه انجام می شود.

A 
در مورد مســائل كاری خود، روندها و 
فرآیندها و ... چه مشکالتی پیش رو 

دارید؟

عمده مشــکل ما در فرآیند انعقاد قرارداد 
است. مثال می خواهیم محصول جدیدی ارائه 
کنیم، مسلما اگر اولین )بانک( باشیم، خیلی 
 Time بهتر است، چون ما اصلی داریم به نام
to Market که براساس آن خدمت باید در 

اسرع وقت رونمایی شود. 
بوروکراســی اداری انعقاد قرارداد زیاد است 
و باید منتظر تدارکات بمانیم و اگر از مبلغ 
خاصی باالتر باشــد، باید مناقصــه برگزار 
شود. برای برگزاری مناقصه، باید کمیسیون 
معامالت بانک بــا حضور جمعی از مدیران 

ارشد بانک تشکیل شود.
 از طرفی حجم کار این کمیسیون باالست 
و درخواســت ما باید در صف کمیسیون 
معامالت بماند.  ما بــه عنوان واحد IT به 
دنبال این هستیم که در این پروسه نباشیم. 
ایــن محصول را پیاده ســازی کنیم و بعد 
بــه مرحله تبلیغ و رونمایی برویم؛ چرا که 
پروسه طرح در کمیسیون معامالت خیلی 
طوالنی است. ما واحد فنی هستیم، اما ۴۰ 
الی ۵۰ درصد انرژی ما صرف قرارداد، ارائه 
صورتحساب، گزارش نویسی و اخذ تأییدیه 

می شود.
از طرف دیگــر، با کمبود نیروی انســانی 
مواجه هســتیم. تراکنش هایی که از طریق 
درگاه های نامبرده انجام می شود شاید بیشتر 
از تراکنش های ۱۰۰شعبه باشد؛ درحالی که 

ما در عمل، تنها چهارنفر هستیم. 

A 
یعنی هم كار ستاد را می كنید، هم كار صف؟

بله. انتقــادی هم که داشــتم، این بود که 
شعبه مســتقیما به من زنگ می زند که در 
این صورت، ما باید پاسخگوی مدیر، شعبه 
و مشــتری باشیم چون شاید واحد Help و 
ســپهر و ... نمی توانند پاسخگویی کامل و 
دقیقی داشته باشند. فراخوانی برای »صدای 
ســپهر« داشــتند که طی آن از نیروهای 
خدماتی بانک برای کار در »صدای سپهر« 

دعوت شده بود. 
ولی نظر من این است که بانک باید نیروهای 
متخصص را برای »صدای ســپهر« بگذارد، 
چون مشتری زنگ می زند و پاسخگویان باید 
سیستم ها را بشناسند و پاسخ کامل و دقیقی 

به او ارائه کنند.

A 
احتماالً این تصمیم برای جلوگیری از 
استخدام جدید و فربه تر شدن بانک 

صورت گرفته است.
پاسخگویان »صدای ســپهر« چون مدت 
طوالنی با تلفــن صحبت می کنند و حجم 
تماس هایشــان زیاد اســت، بعد از مدتی 
مشکل گوش پیدا می کنند. من فکر می کنم 
بایــد برای این افراد، مزایایی در نظر بگیرند 
یا ساعات کاری شان را کم کنند که نیروها 
مشتاق به رفتن به این واحد شوند. بسیاری از 
کسانی که در این حوزه کار می کنند، تمایل 

به انتقال به دوایر یا ادارات دیگر دارند.

بابک نیکجو، مسئول گروه نرم افزارهای نوین:

برای قراردادهای IT باید 
سازوکار سریع تری اندیشید

مسئول گروه »نرم افزارهای نوین« در اداره كل 
انفورماتیک، دارای مدرک كارشناسی ارشد نرم افزار از 

دانشگاه علم و صنعت، زاده شهر الهیجان و 37ساله 
است. با بابک نیکجو با 11سال سابقه خدمت در بانک، در مورد حرفه 

و برخی دغدغه های سازمانی اش به گفت وگو نشستیم.
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A 
 كار كارشناسان سپهر چیست؟

اگر بخواهم تقســیم بندی کنم، کارهای ما در 
چهاردســته قرار می گیرد؛ اول بررسی، اعالم، 
پیگیری و راهبری درخواست های محصوالت 
جدید، بهینه ســازی محصوالت فعلی یا رفع 
اشکاالت سیستم تحویلداری سپهر که از سمت 
واحدهای مرتبط بانکی نظیر سازمان و روش ها، 
خزانــه داری، واحد امداد شــعب و واحدهای 
نظارتی مثل حفاظت و فناوری اطالعات، شعب 
و... اعالم می شود.سپس براساس پاسخ هایی که 
می گیریم، اگر نیاز باشــد، با شرکت خدمات، 
مکاتبه و موارد را اعــالم می کنیم. پس از آن، 
نوبت پیگیری پیاده سازی است و معموال بعد از 
هر تغییر یا ایجاد محصول جدید که در سیستم 

سپهر اتفاق می افتد، ما تعدادی تماس تلفنی 
از واحدهای مختلف داریم. در اینجا، به نوعی، 

راهبری محصول و تغییرات را هم داریم. 

A 
بانک  بخشــنامه های  و  دستورالعمل ها 
در سیســتم ســپهر  چگونه  مركزی 

پیاده سازی می شود؟
زمانی که از ســوی بانک مرکزی دستورالعمل 
جدید ابالغ می شــود، مراتب توسط واحدهای 
ذی ربط بررســی و درصورت نیــاز، تغییرات 
سیستمی به اداره کل انفورماتیک اعالم می شود.  
به عنوان نمونه تغییرات در سیســتم ســپهر 
ناشی از دســتورالعمل های واحدهای بیرونی 
بانک، ســامانه های حاکمیتــی بانک مرکزی 
نظیر »ســامانه چکاوک« و »ســامانه صیاد«، 

»سامانه برداشت مستقیم«، »سامانه سیاح«، 
»سامانه نهاب« )نظام هویت سنجی الکترونیکی 
مشــتریان بانکی، این سیستم متعلق به بانک 
مرکزی اســت که تمامی بانک ها به آن متصل 
هستند( و... هستند. بدین منظور سیستم سپهر 
باید به گونه ای بومی سازی شود که امکان ارائه 
سرویس به مشــتریان براساس چارچوب های 
تعیین شده سامانه های عنوان شده وجود داشته 

باشد.

A 
آیا امکان برقراری ارتباط بین سامانه های 
داخلی بانک با سیستم core بانک وجود 

دارد؟
بله. به عنوان نمونه به منظور بهبود کنترل های 
داخلی در زمینه رفع راکدی حساب های راکد 
مقرر شــد کنترل های سیستمی در سیستم 
سپهر پیاده سازی شود. به این منظور سامانه ای 
در خارج از سیســتم سپهر برای تولید شناسه 
رفع راکدی توسط گروه های نرم افزار این اداره 
کل طراحی و تولید شــد. در سیســتم سپهر 
هم فیلدی برای اخذ و کنترل شناسه یادشده 

ساختند.

A 
نسخه های تحویلداری چگونه در سیستم 

سپهر نصب می شوند؟
تغییرات در سیســتم ســپهر به دو دســته 
تقسیم بندی می شوند. تغییراتی که به صورت 
مرکزی هستند و از زمان پیاده سازی، عملیاتی 
و قابل بهره برداری هستند. در حال حاضر سالی 
دو نســخه تحویلداری به بانک ارائه می شود. 
روند کار ما این اســت که شــرکت نسخه را 
به همراه شرح تغییرات ارائه می دهد، ما شعبه 
پایلوت را اعالم می کنیم و سپس این نسخه 
به شعب رفته و نصب می شود. بر این اساس، 
با واحدهای مرتبط با این تغییرات، هماهنگ 
می کنیم که بیایند در شعب پایلوت، نسخه را 
تست و نتایج جمع آوری شده را برای شرکت 
خدمات ارسال می کنیم و درنهایت با توجه به 
نتیجه تست ، اصالحات نهایی انجام می شود. 
ممکن اســت این اصالحات مرکزی باشد که 
دیگر نسخه جدید نمی گیریم و تنها درصورت 
نیاز، نسخه اصالحی می گیریم و دوباره همان 

فرآیند تکرار می  شود. 
پس از اینکه این فرآیندها را به جایی رساندیم 
که بتوانیم نسخه را در تمامی شعب عملیاتی 
کنیم، با شــرکت هماهنگ می کنیم که نصب 
نسخه به صورت متمرکز از طرف خود شرکت 

در همه شعب انجام شود. 

نوشین رضاخو، مسئول گروه سپهر:

راهبری محصول و تغییرات آن را 
در سیستم سپهر بر عهده داریم

مسئول گروه »كارشناسان سپهر« در اداره كل 
انفورماتیک است؛ حوزه معاونت نظارت بر قراردادها، اما 
خود را هماهنگ كننده می داند. او با مدرک كارشناسی 

ارشد مدیریت فناوری اطالعات، 16سال سابقه كار دارد و 5سالی 
می شود در این گروه مشغول كار است. گفت وگوی ما را با نوشین 

رضاخو بخوانید.
سیستم سپهر 
باید به گونه ای 

بومی سازی 
شود که امکان 
ارائه سرویس 

به مشتریان 
براساس 

چارچوب های 
تعیین شده 
سامانه های 
عنوان شده 

وجود داشته 
باشد
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A 
  در مــورد نوع كاری كه انجــام می دهید و 
دیدگاه تان نســبت به آن، برای مخاطبان 

ماهنامه توضیح دهید.
گروه توســعه و  پشتیبانی مراکز داده در اداره کل 
انفورماتیک وظیفه توسعه و نگهداری زیرساخت های 
الزم به منظور ارائه سرویس های مبتنی بر فناوری 
اطالعات را برعهــده دارد.  وظیفه اصلی این گروه 
طراحی، پیاده سازی و نگهداری ساختارهای نوین 
همسو با تغییرات حوزه فناوری اطالعات براساس 
استانداردهای روز اســت، مجموعه ای متمرکز از 
منابع مورد استفاده جهت ارائه سرویس های مناسب 
و پایدار. به طورخالصه این زیرساخت ها شامل مراکز 
داده، تجهیزات ارتباطی، پردازشی و ذخیره سازی و 
در انتها سرویس های پایه فناوری اطالعات است. 
در حــال حاضر ایجاد این زیرســاخت ها منجر به 
راه اندازی هزار سرور عملیاتی در مراکز داده بانک 
به موازات سیســتم متمرکز بانکداری شده که در 
حال ارائه سرویس به مشتریان، ادارات داخلی بانک 
و حتی سازمان های مالی و نظارتی خارج از بانک 
هســتند. هرچند با توجه به تمامی اقدامات انجام 

شــده در این بخش، بهره برداری مناســب از توان 
فناوری اطالعات نیازمند تغییر نگرش سازمان به 

حوزه فناوری اطالعات است.

A 
  زیرساخت ها در این بخش اهمیت بیشتری 

دارد یا روش ها و نگرش ها؟ 
فناوری اطالعات به مؤلفه های بســیاری نیاز دارد. 
تجهیزات، زیرســاخت ها، نیروی انسانی و دیدگاه 
بدنه کارشناسی بانک به این حوزه. به نظرم، ما در 
شرایط فعلی در هر چهار زمینه، نیازمند بازنگری 
و برنامه ریزی جهت اصــالح نگرش ها و فرآیندها 
هستیم. اساسا با توجه به ماهیت فناوری اطالعات 
ایــن بازنگری ها باید به صورت مســتمر و پویا در 
ساختار بانک نهادینه شود. تغییرات در این حوزه 
بسیار ســریع و بنیادی اســت. این موضوع فقط 
شامل پیشرفت تجهیزات نیست و گاهی در کمتر 
از یکســال مدل های کاری هم تغییر می کنند. در 
حوزه سرویس های بانکی، در چند سال اخیر حضور 
فیزیکی مشتریان در شعبه شاید 7۰درصد کاهش 
پیدا کرده که به دلیل انتقال تراکنش ها از شعب به 

سوی ابزارهای دیجیتال است.

A 
 پس مشکل اصلی چیست؟

شاید مشــکل را بتوان اجرای فرآیندهای خارج از 
استانداردهای بین المللی بیان کرد. در اجرای تمام 
فرآیندها باید به سه سؤال اساسی پاسخی مطابق 

استانداردها داده شود. چرا؟ چگونه؟ چه کسی؟
چرا این پروژه باید در بانک انجام شــود؟ فرایندها، 
زیرســاخت ها و روش های انجام کار چگونه است؟ 
چه کســانی و در چه سطحی با چه شرح وظایفی 
درگیر انجام پروژه هستند؟ اینها نمونه های کوچکی 
از فرآیندهای اســتاندارد هستند. قطعا کارکردن 
براســاس این اصول سخت و زمانبر خواهد بود اما 

نتیجه ای روشن خواهد داشت.
پیاده سازی این الزامات از تأمین و آموزش نیروی 
انســانی تا انجام فرآیندهای کاری در ساختارهای 

پویایی مانند فناوری اطالعات ضروری است.

A 
 پیشنهاد شما برای برطرف شدن این مشکل 

چیست؟
در حالت کلی شاید پیاده ســازی و الزام به اجرای 
فرآیندها، مطابق با اســتانداردها تنها گزینه قابل 
ارائه باشــد. هرچند رعایت اســتانداردها مختص 
حوزه فناوری اطالعات نیســت. خوشبختانه این 
اســتانداردها در تمــام زمینه های تدوین شــده 
سال هاست که مورد استفاده اند. کافی است نخواهیم 
دوباره چرخ را اختراع کنیم. باید سختی های رعایت 
اســتانداردها را بپذیریم. ُمدل های کاری در تمام 
کشورهای پیشرفته بررســی و در قالب استاندارد 
ارائه شده اند. در بانک های بزرگ تمام فرآیندها از 
مدیریت منابع انسانی تا نحوه گردش مالی براساس 
همین استانداردها در حال اجراست. قطعا استفاده 
و بکارگیری این تجربیات نتیجه بهتری برای بانک 

خواهد داشت.

A 
  طراحی خدمات بــرای بانک های بزرگ تر و 

كوچک تر متفاوت است؟
برای اجرای هر پروژه باید زیرساختی متناسب 
با تعداد شعبه و مشتریان فراهم کنیم. البته این 
مسائل در کشورهای پیشرفته حل شده است 
ولی متأســفانه با توجه به نبود زیرساخت های 
الزم در حال حاضر امکان استفاده از این مدل 
ســرویس ها برای ما مقدور نیست و با توجه به 
این موضوع که در کشور ما این امکانات موجود 
نیست و راهی بســیار طوالنی تا ایجاد چنین 
زیرســاخت های قابل اعتمادی در پیش داریم، 
بنابراین برای رســیدن بــه کیفیتی خوب در 
سرویس دهی به مشــتریان با توجه به جایگاه 
بانک صادرات ایران ایجاد مراکز داده استاندارد 

)Data Center( بسیار حیاتی است. 

مهدی طاهریان، معاون دایره مركز داده شفق:

نیازمند اصالح نگرش ها و فرآیندها هستیم

با لبخند پذیرای ما شد. مهدی طاهریان متولد سال 1361 و دارای مدرک 
كارشناسی ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه خوارزمی است. او سال 1388 به 

استخدام بانک صادرات ایران درآمد و نخستین محل خدمتش، بخش اعتبارات 
شعبه بلوار ناهید بود. او هم اكنون در گروه توسعه و پشتیبانی مراكز داده، با پست معاون 

دایره انجام وظیفه می كند.

فناوری اطالعات 
به مؤلفه های 
بسیاری نیاز 

دارد. تجهیزات، 
زیرساخت ها، 

نیروی انسانی 
و دیدگاه بدنه 

کارشناسی 
بانک به این 

حوزه. به نظرم، 
ما در شرایط 
فعلی در هر 
چهار زمینه، 

نیازمند بازنگری 
و برنامه ریزی 
جهت اصالح 
نگرش ها و 

فرآیندها 
هستیم
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A 
در كدام بخــش از اداره كل انفورماتیک 

مشغول خدمت هستید؟
از بــدو ورود به بانک صادرات ایــران در اداره 
کل انفورماتیــک و دایــره تولید و توســعه 
نرم افزارهای PC مشــغول به کار شدم. در آن 
زمان سیاست امور فناوری اطالعات بر این بود 
که شــرکت های زیرمجموعه بانک نسبت به 
انجام نیازهای نرم افزاری بانک اقدامات الزم را 
صورت دهند و در این راستا قبل از استخدام 
ما، شرکت داده پردازی خوارزمی تأسیس شد. 
پس از ۲ســال کار در دایره تولید و توســعه 
نرم افزارهــای PC و انتقال بــه دایره حقوق و 
دســتمزد و پرسنلی، با توجه به مرتبط بودن 
کار، با همراهی یکی دیگر از کارشناسان وقت 
اداره کل انفورماتیک )آقای عباس نژاد(، مسئول 
و مدیر پروژه تهیه و پیاده سازی سیستم جامع 

منابع انسانی شدم.
پــس از آن به ترتیب در ســال های ۱383 و 
۱38۵ به صورت مستقل مسئولیت هماهنگی و 
نظارت بر پیاده سازی سیستم های جامع خزانه 
و رفاه که مجری آنها هم شرکت داده پردازی 

خوارزمی بود، به بنده واگذار شد.
در حال حاضر مسئول گروه سیستم های جامع 
ستادی هستم که به نام مجموعه سیستم های 
ERP شــناخته می شود. این گروه مسئولیت 
نظارت و کنترل پروژه های برون سپاری شده را 

هم عهده دار شده است.
بــه عبارتی وظیفه این گروه، نظارت و کنترل 
عملکرد شرکت های پشتیبان و تولیدکننده 

نرم افــزار و البتــه همــکاری با شــرکت در 
زمینه شــناخت و تحلیل سیستم ها و انجام 
هماهنگی هــای الزم بــا واحدهــای داخلی 
درخواســت کننده اســت. همچنین تجمیع 
قرارداد سیستم های جامع و ستادی و تبیین 
و تدوین تعهدات فنی شــرکت ها هم از دیگر 
وظایف این گروه اســت. گروه کارشناســان 
سیســتم های جامع و ستادی در حال حاضر 
شامل ۴نیرو با پست های سازمانی کارشناس، 
کاربــر و متصــدی امــور اداری و عهــده دار 
پیگیری فرآیندهای داخلی پشتیبانی و توسعه 
سیستم های جامع منابع انسانی، رفاه، تدارکات، 

خزانه و ... است.
هم اکنــون مهم ترین پروژه ای که این گروه در 
دست اجرا دارد، پروژه بازنویسی سیستم جامع 
منابع انسانی و رفاه در قالب سیستم جامع امور 
منابع انسانی است که در مرحله عقد قرارداد 
بوده و به زودی جلسات شناخت و تحلیل آن 
با همکاری و نظارت اعضای این گروه تشکیل 

خواهد شد.

A 
مهم ترین چالش هایی كــه دركار با آن 

مواجه هستید چیست؟
در حال حاضر کاری که در این گروه توســط 
نیروهــای زیرمجموعه با پســت های کاربر و 
متصدی امور اداری صورت می گیرد، پیش تر 
توسط کارشناسان انجام می شد و با توجه به 
لزوم داشتن اختیارات مناسب با پست سازمانی 
که توانایی تصمیم گیری در جلســات الزم را 

داشته باشند، باید نسبت به ارتقای پست های 
سازمانی و همچنین افزایش تعداد نفرات این 
گروه تدبیری اندیشــیده شــود که این گروه 
پیشــنهاد خود برای اصالح ساختار اداره کل 

انفورماتیک به رئیس اداره اعالم کرده است.

A 
آیا نظری در مورد پیشنهاد ارسالی اداره 

كل انفورماتیک دارید؟
فکر می کنم انتظار بانــک از بخش IT کمی 
غیرمنصفانه اســت. واقعیت این اســت اگر 
مجموعه ای بتواند چاالک کار کند، کل اجزای 
آن مجموعه هم باید چاالک باشند. منظورم این 
است که سایر واحدهای بانک اعم از واحدهای 
درخواست کننده تهیه نرم افزار هم باید دقت 
بیشتری نسبت به درخواست هایشان داشته 
 IT باشند و واحدهای درگیر در عقد پروژه های
هم باید نسبت به تغییر قوانین و به روزرسانی 

آنها اقدام کنند.
از طرفــی واحدها هم بایــد بدانند که بانک، 
بودجه محــدودی در بخش تهیــه، تولید و 
پشــتیبانی سیســتم ها دارد. بنابراین همه 
درخواست هایشــان قابل اجرا نیســت و باید 
نسبت به اولویت بندی درخواست هایشان اقدام 
کنند و اجرایی نشدن همه درخواست ها دلیل 
کم کاری اداره کل انفورماتیک نیســت؛ بلکه 
به خاطر محدودیت های موجود است. همچنین 
درخواست من و همکارانم این است که سازمان 
برآورد مناسبی از حجم کار و تعداد نیروهای 

شاغل در اداره کل انفورماتیک داشته باشد.

آرمین آذرمهر، مسئول گروه سیستم جامع ستاد:

ادارات درخواست هایشان 
را طبق چشم اندازها، 

اولویت بندی کنند

كارشناس كامپیوتر گرایش نرم افزار، 42ساله است و در 
سال 80 به عنوان كارشناس تجزیه و تحلیل سیستم ها 
به استخدام بانک صادرات ایران درآمد. آرمین آذرمهر 
در حوزه معاونت نظارت بر قراردادها به انجام وظیفه مشغول است. 

 مهم ترین 
پروژه ای که این 
گروه در دست 

اجرا دارد، پروژه 
بازنویسی 

سیستم جامع 
منابع انسانی 

و رفاه در قالب 
سیستم جامع 

امور منابع 
انسانی است 
که در مرحله 
عقد قرارداد 

بوده و به زودی 
جلسات 

شناخت و 
تحلیل آن با 

همکاری و 
نظارت اعضای 

این گروه 
تشکیل خواهد 

شد



73 72   سازمان      شماره   1124       شماره   1124

nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            آبان 1397                       آبان 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

B  

سعید صلواتی: ظرفیت خوبی در زمینه 
طراحی و اجرای موتور بانک اطالعاتی داریم

A 
آقای صلواتی، لطفا در مورد واحدی كه در آن 
به كار اشتغال دارید و چالش های شغل خود 

توضیح دهید.
واحــد انبار داده کاوی یــا Data Warehouse در 
واقع محلی است که عملیات پاالیش و ذخیره سازی 
اطالعات موردنیاز سازمان ها در آن انجام می شود. 
در این واحــد اطالعات به صورت ســاخت یافته و 
تفکیک شده در بانک های اطالعاتی نگهداری شده 
و نیازهای واحدهای مختلف بانک به اطالعات تأمین 

می شود. همچنین زیرساخت اطالعاتی نرم افزارهای 
مختلف بانک و تهیه گزارشــات آماری توسط اداره 
کل آمار و حســابداری مدیریت از طریق اطالعات 
ذخیره شده در این واحد انجام می گیرد. در سال های 
گذشته این واحد در بانک وجود نداشت، اما به علت 
عدم تمرکز اطالعات در همه واحدها برای رفع نیاز، 
اطالعات در سرورها بارگذاری شد و تغذیه اطالعاتی 
سازمان و جلوگیری از هدر رفتن منابع سخت افزاری 

و صرفه جویی در زمان در اولویت کار قرار گرفت.
یکی از مهم ترین کارهایی کــه پس از جمع آوری 
اطالعــات در ایــن واحد انجام می شــود، پاالیش 
آنهاست. پاالیش و برآورده کردن اطالعات صحیح 

مورد نیاز سازمان و نظارت بر صحت اطالعات و در 
صورت لــزوم پاالیش آنها از مهم ترین کارهای این 
بخش است. در این واحد روزانه حدود ۱7۰فایل از 
شرکت خدمات انفورماتیک و واحدهای دیگر مانند 
شاپرک، شــتاب و ... دریافت و در قالب بانک های 
اطالعاتی پاالیش و ذخیره سازی می شوند. اطالعات 
ذخیره  شــده جهت تولید گزارش هــا و با تأمین 
نیازهای نرم افزارهای مختلف در اختیار بخش های 

مختلف قرار می گیرند.
BI )Business In�  عالوه بر این، رســالت ما ایجاد

telligence( و انجــام عملیــات داده کاوی بر روی 
اطالعات اســت که متأسفانه به دلیل کمبود نیرو 
و زیاد بودن کارهای جاری، نتوانســته ایم به صورت 
جدی وارد این حوزه ها شــویم. براســاس بررسی 
صورت گرفته از ســایر بانک ها، ایــن واحد یکی از 
کلیدی ترین واحدهای سازمان بوده و بسیار مورد 
توجه قرار گرفته اســت. به عنوان مثــال در بانک 
ملی، ایــن واحد یک اداره مســتقل دارد و حدود 
3۵کارشناس در آن کار می کنند. این واحد دارای 
دو معاونــت انبار داده و BI اســت و نیروهای یک 
شرکت باتجربه )ایران ارقام( هم در کنار آنها مشغول 
خدمات رسانی و تهیه گزارش های مبتنی بر BI به 
مدیریت بانک و واحدهای مختلف هستند. این در 
حالی است که ما به علت کمبود نیرو و عدم  وجود 
یک شرکت توانمند در کنارمان، نقص در این بخش 

را به خوبی احساس می کنیم.

كارشناسان واحد داده كاوی )DW( تاكید كردند:

حاکمیت جهانی Data Governance را 
در بانک صادرات ایران بپذیریم

گفت و گوی ماهنامه سپهر با سعید صلواتی، فوق لیسانس 
رشته IT و مهندس نرم افزار و معصومه حبیبی، 

كارشناس كامپیوتر و كارشناس ارشد كارآفرینی را در 
 Data اینجا می خوانید. این دو مهندس در واحد داده كاوی یا

Warehouse به انجام وظیفه مشغول هستند.
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کل پرسنل مشــغول در واحد انبار داده و داده کاوی 
بانک صادرات ایران ۱۱نفر هستند که در کنار کارهای 
معمول و روزمره، به علت اشراف کامل نیروهای این 
واحد به اطالعات و ماهیت کسب وکار بانک، کارهای 
دیگری هم به آنها محول می شود. بر همین اساس، 
قسمت های اساسی )موتور بانک اطالعاتی سیستم( 
برخــی از پروژه های مهم بانک در این واحد طراحی 
و اجرا می شود. از جمله بخش موتور بانک اطالعاتی 
سامانه باشگاه مشــتریان و هزینه-فایده مشتریان 
)CV( و پــروژه Customer Profile. ایــن قبیــل 
نرم افزارهــا عالوه بر وجود دانــش نرم افزاری، نیاز به 
دانش و شناخت از اطالعات هم دارند که در این گروه 

پتانسیل خوبی در این زمینه موجود است.

A 
 این كارها را نمی توان برون سپاری كرد؟

بله، ولی شرکت ها برای انجام چنین کارهایی ابتدا 
باید بانک را بشناسند. حال تا این افراد شناخت الزم 
را نسبت به فرآیند بانک پیدا کنند، زمان زیادی از 
دست می رود. ضمن آنکه ماهیت انجام این پروژه ها 
توسط شرکت ها بسیار گران و هزینه زاست، اما وجود 
یک شرکت توانمند و باتجربه کاری در بانک ها، در 
کنار این تیم برای انجام پــروژه BI الزم و ضروری 

است.

B  

معصومه حبیبی: یک نفر از بخش 
فناوری اطالعات در هیات مدیره وجود داشته 

باشد

A 
خانم حبیبی، از دغدغه های شغلی تان و كار در 

این بخش از بانک بگویید.
من از ســال ۹۲، به گروه داده کاوی پیوستم. قبل 
از آن هم در اداره کل خدمات نوین بانکی مشغول 
کار بودم. شروع کار من همزمان با بحث جمع آوری 
داده ها اتفاق افتاد. یک سال و نیم بررسی کردیم که 
چه اطالعاتی با چــه ماهیت و عملکردی در بانک 
وجود دارد. در مســیر مشــترک بانک و شــرکت 
خدمات انفورماتیک و سایر شرکت ها شاید روزانه 
بالغ بر ۲هزارفایل بارگذاری می شــد که بسیاری از 
آنها، به علت درخواست موردی بانک یا همپوشانی 
محتوایی با ســایر فایل ها دیگر مورد نیاز نیستند. 
هدف گروه DW تفکیک فایل های مهم و کاربردی 

از سایر فایل ها است.

A 
آیا اطالعات مشتریان، جامع است؟

بلــه، این گروه کار خود را با بررســی اینکه در هر 
حــوزه، چه دیتاهایی داریم و چــه دیتاهایی برای 
ما مورد نیاز اســت، شــروع و پس از آن دیتاها را 
جمع آوری و در صورت عدم دسترسی، از واحدهای 
مربوطه درخواســت کردیم تا داده های موردنیاز را 

در اختیارمان قــرار دهند. درحال حاضر، اطالعات 
مشتریان و عملکرد آنها در سیستم سپهر جمع آوری 
شده است. البته به نظر من موردی که به عنوان یک 
نقطه ضعف در بانک محسوب می شود، این است که 
متأسفانه دوستان در برخی واحدها با تصور اینکه 
گــروه DW داده ها را در اختیار دارد، کارهایی را به 
این واحد سفارش می دهند که به هیچ عنوان مرتبط 
با ساختار ما نیست. برای اینکه واحدهای دیگر بانک 
ما خیلی با Data ها کار نمی کنند و شاید برای آنها 
وظیفه ای تعریف نشــده باشد. درست است که به 
گروه DW می رویم و این کسب وکار را فرا می گیریم، 
ولــی این موضوع که در همــه زمینه ها به صورت 
تخصصی وارد شویم، بسیار زمان بر است و من باید 
کارشناس مالی، کارشناس بازاریابی و... باشم تا بتوانم 

از یک پروژه به صورت تمام و کمال سر در بیاورم.

A 
درخصوص سامانه هزینه- فایده چطور؟ 

سامانه تحلیل هزینه- فایده مشتری ها، سامانه ای 
اســت که در حوزه مدیریت خیلی به آن اهمیت 
می دهنــد. تا پیش از این، در شــعب ما، همکاران 
براساس شناختی که از مشتری در ذهن داشتند، 
خوب و بد مشــتری را تعیین می کردند و از این رو، 
نمی توانستند ارزشی )Value( برای مشتری در نظر 
بگیرند. برای رفع این مشکل، سامانه تحلیل هزینه- 
فایده مشتری )CV( با توان داخلی بانک راه اندازی 
شــد که االن هم در بخــش مدیریت کارمزدهای 
شتابی و کارمزدهای پذیرندگی درگاه های شاپرکی 
در سطح شعب مورد استفاده قرار می گیرد و موضوع 

تأثیرات آن هم در حال بررسی است.

A 
به نظر می رسد كه دست كم بخشی از پروژه 
CV مربوط به اداره آمار است. گویی مرزها با 
هم تداخل كرده است. آیا بهتر نیست بخشی 

از كار بر عهده اداره آمار باشد؟
پروژه تحلیل هزینه- فایده مشتری پروژه ای است که 
در آن همه ادارات سهیم هستند. باید کل کسب وکار 
بانک را بدانید تا دریابید که مشتری چه درآمدها و 
چه هزینه هایی را در چه بخش هایی برای بانک ایجاد 
می کند، مسلم است در این پروژه تمامی بخش های 
تسهیالت، اعتبارات، اداره آمار و ... درگیر هستند. به 
همین دلیل برای این طرح، کارگروه تعیین شــده 
تا ادارات مختلف نظراتشــان را ارائه کنند. تاکنون 
برای این موضوع، 8جلسه بازنگری داشتیم و بخش 
تسهیالت تازه رو به اتمام است. بخش های اعتبارات 
اسنادی و ضمانت نامه ارزی هنوز که طراحی نشده اند.

A 
به این جمع بندی رسیده اید به جای آموزش 
همگانی، نیروهای متخصص ادارات دور هم 
جمع شوند و كارگروهی را تشکیل دهند كه 

واجد همه تخصص هاست. پس چطور می توان 
BI جامعه بانکی را در این بانک پیاده سازی 

كرد؟
ما جلسات زیادی را با شرکت های بزرگ داشته ایم 
که آنها را وارد کار کنیم، اما واقعیت این است که اگر 
بخواهیم BI جامعه بانکی را در این بانک پیاده سازی 
کنیــم، با وجود آنکه تــوان ورود وجــود دارد، اما 
پشــتیبانی این موضوع سخت اســت. پشتیبانی 
سیســتمی که بتواند بــرای بانــک، گزارش های 
مختلف BI ارائه کند، کار بسیاربسیار عظیمی است. 
عقب ماندگی ای که برای ما وجــود دارد، به خاطر 
همین موضوع است؛ ما BI نداریم، داده کاوی نداریم 
و نمی دانیم در بانک چه اتفاقی می افتد. ما توان تولید 
این سیســتم ها را داریم، منتها تولید اینها نیازمند 
نیرو، پشتیبانی و شــرکت خبره ای است که کنار 
ما باشد و از فناوری های جدید استفاده کند. همه 
اینها معضالت ما در این بخش هستند و متأسفانه 
اهمیتی که باید به  IT داده نمی شود و همیشه بر این 
باورند که IT هزینه اســت؛ درصورتی که برای ادامه 
حیات بانک به روزرســانی و زنده نگه داشتن بخش

IT  ضروری است. بخش IT را چه گروهی پشتیبانی 
می کند؟ انفورماتیک. درســت اســت که شرکت 
خدمات انفورماتیک هم هست و تصور عمومی این 
است که اداره انفورماتیک فقط رونوشت نامه می زند! 
اما به واقع این طور نیست. مانیتورینگ بسیار مهم 
است و اگر »سپهر« به درستی کار می کند، حاصل 
زحمات این مجموعه است. انشااهلل مدیران ما هم با 
Data Govern�توجه به اینکه حاکمیتی موسوم به 

ance در دنیا مطرح شده و جان گرفته، به این نگاه 
برسند که در ترکیب هیأت مدیره حداقل یک نفر از 

بخش IT  باید وجود داشته باشد.

A 
 آیا نکته ای باقی مانده است؟

به عنــوان بحث آخر، اگــر برای گــروه IT و گروه 
انبارســازی داده ما ارزش قائل شــوند، می توانیم 
بسیاری از پروژه ها را انجام دهیم. کما اینکه در مورد 
پروژه Engine باشگاه که مدت ها در پی پیاده سازی 
آن در بانک بودند، نهایتا کار برون ســپاری شد و با 
وجود زمــان زیادی که برده بود، به هیچ نتیجه ای 
نرســید، ولی بچه های ما یک ماهــه آن را انجام 
دادند. بعد از آن دیدیم پشتیبانی آن را نمی توانیم 
انجام دهیم و خواستیم برون سپاری کنیم. شرکت 
بیرونی 8۰۰میلیون خواســت و در آخر هم گفتند 
نمی توانیم انجام دهیم، یعنی یک چنین پتانسیلی 
نه تنها در گــروه ما، که در همه گروه های اداره کل 
انفورماتیک وجود دارد که این عدم  ارزش گذاری به 

توان همکاران، انگیزه آنها را از بین می برد.

پروژه تحلیل 
هزینه- فایده 

مشتری پروژه ای 
است که 

در آن همه 
ادارات سهیم 
هستند. باید 
کل کسب وکار 
بانک را بدانید 
تا دریابید که 

مشتری چه 
درآمدها و چه 

هزینه هایی 
را در چه 

بخش هایی 
برای بانک ایجاد 
می کند، مسلم 

است در این 
پروژه تمامی 

بخش های 
تسهیالت، 

اعتبارات، اداره 
آمار و ... درگیر 

هستند
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فروش و پایش گران، راه افتاد. این دو سیستم 
در سطح شبکه عملیاتی شــد و مورد توجه 
ویژه قرارگرفت. ما جزء نخســتین بانک هایی 
بودیم که یک سیستم اتوماتیک و اصولی برای 
جمع آوری تقاضاهــای پایانه های فروش مان 
ایجــاد کردیــم و پس از آنکه شــاپرک آمد، 
توانستیم آن را براساس فرمت موردنیاز شاپرک 
به منظور ارسال به شرکت های PSP استاندارد 

کنیم.

A 
در خصوص تولید سیستم های مختلف 

این گروه هم توضیح دهید.
در حال حاضر 6۵سیستم عملیاتی در سایت 
TMSL داریم که در ســطح شبکه استفاده 
می شود. سیســتم های مهمی مانند سیستم 
پروفایل مشتریان، سیستم هزینه - فایده که 
همکاران DW زحمت Data آن را کشیدند و 
ما UI آن را طراحی کردیم. سیستم چکاوک، 
سیستم جست وجوی بخش  نامه ها، سیستم 
رسیدگی به شــکایات و دیگر سیستم ها که 
حداقل توانســته اند باری از دوش همکارانم 
کم کنند. وظیفه اصلی ما در این واحد، تولید، 
توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای موردنیاز شبکه 
داخلی بانک است که بسته به اولویت کار، دقت 
مورد نیاز، تجارب موجود و همچنین محدودیت 
زمانی و نظایر آن، به صورت برون ســپاری یا 
درون ســپاری انجام می دهیم. امروزه بانک با 
بخش IT خود معنــی پیدا می کند و مهم تر 
آنکه، این نگاه که IT صرفاً بخشی از بانک است 
باید عوض شود. حاال زمان آن است که ساختار 
IT ما رشد پیدا کند و افراد تخصصی تر شوند، 
زیرا سهم تراکنش های حضوری و غیرحضوری 
ما خیلی جابه جا شده و درصد چشمگیری از 
تراکنش ها، از طریق درگاه های غیرحضوری 
نظیر اینترنت بانک، همراه بانــک و ... انجام 

می شود.
بحث دوم اهمیت انگیزه دهی و تقویت روحیه 
کارمندان به خصوص در قســمت IT است. با 
توجه به اهمیتی که خدمت تان عرض کردم، 
در مــورد IT، افــرادی که در ایــن حوزه کار 
می کنند، باید از نظر روحی رشــد کنند. این 

رشد در گروی دو مساله است: 
۱-آموزش

 ۲- ارتقای پستی.
 آموزش تخصصی، پویا و به روز، الزمه حیات 
یک IT man اســت و بدون ایــن مهم، این 
نیروها بسیار سریع تر از نیروهای دیگر، کفایت 
عملیاتی و بهره وری خود را از دست خواهند 
داد. در مورد ارتقای پستی هم وقتی پست های 
سطح پایین برای همکاران IT در نظر گرفته 
می شــود و به آنها به دید ابزار و وسیله اجرا، 
نه تصمیم ساز و تصمیم گیرنده، نگاه کنند، آنها 
مســئولیت چندانی در قبال پیشبرد اهداف 
سازمان احساس نمی کنند، در صورتی که باید 
آنها را به سمت مسئولیت پذیری و تعهد سوق 

داد.

:)SME( انسیه جهانی نیک، مسئول گروه مدیریت نرم افزار

ساختار IT باید رشد 
پیدا کند

انسیه جهانی نیک، دارای  مدارک تحصیلی كارشناسی نرم افزار و كارشناسی 
ارشد مهندسی IT )تجارت الکترونیک( و اكنون نیز دانشجوی سال سوم دكترای 

مدیریت IT است . او سال 87 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 
ابتدای كار، به مدت یک سال و نیم در یکی از شعب بانک خدمت كرده است و این مدت را 
گنجینه ارزشمندی از تجربیات می داند. او می گوید برای هر كسی كه در بانک كار می كند، 

تجربه كار در شعبه و لمس دغدغه های كاركنان »صف« الزم است. گفت وگوی ماهنامه 
»سپهر« با مسؤول گروه مدیریت نرم افزار )SME( را بخوانید.

آموزش 
تخصصی، پویا 
و به روز، الزمه 

 IT حیات یک
man است و 

بدون این مهم، 
این نیروها 

بسیار سریع تر 
از نیروهای 

دیگر، کفایت 
عملیاتی و 

بهره وری خود 
را از دست 

خواهند داد

A 
از شــرح وظایف، تجربیات و نگاه تان به 

حوزه كاری كه انجام می دهید، بگویید.
پــس از آن که در ســال 8۹، جذب اداره کل 
انفورماتیک شدم تا سال ۹۲، به اتفاق همکاران 
در گروه برنامه نویسان تحت وب، برنامه نویسی 
می کردیم. سال ۹۲ با سرگروهی من، گروهی 
با نام مدیریت نرم افزار )SME( تشکیل شد که 
متشــکل از خودم و چهار نفر از دوستان بود. 
این گروه با پروژه ثبت درخواســت پایانه های 
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حامد مرادی، كارشناس دایره شبکه و ارتباطات:

تنها تمایز بانک ها، کیفیت خدمات 
الکترونیک است

38سال سن دارد. سال 83 وارد بانک صادرات ایران شده و دارای مدرک كارشناسی ارشد فناوری 
اطالعات از دانشگاه شهید بهشتی است. حامد مرادی افزون بر اینکه سخنوری تواناست، مطالب 

تخصصی اش را بسیار شمرده و دقیق توضیح می دهد. 

A 
دایره شبکه و ارتباطات چه وظایفی بر عهده دارد؟

فعالیت گــروه ما در بانــک، شــبکه، ارتباطات و 
زیرساخت است. به عبارت دیگر برقراری ارتباطات 
و پشــتیبانی و رفع عیب خطوط ارتباطی شــعب، 
خودپردازها، باجه ها و ... که به »شــبکه اینترانت« 

مشهور است، برعهده این دایره است.

A 
  برای توســعه زیرساخت ها چه كارهایی باید 

انجام شود؟
در این رابطه دو موضوع بسیار مهم وجود دارد. یکی 
اینکه تعامل خوبی با تأمین کنندگان ارتباطات یعنی 
شــرکت های Service Provider داشته باشیم تا 
بتوانیم از حداکثر ظرفیت های ارتباطی و تکنولوژیک 
موجود در کشور استفاده کنیم. دوم اینکه در بخش 
تأمین تجهیزات، قوی عمل کنیم تا امکان استفاده از 

نوآوری ها را پیدا کنیم.

A 
  اهمیت بسیار زیاد ارتباطات و پایداری آن در 

چیست؟

معتقدم مبحــث ارتباطــات بر تمامــی خدمات 
بانکی تقدم دارد. البته از اســمش هم معلوم است؛ 
»زیرساخت«. مادامی که بسترهای ارتباطی در اختیار 
نداشته  باشیم، ارائه بهترین خدمات هم در معرض 
شکســت قرار می گیرند و این به معنای نارضایتی 
مشــتریان و کاهش وفاداری آنان اســت. متأسفانه 
بخش زیرساخت با وجود اهمیت بسیار زیاد در حال 
حاضر از توجه چندانی برخوردار نیســت و این در 
حالی  است که بروز اختالالت حتی جزئی می تواند 
منشاء مشکالت عدیده برای مشتریان از جمله ایجاد 
مغایرت در حســاب ها و کاهش توان رقابت پذیری 

بانک می شود.

A 
  با این حساب، رقابت در صنعت بانکداری ایران 

حرف اول را می زند؟
البته، صنعت بانکداری در ایران کامال رقابتی اســت 
و با عنایت به شــباهت خدمات ارائه  شــده از سوی 
بانک های مختلف تنهــا نکته ای که برای یک بانک 

مزیــت رقابتی ایجــاد می کند، کیفیــت خدمات 
الکترونیــک )Service Quality Electronic( ارائه 
شده توســط آن بانک است. این بدان معناست که 
سهولت ارائه خدمات بر خط که مشتمل بر سرعت، 
امنیت و ... اســتفاده از خدمات است، در چه بانکی 
بیشتر اســت؟ به  نظر من این پارامترهای کیفی به 
صورت مستقیم تابعی از کیفیت و تکنولوژی استفاده 
شده در زیرساخت های ارتباطی و در درجات بعدی 
تکنیک های نرم افزاری مورد استفاده است. لذا تأمین 
تجهیــزات به موقع در حوزه IT می تواند قابلیت های 
زیادی با هدف خدمات رسانی باکیفیت بیشتر ایجاد 
کند که این خود یک ابزار قوی در ایجاد ســهم بازار 
و مزیت رقابتی است. در ادامه بد نیست به این مهم 
اشاره کنم که امروزه و با افزایش وزن و اهمیت ارائه 
خدمات برخــط در صنعت بانکداری نقش IT از هر 
زمان دیگری پررنگ تر شده است و بر همین منوال 
بروز نقصان در پیکره فناوری اطالعات می تواند برای 

کسب وکار بانک مهلک باشد.

A 
 در این واحد با چه مسائلی روبرو هستید؟

مســاله ای که حوزه IT نسبت به سایر بخش ها در 
بانک دارد، آن است که اداره کل انفورماتیک درگیر 
اجراســت و انجام امور اجرایــی در مملکت ما کار 
تروتمیز و شــیکی نیست و نیاز به هماهنگی دارد، 
هماهنگی با مجموعه های ناهماهنگ و نامتجانس، 
کار بسیار ســختی اســت. لذا نتایج کار علی رغم 
زحمات فراوان دلچسب نیست و در بسیاری موارد 
مشــتریان ناراضی هستند. فقدان شناخت صحیح 
فرآیندها و عدم وجــود مکانیزم های اجرایی بهینه 
منجر به کاهش انگیزه و خروج نیروهای دلســوز از 
مجموعه فناوری اطالعات می شود. در این خصوص 
پیشــنهاد می کنم برای بهبود وضعیت به الگوهای 
موفق اجرایی در کشور خودمان رجوع کنیم و از آنها 
کمک بگیریم. البته این کار نیاز به همدلی و همراهی 

تمامی بدنه بانک دارد.

A 
  در خصوص تجهیزات و تأمین تجهیزات، این 

بانک در چه سطحی قرار دارد؟
تأمین تجهیزات در بانک صادرات ایران روال بسیار 
کندی دارد و ملزم به اخذ مجوزهای مختلف از مراجع 
گوناگون و طی تشریفات اداری طوالنی است که این 
امر باعث می شود تأمین تجهیزات ما با تأخیر فراوان 
صــورت پذیرد. بدیهی اســت عدم تأمین تجهیزات 
به ویژه در بخش زیرساخت مانع توسعه ظرفیت های 
ارتباطی بانک شــده و این مهــم باعث بروز تأخیر 
احتمالی در اجرای برخی پروژه ها می شود. البته دامن 
این تأثیرات تا ناخشنودی همکاران شعب و مشتریان 

هم ادامه می یابد.

امروزه و با 
افزایش وزن 

و اهمیت ارائه 
خدمات برخط 

در صنعت 
بانکداری نقش 

IT از هر زمان 
دیگری پررنگ تر 
شده است و بر 

همین منوال 
بروز نقصان 

در پیکره 
فناوری اطالعات 

می تواند برای 
کسب وکار بانک 

مهلک باشد





رویداد این ماه به اخبار مختلفی از جمله 
برگزاری همایش سراسری روسای 

حوزه های صف، ستاد و شعب ممتاز بانک 
صادرات ایران می پردازد. همایشی كه 

در آن دكتر حجت اله صیدی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران بر نقش روسای 

حوزه ها در پیش برد دستورالعمل های 
اجرایی تاكید كرد و هدف این بانک در 

سال جاری را خروج از زیان دهی و ورود 
به منطقه سود خواند. 

ارائه طرح ها و خدمات جدید و متنوع 
مالی و سرمایه گذاری بانک هم موضوع 
دیگری است كه در بخش رویداد و در 

قالب اخبار مختلف به آن پرداخته شده 
است، فعالیت هایی كه به عقیده رضا 

صدیق، عضو هیأت  مدیره بانک صادرات 
ایران، فصل جدیدی از حضور قدرتمند 

این بانک در اقتصاد كشور را رقم خواهد 
زد. 

سپهر دانش طرحی كه با استقبال 
دانش آموزان روبرو شده، از جمله 

طرح های جدید بانک صادرات ایران برای 
مشتریان خود است كه دركنار سایر اخبار 

مربوط در این بخش به آنها اشاره شده 
است. 

طرح های سودده
 هدف بانک صادرات ایران در سال جاری خروج 

از زیان دهی و ورود به منطقه سود است

رویداد
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مدیرعامل بانک صادرات ایران در اولین روز این 
همایش، طی سخنانی تالش مضاعف، احساس 
مســئولیت وافــر، حرکت در مســیر اهداف، 
خستگی ناپذیری و پیشرو بودن در هر برنامه ای 

را برای رسیدن به اهداف ضروری عنوان کرد. 
صیدی در ادامه با اشــاره به اهمیت برگزاری 
ایــن همایش گفت: » روســای حوزه ها نقش 
بی بدیلی در تبدیل راهبردهای کالن بانک به 

دستورالعمل های اجرایی داشته و بر این اساس، 
جایــگاه بااهمیتــی در برنامه ریزی ها و تحقق 
اهداف تعیین شــده دارند. حوزه ها بنا بر نقش 
بسیار مهم و حساسی که دارند، می توانند خالق 

بهترین عملکردها باشند.«
وی ضمن تشریح نقش و جایگاه برنامه ریزی در 
رسیدن به اهداف سازمانی گفت: » هر سازمانی 
برای پیشرفت و بقاء و استمرار فعالیت ها نیازمند 

برنامه است و یک سازمان بدون برنامه به واقع 
یک سازمان شکست خورده محسوب می شود.« 
صیدی با اشــاره به شرایط بانک صادرات ایران 
در ســال ۹6 و ضرورت وجــود برنامه گفت: » 
این بانک در سال ۹6 با یک برنامه سه بخشی 
و با قوت و تالش همکاران در سراســر کشور 
افق روشــن تر و امیدوارکننده تری را ترسیم و 

موفقیت هایی هم کسب کرد.« 
صیدی افزود: »در مسیر رشد، وجود برنامه مهم 
است اما مهم تر از آن اجرا و پایبندی به اجرای 
آن اســت.« وی با اشــاره به اهمیت برگزاری 
میزگردهــای تخصصی گفت: » بــا توجه به 
ضرورت های موجود، این میزگردها در ۴ بخش 
بازاریابی، جذب منابع و ارتباط با مشــتریان، 
مصارف، بهداشت اعتباری و مطالبات، ساختار 
سازمانی، اختیارات، مسئولیت ها و پاسخگویی و 
سرمایه های انسانی و فکری و ارزیابی عملکرد 
برگزار شد که مهمترین اهداف و استراتژی های 
بانک بــرای بهره گیــری از فرصت های ایجاد 
شده را فراهم ســاخته و زمینه را برای کسب 

دستاوردهای بیشتر مهیا کرده اند.«
حجت اله صیدی طی سخنانی در اختتامیه این 
همایش، هدف بانک صادرات ایران در سال ۹7 
را خروج از زیاندهی و ورود به منطقه سود عنوان 
کرد: » قدم های خوبی در این مســیر توســط 
همکاران بانک برداشــته شده و ضمن اصالح 
ســاختار و فرایندها، بین بخش های مختلف 
بانک از جمله فنــاوری اطالعات، محصوالت و 
خدمات، بازاریابــی و... هم افزایی کاملی ایجاد 

شده است.« 
وی ادامه داد: » برای تحقق اهداف بانک صادرات 
ایران در ســال ۹7 در حــوزه افزایش منابع و 
تعیین تکلیف عملی مطالبات و برای خروج از 
زیاندهی و ورود به منطقه سوددهی همگی با 
هــم تالش خواهیم کرد تا بانک صادرات ایران 

همیشه در اوج نگه داشته شود.«

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاكید كرد:

هم افزایی ارکان بانک برای ورود به 
منطقه سود

همایش سراسری رؤسای حوزه های صف، ستاد و شعب 
ممتاز شبکه بانک صادرات ایران با حضور دكتر حجت اله 

صیدی، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان، 
مشاوران و بازرس ویژه مدیرعامل، مدیران امور، جمعی از روسای 

ادارات كل و روسای حوزه های صف، ستاد و شعب ممتاز شبکه بانک 
صادرات ایران، چهارشنبه و پنج شنبه 18 و 19 مهرماه به میزبانی 

مدیریت شعب استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس برگزار 
شد.
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مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: »یکی 
از عوامــل موفقیت توجه به قانون اســت و ما 
برای موفقیت باید قانون را رعایت و اجرا کنیم 
و به درســتی به آن پایبند باشیم ضمن اینکه 
دستورالعمل ها و سیاست های ابالغی را کامال 

رعایت کنیم.« 
صیدی با اشاره به سازوکارهای انتخاب مدیران، 
گفت: » این بانک به منظور ارائه خدمات مطابق 
با اســتانداردهای روز دنیــا ارتقای توانمندی 
همکاران و همچنین بهبود شرایط شغلی آنها را 
براساس شاخص های شایسته ساالری در دستور 
کار قرار داده و تمهیدات الزم را در نظر گرفته 

است.«
وی ایجاد همگرایی بین مدیران عالی و میانی 
را بسیار ارزشــمند عنوان کرد و در این رابطه 
تصریح کرد: » این همایش با رویکرد شناسایی 
و رفع نقاط ضعف و استفاده از فرصت ها برگزار 
شــد و در ایــن دو روز کارگروه های چهارگانه 
توانستند دستاوردهای درخشانی را رقم بزنند 
که نتایج و پیامدهای آنها می تواند در کوتاه مدت 

و میان مدت نمود بیشتری پیدا کند.«
صیدی حرفه ای عمل کردن و تمرکز روی هدف 
را خاطرنشــان کرد و اظهار داشــت: »روسای 
حوزه ها باید در یک مســیر حرکت کنند و به 
سازمان و سیستم ســازمان احترام بگذارند و 
منافع ســازمان را بر منافع شخصی و گروهی 

ارجح بدانند.«
مدیرعامل افزود: »در حوزه آموزش ما هم آن را 
جدی گرفته ایم و تداوم آموزش های موثر، الزم 

و سودمند ضروری است.«
صیدی تعصب، صراحت، صداقت در بیان نظرها 
و نکات مطرح شده همکاران در این همایش را  
ارزشمند توصیف کرد و گفت: »آینده بانک با 
توجه به نقش همکاران توانمند تضمین خواهد 
شــد و در این همایش دریچه جدیدی گشوده 
شــد تا به ســازمان بزرگ بانک صادرات ایران 

بیشتر بپردازیم.« 
وی با اشاره به شعار مهم و بزرگ بانک صادرات 
ایران مبنی بر »درخدمت مردم بودن«، تصریح 
کرد: »این شعار در عین سادگی خیلی پرمحتوا، 
روان و ساده است و در این راستا کار سختی بر 

دوش ماست.«

B  

همگرایی حاكمیت در حل مشکالت 
نظام بانکی، كلید عبور از چالش هاست

رضــا صدیــق، عضو 
بانــک  هیأت مدیــره 
ایــران  صــادرات 
حاکمیت  همگرایــی 
مشکالت  حل  جهت 
مدیریت  بانکی،  نظام 
بازار پــول و جذب نقدینگی ســرگردان را از 
مهمترین برنامه هایی عنوان کرد که می توان با 
تدبیر و استفاده از نیروهای توانمند نظام بانکی، 

از چالش های موجود عبور کرد.
وی در دومیــن روز از این همایش، در رابطه با 
فرصت ها و تهدیدهای موجود در مباحث بانکی 
به بیان ظرفیت های موجــود در کالن اقتصاد 

کشــور پرداخت و گفت: »همگرایی حاکمیت 
جهت حل مشــکالت نظــام بانکــی، خالی 
شدن بخشــی از بازار پول به دنبال ساماندهی 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، نقدینگی 
سرگردان فزآینده، فعالیت چابک تر در بخش 
سرمایه گذاری، تجربه و امکان ارائه محصوالت 
فرابانکی، از جمله برنامه هایی هستند که باید با 

جدیت اجرایی شوند.« 
وی با اشــاره به توانمندی های بانک صادرات 
ایران افــزود: »ظهور بانکــداری دیجیتالی و 
بانکداری بــاز در ایران، اعتماد عمومی به برند 
خدمــات و محصوالت بانــک، امکان طراحی 
خدمت و محصول و امکان انتقال ارزهای خانگی 
به نظام بانکی کشور از جمله فرصت هایی است 
که می توان با استفاده از قابلیت های موجود در 
مجموعه بانک صادرات ایران، به سهم بزرگ تری 
در نظام بانکی و مشــارکت بیشتر در اقتصاد 

کشور دست یافت.« 
صدیق در عین حال ضمــن تبیین نقاط قوت 
بانک صادرات ایران عنوان کرد: »ســرمایه های 
انسانی، وجود صاحبنظران بانکی در سطح ملی، 
انعطاف پذیری بدنه، سهم باالی بانک در برخی 
استان ها، ضریب نفوذ باالی بانک در عمده مناطق 
جغرافیای اقتصادی داخلــی و خارجی و وجود 
پایگاه های اجتماعی متعدد، از جمله مزیت های 
رقابتی بانک هستند که می تواند برای ذینفعان 

بانک هم منشاء اثر باشند.« 
وی در ادامه تاکید کرد: »شرکت های زنجیره ای 
خدمــت، وفاداری باالی مشــتریان و ســهم 

دکتر صیدی: 
این بانک به 
منظور ارائه 

خدمات مطابق با 
استانداردهای 
روز دنیا ارتقای 

توانمندی 
همکاران و 

همچنین بهبود 
شرایط شغلی 

آنها را براساس 
شاخص های 

شایسته ساالری 
در دستور کار قرار 

داده و تمهیدات 
الزم را در نظر 

گرفته است
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احساسی، تعداد بسیار باالی مشتریان، باالبودن 
نقاط تماس با مشتریان، شفافیت و پاسخگویی، 
روند مطلوب ریسک اعتباری، زیرساخت های 
داده ای و گزارشگری مناسب و قوی، تجربیات 
علمی و نظری متنوع و گسترده از جمله نقاط 
قوت بانک صادرات محسوب می شود که با اتکا 
به آنها برنامه های مدونــی در این بانک برای 
تقویت حمایت بانــک از بخش های مختلف 

تولیدی کشور، در حال اجراست.« 
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران کاهش 
زیــان، بهبود منابع و نزدیک شــدن به نقطه 
عطف ورود به ســودآوری این بانک را از جمله 
دســتاوردهای ماه های اخیر بانک عنوان کرد 
و افــزود: »طرح ها و محصــوالت جدید برای 
پاسخگویی به نیاز های متنوع مشتریان در ایجاد 
ســایر خدمات متنوع مالی و سرمایه گذاری، 
فصل جدیدی از حضور قدرتمند این بانک در 

اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.«

B  

بانک صادرات ایران در اوج تحریم ها 
به صورت توانمند فعالیت كرده است

 مهــدی گــودرزی، 
معاون بین الملل بانک 
این  ایران در  صادرات 
همایش، ضمن تشریح 
تهدیدها و تحریم ها به 
بیان شرایط و راه های 
برون رفت از موانع و مشکالت پرداخت و با اشاره 
بــه نقش و جایــگاه بانک صــادرات ایران در 
حوزه های مختلف اقتصادی گفت: »امروز بانک 
صادرات ایــران از کارکنان و نیروهای نخبه و 
وزین در حــوزه ارزی برخوردار اســت و این 
ســرمایه بزرگی محسوب می شــود. بنابراین 
درخصوص جایگزینی و افزایش توانمندی این 

سرمایه بزرگ باید تالش کرد.«
وی با بیان این مطلب که بانک صادرات ایران 
عالوه بر سرمایه انسانی از یک شبکه گسترده 
داخلی و خارجی برخوردار اســت، گفت: »این 
بانک در سطح دنیا حضور جدی داشته و حتی 
در سال های اوج تحریم هم به صورت توانمند 
فعالیت کرده و نشــان داده در حوزه های ارزی 
و تجارت خارجی از توانمندی باالیی برخوردار 

است.«
معاون بین الملل بانک صادرات ایران در پایان 
ضمن تشریح ویژگی های بانک صادرات ایران 
و فعالیــت و توانایی آن در ســطح دنیا گفت: 

»مدیران بانک مرکزی دیدگاه خوبی نســبت 
به بانک صادرات ایران دارند و همواره معتقدند 
از ظرفیت بانک صــادرات ایران می توان برای 

تسهیل امر تجارت استفاده کرد.«

B  

12شاخص جهانی برای استفاده بهینه 
از منابع انسانی

 دکتر بهزاد ابوالعالیی، 
استاد دانشکده مدیریت 
تهــران،  دانشــگاه 
»مدیریــت« را تبدیل 
منابع به »مطلوبیت« و 
انفجار  را  »رهبــری« 
انرژی در هر ســازمان عنوان کرد و در توصیف 
عملکرد بهینه این دو عامل افزود: »سازمان های 
هوشــمند منابع خود را از طریــق »رهبری« و 

»مدیریت« به »مطلوبیت« تبدیل می کنند.«
وی با بیان این تعریف به تشــریح ۱۲عامل مهم 
بــرای فعالیت هرچه بهتر نیروهای انســانی در 

سازمان پرداخت.
ابوالعالیی که به عنوان ســخنران مهمان در این 
همایش سخن می گفت، به تشریح ویژگی های سه 
شغل مهم در دنیا )خط مونتاژ، فروش بیمه نامه، 
طراحی نرم افزار( پرداخت و ضمن تفاوت عملکرد 
بین بهترین و ســایرین در این مشــاغل گفت: 
»تحقیقات انجام شده در این مشاغل نشان داده 
که 8۰درصد کارکنان از ظرفیت انرژی و دانش 
برخوردارند و باید با مدیریت خوب منابع انسانی 

از این ظرفیت استفاده کرد.«
این استاد دانشــگاه در ادامه به نتایج تحقیقات 
مؤسســه گالوپ پرداخت و گفت: »موسســه 
گالوپ طی 3۰ســال تحقیق و با انجام مصاحبه 
با ۱7میلیون نفر در ۱7۱کشور دنیا به ۱۲عامل 
مهم برای فعالیت هرچه بهتر نیروی انسانی دست 

پیدا کرده است.«
به گفته وی روشــن و مورد قبول بودن اهداف، 
برنامه هــا و انتظارات، فراهم بــودن ابزار، منابع، 
اختیارات و اطالعات، تناســب شخص و شغل، 
نظــام قدردانی و پاداش و توجه به شــخصیت 
انســانی کارکنان ازجمله نتایج مؤسسه مذکور 

بوده است.
ابوالعالیی افــزود: »فرصت های رشــد و ارتقاء، 
اســتقبال از ایده ها و ابتــکارات کارکنان، انجام 
کاری مهم در سازمانی مهم، محیط کار بهره ور، 
محیط کار دوســتانه و دوستی ها در محل کار، 
نظام ارزیابی عملکرد و بازخورد و آموزش از دیگر 

مواردی اســت که در این زمینه در ۱7۱کشور 
جهان با جدیت دنبال می شود.«

B  

بررســی مســائل مهــم بانک در 
میزگردهای چهارگانه

در همایش مشهد مقدس چهارمیزگرد با عناوین 
»بازاریابی، جذب منابع و ارتباط با مشــتریان«، 
»مصارف، بهداشت اعتباری و مطالبات«، »ساختار 
سازمانی، اختیارات، مسئولیت ها و پاسخگویی« و 
»سرمایه های انسانی و فکری و ارزیابی عملکرد« 
به ریاســت حجت اله صیدی و به ترتیب دبیری 
علی حاجی پور، امیر یوسفیان، مصطفی رحیمی 
شهواری و سیدبیوک موسوی برگزار شد. در این 
میزگردها که رضا صدیق و غالم سوری اعضای 
هیأت مدیره به عنوان اعضای ثابت حضور داشتند، 
رؤسای حوزه ها در قالب چهارگروه فوق نسبت به 
بحث و بررسی مسائل مطرح شده اقدام کردند که 

اهم موارد مطرح شده در آنها به شرح زیر است:

B  

بررسی چالش های جذب منابع
در میزگــرد »بازاریابی، جذب منابــع و ارتباط با 
مشتریان« این همایش »بررسی چالش های جذب 
منابع با فرض ثابت بودن ســایر عوامل« به عنوان 
موضوع محــوری این میزگرد مورد بررســی قرار 

گرفت.
در این میان اهمیت بازاریابی مورد اشــاره قرار 
گرفت و با تأکید بــر اینکه »بازاریابی همه چیز 
است و همه چیز بازاریابی است«، هوشیاری در 
امر بازاریابی و توجه به محیط پیرامونی و استفاده 
از تکنیک هــای بازاریابی به عنــوان مهم ترین 

اقدامات جهت تحقق اهداف بانک مطرح شد.
کنترل قیمت تمام شده پول، بررسی ابعاد مختلف 
محصوالت جدید و تفویض اختیار به رؤســای 
حوزه هــا، مرتفع نمودن مشــکالت واحد امداد 
مشــتریان، کوتاه کردن فرایند پاســخگویی به 
نیاز مشــتریان، جذب منابع ارزان قیمت، جذب 
مشــتریان بزرگ، نیازسنجی مشتریان، ریسک 
پذیــری مدیران عالی و اجرایــی در چهارچوب 
قوانین، آموزش فنــون مذاکره و ... مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و برخی راهکارهای الزم جهت 

پیشبرد اهداف بانک پیشنهاد شد.

B  

ارائه بسته اعتباری متناسب با شرایط 
هر استان

در میزگــرد »مصــارف، بهداشــت اعتباری و 
مطالبات« این همایش »ارائه بسته های اعتباری با 

رضا صدیق:
طرح ها و 

محصوالت 
جدید برای 

پاسخگویی به 
نیاز های متنوع 

مشتریان در 
ایجاد سایر 

خدمات 
متنوع مالی و 

سرمایه گذاری، 
فصل جدیدی از 
حضور قدرتمند 

این بانک در 
اقتصاد کشور را 

رقم خواهد زد
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توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی هر استان، 
بسته های تشویقی جهت مشتریان خوش حساب، 
آموزش در بخش نحوه اجــرا و ابزارهای وصول 
مطالبات و اعتبارســنجی« به عنــوان مباحث 

محوری مورد بررسی قرار گرفت.
در این میان حرکت به سمت عقود مبادله ای با 
توجه به نقش آن در افزایش نرخ مؤثر تسهیالت، 
شــناور کردن نرخ تســهیالت جهت مشتریان 
خوش حســاب و اصالح بسته اعتباری به عنوان 
مهم تریــن اقدامات جهت تحقــق اهداف بانک 

مطرح شد.
دقت در زمان اعطای تســهیالت و در صورت 
غیرجاری شدن مطالبات، شناسایی ریسک های 
مترتــب بر اعطای تســهیالت، تغییر ترکیب 
عقود پرداختی، بکارگیری روســای متخصص 
در حوزه های اعتباری، اســتفاده از راهکارهای 
بازاریابی محصوالت، استفاده از نیروهای باتجربه 
در امر وصــول مطالبات، ارتباط فی مابین این 
بانک و شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر 
و... مورد بحث و بررســی قــرار گرفت و برخی 
راهکارهای الزم جهت پیشــبرد اهداف بانک 

پیشنهاد شد.

B  

راه كارهایــی برای بهبودســاختار 
سازمانی و ارتقای جایگاه

در میزگــرد »ســاختار ســازمانی، اختیارات، 
مسئولیت ها و پاسخگویی« نیز »توجه به سهم 
و عملکــرد واحدهــای ارزی« به عنوان مبحث 

محوری این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.
در این میان توزیع متوازن و عادالنه شــعب بین 
حوزه ها، اســتفاده از کارشناســان اعتباری در 
حوزه ها، عدم ارســال بخشــنامه های متناقض، 
بازنگری در شرح وظایف روسای حوزه ها و تناسب 
بین اجرا و نظارت به عنوان مهم ترین اقدامات در 

جهت تحقق اهداف بانک مطرح شد.
ارتقای شایستگی، پایبندی به تعهدات، صداقت 
و داشــتن نیت های خیرخواهانه، تالش جهت 
ارتقای بهره وری و کارایی کارکنان، توجه و تمرکز 
به ارزش افزوده ایجاد شده برای سازمان و ... مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

B  

توجه به سرمایه های انسانی و تقویت 
روحیه مشاركتی در بین كاركنان

در میزگرد »سرمایه های انسانی و فکری و ارزیابی 
عملکرد« هم »برخورداری از روحیه مشــارکتی 
بین تمامی کارکنان، انتقــاد از عدم ارتباط مؤثر 

ســطوح فوقانی، میانــی و پایینی ســازمان و 
عدم انتقال تجربیات و درعیــن حال لزوم دقت 
وافر در جذب نیروهای انسانی« به عنوان مباحث 

محوری مورد بررسی قرار گرفت.
در این میــان اتخاذ برنامه های بلندمدت جهت 
جانشــین پروری و آموزش بهینــه کارکنان و 
پیاده ســازی نظارت سیســتمی جهت روسای 
حوزه ها به عنوان مهم تریــن اقدامات در جهت 

تحقق اهداف بانک مطرح شد.
برخورد عادالنه و منصفانه روســای حوزه ها در 
اعطای پاداش و اتخاذ برنامه های بلندمدت جهت 
جانشین پروری و آموزش بهینه کارکنان به بحث 

و تبادل نظر گذاشته شد.

B  

تقدیر از برترین روسای حوزه و شعب 
ممتاز

همزمان با برگزاری همایش سراســری روسای 
حوزه های صف، ستاد و شعب ممتاز شبکه بانک 
صادرات ایران، از ۱8تن از برترین روسای حوزه ها 
و شــعب ممتاز این بانک در بخش های سود و 
زیان، منابع، مصارف، وصول مطالبات و بانکداری 

الکترونیک با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.
فهرســت روسای حوزه ها و شــعب ممتاز برتر 

به شرح زیر است:
بخش سود و زیان:

محمود میر )سیســتان و بلوچستان(، حسین 
ذوالفقــاری )مرکز تهران( و علی محبی )جنوب 

تهران(
بخش منابع:

جلیل رهنما )اســتان کهگیلویه و بویراحمد( و 
تیمور عالی )استان سیستان و بلوچستان(

بخش مصارف:
اصغر عینی اقدم )غرب تهــران(، رضا قزوینیان 
)جنوب تهران( و موســی اســکندری )استان 

اصفهان(
بخش مطالبات:

اسماعیل زیبایی کاریزی )استان خراسان رضوی(، 
مجید خاکباز )اســتان مرکزی( و صالح حسنی 

)استان آذربایجان غربی(
بخش بانکداری الکترونیک:

مراد سلیمی )استان البرز(، بهروز رحمانی )استان 
قزوین( و علی صفری )استان البرز(

كل شاخص ها:
محمدرضا حســین آبادی )غرب تهران(، شاپور 
چاالکی )مرکز تهران(، محمدباقر عباســی نژاد 

)غرب تهران( و محمد دبان )استان هرمزگان(
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همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت 
روز عصای ســفید، انجمــن نابینایان 
کشــور با اهدای لوحی بــه مدیرعامل 
بانک صادرات ایران، از حمایت های این 
بانک تقدیر کرد. در این مراسم، علی اکبر 
جمالــی، رئیس هیات مدیــره انجمن 
نابینایــان کشــور از حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل 

بسترسازی این  بانک برای ارائه خدمات 
بانکی به نابینایان تقدیر کرد. در بخشی 
از لــوح اهدایی علی اکبر جمالی خطاب 
به حجت الــه صیدی آمده اســت: »از 
اینکه با عمل خداپسندانه و خیرخواهانه 
با گشاده دستی و سخاوتمندی ما را در 
رســیدن به اهداف مقدس خود، یاری 
نموده اید، این لوح تقدیر؛ تقدیم محضر 

کریمانه شما می شود«. در این مراسم که 
با حضور برخی هنرمندان و ورزشکاران 
مطرح کشور، در تاالر ایوان شمس برگزار 
شــد، اعضای هیات مدیــره این انجمن 
به بیــان نقطه نظرات و انتظــارات این 
انجمن پرداخته و خدمات نظام بانکی به 
هموطنان نابینا و کم بینای کشور را مورد 

تقدیر قرار دادند.

بانک صادرات ایران به دنبال پیشگامی 
در انجام رســالت های اجتماعی و ارائه 
خدمات مطلوب و افزایش اثربخشی آن 
به این قشر عزیز با اختصاص ۲باجه در 
شعب میدان هفت تیر و میدان فرهنگ 
یوسف آباد تهران، خدمات بانکی را برای 
هموطنان نابینا و کم بینا عملیاتی کرده 

است.

تقدیر انجمن نابینایان کشور از مدیرعامل بانک صادرات ایران

طی مراسمی، قرارداد همکاری بین بانک صادرات ایران و 
شرکت اسنوا برای تضمین وجوه واریزی طرح پیش فروش 
لوازم خانگی ایرانی امضا شــد. در این مراســم، حجت اله 
صیدی، مدیرعامل این بانک و محمدرضا دیانی، مدیرعامل 
گروه توسعه ســرمایه گذاری انتخاب قراردادی را به امضا 
رساندند که به موجب آن، در طرح پیش فروش لوازم خانگی 
اسنوا، بانک صادرات ایران وجوه واریزی خریداران را تضمین 
می کند.  زمان تحویل کاالهای خانگی پیش فروش شــده 
متناسب با انتخاب خریدار در زمان پیش فروش، از مهرماه 
۹7 لغایت فروردین ۹8 در نظر گرفته شده است که بسته 

به زمان تحویل تا ۱۲درصد تخفیف خواهد داشت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در حاشیه این مراسم گفت: 
» یکی از مهم ترین اولویت های این بانک، همواره حمایت از 
تولید داخلی بوده است و در همین راستا هم در سال های 
اخیر طرح های متعددی را با همکاری شرکت اسنوا اجرایی 
کرده ایم.« حجت اله صیدی اظهار داشت: » در این قرارداد 
بر قطعی بودن قیمت محصوالت پیش فروش شده و رعایت 
تمامــی ضوابط و قوانین حاکم بر فــروش و پیش فروش 
محصوالت و رعایت حقوق مصرف کننده تأکید شده است.«
وی افزود: »این گونه طرح ها عالوه بر اینکه نقش اساســی 
در حمایت از تولید ایفا می کنند، موجب افزایش ثبات در 
اقتصاد و آرامش در بازار می شود که ضرورت آن اکنون بیش 

از هر زمان دیگری احساس می شود.«
محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه توســعه سرمایه گذاری 
انتخاب هم در همین رابطه گفت: »این طرح پیش فروش، 
به حذف دالالن از بازار و تقویت روند فروش کاالهای ایرانی 

در شرایط موجود کمک خواهد کرد.«

وی افزود: »بانک صادرات ایران همواره در عرصه حمایت از 
تولید ملی پیشگام بوده و حضور این بانک در کنار شرکت 
اسنوا، در تضمین فروش و اطمینان خاطر مشتریان بسیار 

مؤثر است.«

B  

ایران، محصوالت  بانک صادرات  تضمین 
اسنوا را با اطمینان بیشتری به دست مشتری 

می رساند
معاون فروش شرکت اسنوا در مصاحبه با خبرنگار نشریه 
ســپهر و پس از پایــان مرحله اول اجرای طــرح، با بیان 
اینکه ضمانت فروش محصوالت این شرکت توسط بانک 
صادرات ایران، کمک خیلی بزرگی در پیشبرد پیش فروش 
محصوالت این شرکت بوده، از آغاز فاز بعدی پیش فروش 
محصوالت لوازم خانگی گروه انتخاب در آینده نزدیک خبر 
داد. محســن دولتیار با بیان این مطلب به تعداد مراجعه 

متقاضیان به سایت این شرکت اشاره کرد و گفت: » تنها 
طی 3هفته بیش از ۱۰میلیون نفر برای ثبت سفارش کاالی 
موردنظر خود با قیمت قطعی وارد سایت شده اند که با توجه 
به تجربه به دست آمده، مراحل تکمیل زیرساخت های فنی 
و اینترنتی با مشــارکت بانک صادرات ایران در حال انجام 
است و از دهه سوم آبان ماه پیش فروش پرشتاب تری را آغاز 

خواهد کرد.«
وی با اعالم اینکه بخش عمده ای از تقاضای ثبت نام کنندگان 
طی مهرماه پاســخ داده شــده و اقالم درخواستی تحویل 
مشتریان شــده اســت، گفت: » تفاهمنامه منعقد شده 
شــرکت اسنوا با بانک صادرات ایران بسیار ارزشمند است 
و کاالهای با کیفیت تولید این شرکت با اطمینان به مراتب 
بیشتری بدون واسطه و با قیمت کارخانه مستقیما به دست 

مصرف کننده نهایی خواهد رسید.«

استقبال از پیش فروش لوازم خانگی ایرانی 
با ضمانت بانک صادرات ایران
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همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدیــد، بانک صادرات 
ایران به منظور توســعه فرهنگ بانکداری و آشــنایی 
بیشــتر دانش آموزان با خدمات نویــن بانکی، از طرح 
»سپهر دانش« رونمایی کرد. دانش آموزان سراسر کشور 
می توانند با افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت طرح »سپهر 
دانش« نزد شــعب بانک صادرات ایران و دریافت کارت 
ویژه دانش آموزی، ضمن بهره مندی از نرخ ۱۰درصدی 
سود سپرده، امکان افزایش موجودی، انجام تراکنش ها 
در درگاه های بانکداری الکترونیک، با عضویت در باشگاه 
مشتریان بانک از یک هزار جایزه ارزشمند به ارزش بالغ 

بر 6میلیارد ریال به قید قرعه برخوردار شوند.
با اجرایی شــدن طرح »سپهر دانش« در بانک صادرات 
ایران، دانش آموزان می توانند تا ســقف ۲میلیون ریال 
در هفته تراکنش داشــته و از طریق تمامی درگاه های 
اینترنتی، خدمات بانکداری الکترونیک را انجام دهند. 
صــدورکارت با درج نام دانش آمــوز در این طرح بدون 
کارمزد بوده و بانک صادرات ایران به مناســبت ســال 
۱33۱ )سال تاسیس بانک( مبلغ 3۱هزار تومان در این 

کارت ها به عنوان هدیه واریز خواهد کرد. 

B  

مشوق های اجرای طرح
دانش آموزان می توانند در قالب این طرح معادل دوبرابر 
معدل موجودی حساب خود، تا سقف ۵میلیون ریال در 
دوران ابتدایی )اول تا ششم( و ۱۰میلیون ریال در دوران 
دبیرستان )هفتم تا دوازدهم( کارت اعتباری مرابحه با 
امکان انتقال اعتبار به والدین به عنوان کمک هزینه خرید 

نوشت افزار و... دریافت کنند.
همچنین دانش آموزان می توانند با عضویت در باشگاه 
مشــتریان بانک صادرات ایران و ثبت حســاب خود و 

در ادامه با انجام تراکنش های مانده حســاب، پرداخت 
قبض، خرید شارژ، پرداخت قبوض از طریق درگاه های 
همراه بانک، تلفن بانک، کیوسک بانک و خودپرداز بانک 
صادرات ایران امتیاز خــود را افزایش داده و از جوایزی 
همچون کمک هزینه خرید تلفن همراه  هوشمند، تبلت، 

دوچرخه، نوشت افزار و لوازم ورزشی بهره مند شوند.

B  

استقبال دانش آموزان سراسر كشور از طرح 
سپهر دانش

همزمان با اجرای طرح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
»ســپهر دانش« بیش از ۱۵هزار دانش آموز نسبت به 
افتتاح و تکمیل موجودی این سپرده اقدام کرده اند. بنابر 
اعالم اداره کل آمار و حسابداری مدیریت، از آغاز اجرای 
طرح تا ۱7آبان ماه سال جاری، بیش از ۱۵هزار دانش آموز 
نسبت به افتتاح حســاب دانش آموزی در شعب بانک 
صادرات ایران اقدام کرده اند که تا این زمان مانده منابع 
این طرح از 33میلیارد ریال فراتر رفته است. پیش بینی 

می شود با اطالع رسانی بهتر این طرح و حضور مدیریت 
شعب استان ها و مناطق تهران در مدارس سراسر کشور، 
شاهد اقبال بیشتر دانش آموزان به این طرح و خدمات 

بانکی آن باشیم.

B  

اطالع رسانی خوب طرح در مدارس سراسر 
كشور

همزمان با اجرای طرح، مدیریت شعب استان ها و مناطق 
بانک صــادرات ایران با حضور در مــدارس و در جمع 
دانش آموزان به معرفی این طرح پرداخته و ضمن ارائه 
توضیحات الزم، بروشــورهای طرح را بین دانش آموزان 
توزیع کردند. در استان کرمان، امین ترابی گل سفیدی 
مدیرشعب استان کرمان در مدارس غیرانتفاعی دانشوران 
و بوعلی حاضر و از طرح ســپهر دانــش رونمایی کرد. 
دانش آموزان کرمانی هم با حضور گسترده خود در شعب 
بانک صادرات ایران ضمن افتتاح حساب و دریافت کارت 
بانکی »سپهر دانش« در اجرای این طرح پیش قدم بودند.

بانک صادرات ایران با سپهر دانش
بانکداری را به مدارس برد 
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مدیرعامــل بانک صــادرات ایران، طی 
سخنانی ضمن تبیین نقش و جایگاه این 
بانک در امور اقتصادی کشور و ضرورت 
جذب منابع و فعالیت در این حوزه گفت: 
» امــروز برای جذب منابــع و بازاریابی 
خــوب باید به ســمت شــعب حرکت 
کنیم. بنابراین مدیریت عملکرد شعبه از 
مهم ترین مدیریت ها در بانک محسوب 
می شود و در این بخش نباید از منابع و 

مصارف غفلت کرد.«
حجت اله صیدی با تاکید بر این مطلب 
گفت: » اعتال و ارتقــای بانک صادرات 
ایران به منزله اعتال و ارتقای ماســت و 
نباید در پیشــگاه خدا، مردم، مشتریان، 

خانواده و وجدان خود شرمنده باشیم.«
وی در جمع همکاران مدیریت شــعب 
استان خراسان رضوی با اشاره به تجدید 
ســاختار بانک صادرات ایران و توجه به 
مدیریت و ضرورت توانمندسازی جایگاه 
آن، از خدمات شایســته محمدحسین 
زارعــی مدیــر قبلی شــعب اســتان 
خراسان رضوی که در پست جدید خود 
به عنوان مدیر امور شعب شمال کشور 
منصوب شــده، قدردانی کرد و انتصاب 
محمود حاتمی به عنــوان مدیر جدید 
شعب استان خراســان رضوی را تبریک 

گفت.
حجت الــه صیدی در جمــع مدیران و 
کارکنان استان اصفهان، ضمن قدردانی از 

زحمات علیرضا افکار در کسوت مدیریت 
شعب این استان که به عنوان مدیر امور 
شعب جنوب کشور منصوب شده است، 
حکم انتصــاب مهدی میری جهرمی به 
عنوان مدیر جدید و حسن گندمکار به 
عنوان معاون جدید شعب استان اصفهان 

را به ایشان اعطا کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در جمع 
کارکنان اســتان کردستان با بیان اینکه 
رونــد کاهش زیان عملکــردی بانک با 
همت کارکنان، بســیار قابل توجه بوده، 
گفت: » با عمــل به برنامه ریزی ها، امید 
بسیاری وجود دارد که سال ۹7 را بدون 

زیان پشت سر بگذاریم.«
وی افــزود: » تــالش مضاعف همکاران 
موجب می شود تا نسبت به عملکرد شش 

ماه اول سال به نتایج بهتری دست پیدا 
کنیم و حتی ممکن است تا پایان سال 

هم به سوددهی هم برسیم.«
صیــدی در این مراســم ضمن تکریم 
زحمات ایرج جعفــری کوچنانی، حکم 
مدیریت جدید شــعب استان کردستان 
را به محمد کدخدا ابالغ کرد. همچنین 
غالمحسین شخمی هم به سمت معاون 

شعب این استان منصوب شد.
همچنین در مراسم جداگانه ای در استان 
مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات ایران 
ضمــن قدردانی از زحمات امین ترابی و 
ناصر کریمی حکم انتصاب ایرج جعفری 
کوچنانی و علی دانشی را به عنوان مدیر 
و معاون مدیر شعب استان مرکزی به آنها 

اهدا کرد.

در همایشی که با حضور حجت اله صیدی 
و جمعــی از مدیران عالی بانک صادرات 
ایران و کارکنان مدیریت شــعب استان 
یزد برگزار شد، کیومرث اعالیی به عنوان 
مدیرجدید شعب استان یزد معرفی و از 
تالش های محمدتقی وکیلی، مدیر سابق 

شعب استان تقدیر شد.
رضا صدیق، عضو هیأت مدیره به همراه 
جمعی از مدیران عالــی بانک صادرات 
ایران با حضور در اســتان کرمان، ضمن 
تقدیر از زحمات مهدی میری جهرمی 
- مدیر سابق شعب استان کرمان- حکم 
مدیریت جدید شــعب این استان را به 

امین ترابی ابالغ کرد.
وی در این جلســه همزمان با انتصاب 
فاطمه سادات حســینی صفا به عنوان 
معاون شعب اســتان کرمان، با تقدیر از 
وی، بــر تقویت جایــگاه زنان به منظور 
عهده دار شدن مسئولیت های بیشتر در 

بانک تأکید کرد.
صدیق در این مراسم، با اشاره به ویژگی 
خاص کرمــان در تربیت مدیران موفق 
بانک، شایسته محوری و جانشین پروری 
را از جمله اصول حرفــه ای در واگذاری 
مسئولیت ها در این بانک عنوان کرد و از 
همکاران خواست با الگو قراردادن معاون 
جدید این اســتان، شــرایط الزم برای 
رقابت در ارتقای دانش بانکی و هم افزایی 

کارکنان را بهبود بخشند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در معارفه مدیران جدید شعب استان ها مطرح كرد:

مدیریت عملکرد شعبه، مهم ترین مدیریت در بانک است
وی
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بدون ضامن و وثیقه 
تسهیالت بگیرید

بانک صادرات ایران با اجرای ســه طرح »اعتبار سپهر«، »سپرده 
کوتاه مدت طرح 67« و »حساب جاری طالیی بدون دسته چک« 
امکانی را برای مشــتریان فراهم کرده که می توانند بدون معطلی 
تا 8۰درصد موجودی خود را به صورت تســهیالت با نرخ ســود 

ترجیحی دریافت کنند.

B  

طرح »اعتبار سپهر«
در این طرح، مشــتری ظرف ۴8ســاعت بدون نیــاز به وثیقه تا 
8۰درصد سپرده خود تا سقف ۲میلیارد ریال تسهیالت می گیرد. 
در عین حال سود ۱۵درصدی ساالنه از سپرده خود را هم دریافت 

می کند. 

B  

طرح »سپرده كوتاه مدت طرح 67«
در این طرح، مشتری حداقل ۵۰میلیون ریال از منابع خود را با نرخ 
سود 7درصد ساالنه در شعب بانک صادرات ایران سپرده گذاری و 
حداکثر ظرف ۴8ساعت، 8۰درصد آن را با نرخ 6درصد تا سقف ۲ 

میلیارد ریال تسهیالت با اقساط 36ماهه دریافت می کند. 

B  

حساب »جاری طالیی بدون دسته چک«
در این طرح، مشتری می تواند با افتتاح و کسب معدل موجودی 
6 تا ۱۲ ماه، تا دو برابر معدل موجودی خود با نرخ سود ترجیحی 
بین ۲ تا ۱3 درصد، تسهیالت دریافت کند. از مزیت های این طرح 
امکان انتقال امتیازات کسب شــده به اعضای خانواده )همسر و 

فرزندان( و پرداخت وام های خرد به کارکنان شرکت هاست.

همکاری فوالد خراسان و بانک صادرات ایران 
برای افزایش ظرفیت تولید فوالد

در بازدید مدیرعامل و هیأت عامل بانک صادرات ایران از مجتمع فوالد خراسان، بر توسعه 
همکاری ها برای افزایش ظرفیت تولید فوالد کشــور تأکید شــد. در این دیدار، حجت اله 
صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشــاره به اینکه مجتمع فوالد خراســان یکی از 
افتخارات صنعتی جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، از آمادگی این بانک برای تامین 
مالی پروژه های توسعه ای این مجتمع خبر داد. در این دیدار سیدحسین احمدی سلیمانی، 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان هم با اشاره به اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری جشن 
تکمیل زنجیره تولید این مجتمع برگزار شــده است، برنامه های آتی شرکت برای توسعه 
ظرفیت تولید را تشریح کرد. وی اظهار داشت: »در حال حاضر امکان ارائه یک هزار و 3۵۰ 
تن محصول به بازار را داریم که این محصوالت شامل شمش و میلگرد است و امیدواریم با 
همکاری بانک صادرات ایران بتوانیم در افق سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید را به سه برابر افزایش 

دهیم. در حال حاضر سرمایه مجتمع فوالد خراسان ۹هزار میلیارد ریال است.«

مجمع عمومی سالیانه شرکت بازرگانی و 
خدماتی سپهررخ برگزار شد 

مجمع عمومی عادی ســالیانه )نوبت دوم( شرکت بازرگانی و خدماتی سپهررخ )سهامی 
خاص( متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته بانک صادرات ایران با حضور سهامدارن و وکالی 
آنان در محل این شرکت برگزار شد. در این جلسه گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل 
و گزارش بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹6 قرائت شد و با 
رای اکثریت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. همچنین ترازنامه، صورت سود و زیان و ...، به 
تصویب اعضای مجمع رسید.  هیات مدیره در گزارش خود، سود نقدی ۲۲۰۰ ریال برای 

هر سهم ده هزار ریالی را پیشنهاد داده بود که مبلغ ۲۵۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.
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توسط بیمه سرمد پرداخت شد

خسارت سیل شرکت همگام خودرو آسیا

خسارت سیل شرکت همگام خودرو آسیا بالفاصله پس 
از تکمیل مستندات توسط بیمه سرمد پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، این خســارت 
مربوط به بیمه نامه آتش سوزی با پوشش خطر سیل 
شــرکت تولیدکننده قطعات خودرو واقع در شهرک 
صنعتی علویجه اصفهان بود که بر اثر وقوع حادثه سیل 

در اصفهان رخ داد.
بیمه سرمد بالفاصله پس از اخذ استعالم حادثه از سازمان هواشناسی، تائید 
سایر مراجع ذیصالح و اخذ گزارش از ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی، 
نسبت به تعیین خسارت اقدام کرد و در نهایت اول مهرماه سال جاری، بالغ بر 

۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خسارت به بیمه گذار پرداخت شد.
الزم به ذکر است بیمه سرمد انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت خسارت در 
کوتاه ترین زمان ممکن و جلب رضایت زیان دیدگان از طریق تسریع در فرآیند 
بررسی و ارزیابی موارد خسارت را به عنوان یکی از اساسی ترین اولویت های 

خود مورد توجه قرار داده است.

بر اساس تفاهم نامه منعقده میان بیمه سرمد و شرکت شهریار ترابر میهن پارس، تمام 
امور بیمه ای پایانه حمل ونقل کاالی تهران )نسیم شهر( تحت پوشش این شرکت قرار 

گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجتبی کاتب، رییس هیات مدیره این شرکت در 
مراسم امضای این تفاهم نامه، اعتماد بیمه گذاران را سرمایه اصلی شرکت بیمه سرمد 
دانست و گفت: »به پاس قدردانی از این اعتماد مشتریان، بیمه سرمد می کوشد خدمات 

مطلوب را در کوتاه ترین زمان ممکن به مشتریان ارایه کند«.
وی اظهار داشت: »در این راستا تفاهم نامه همکاری بیمه سرمد و شرکت شهریارترابر 

میهن پارس به امضا می رسد«.
میثم شرفی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت شهریار ترابر میهن پارس نیز در این 
مراسم، چابکی و سرعت عمل در ارایه خدمات بیمه سرمد را مثال زدنی توصیف کرد و 
گفت: »جوان بودن مجموعه بیمه سرمد، زمینه تسریع در ارایه خدمات در این شرکت 

پایانه نسیم شهر تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت

در بیمه سرمد برگزار شد

نشست هم اندیشی با شرکت های 
سیمان 

نشست هم اندیشی بیمه سرمد با شرکت های سیمان با هدف توسعه تعامالت فی مابین، 
آشنایی بیشتر و ارائه خدمات بهتر و برتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این نشست با شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
سیدکو با حضور دکتر کاتب، رییس هیات مدیره و تابش عضو هیات مدیره و معاون امور 
شرکت های شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، جمعی از معاونان و مدیران 
بیمه سرمد و نمایندگانی از شرکت های سیمان شمال، مازندران، کرمان، ساروج بوشهر 
و فیروزکوه برگزار شد. کاتب در این نشست هم اندیشی با بیان اینکه بیمه سرمد با ارائه 
خدمات مطلوب در رشته های آتش سوزی، مسئولیت و درمان تکمیلی به شرکت های 
هلدینگ سیدکو، تمام تالش خود را به  کار خواهد بست، تصریح کرد:» جلب رضایت 
حداکثری بیمه گذاران از طریق پاســخگویی سریع، طراحی و ارائه بسته های متنوع 
بیمه ای همسو با نیازهای مشتریان و پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن، یکی 

از مهمترین رویکردهای بیمه سرمد را به خود اختصاص داده است«.

را فراهم کرده به طوری که تمام امور بیمه ای شامل ارزیابی، کارشناسی صدور تا ارزیابی 
و پرداخت خسارت در شرکت بیمه سرمد در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام می رسد 

که این نکته در کمتر شرکت بیمه ای وجود دارد«.
براساس این گزارش، در مراسم امضای این تفاهم نامه، اکبر رواقی، معاون فنی بیمه های 
اشخاص، مجید حبیبی، معاون فنی بیمه های اموال، حسین قربانی، مدیر بیمه های 
اموال و الهام جلوی، مدیر بیمه های مهندســی و مسئولیت بیمه سرمد نیز حضور 

داشتند.
براساس این تفاهم نامه پوشش های بیمه ای شرکت شهریارترابر میهن پارس به مدت 

36 ماه نزد بیمه سرمد خواهد بود.
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با رأي اعضاي هیات مدیره شرکت ســرمایه گذاري خوارزمي 
)ســهامي عام( عباســعلي ارجمندي به عنوان مدیرعامل این 

شرکت برگزیده شد.
عباســعلي ارجمندي داراي مدرک کارشناسي ارشد مدیریت 
بازرگاني با گرایش مالي و یکي از مدیران با سابقه و مجرب بازار 
سرمایه است. او از سال ۱388 تا کنون، مدیرعامل شرکت توسعه 
مدیریت سرمایه خوارزمي، یکي از شرکت هاي وابسته به گروه 

سرمایه گذاري خوارزمي بوده است. 
پیش از آن نیز در گروه سرمایه گذاري خوارزمي،  به مدت دوسال مدیریت عاملي 
شرکت آتي نگر سپهر ایرانیان را به عهده داشته است. ارجمندي فعالیت حرفه 
اي خود را در سال ۱37۰ از شرکت سرمایه گذاري ملي ایران به عنوان کارشناس 
و مدیر گروه آغاز کرد و پس از ۱۲ ســال فعالیت،  از ســال ۱38۲ تا ۱38۵ بر 
مسند مدیریت شــرکت کارگزاري ملي ایران نشست. حسین سلیمي، طي 7 

ماه گذشته سکان مدیریت گروه سرمایه گذاري خوارزمي را به عهده 
داشته است.  گروه سرمایه گذاری خوارزمی طی سال های گذشته، بر 
اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی )IMI100 (؛ به جمع ۱۰۰ 
شرکت برتر کشور راه یافته و در شمار ۱۰ شرکت پیشروی ایران قرار 
گرفته است. ارتقای جایگاه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان 
یکی از ۱۰۰شرکت برتر و یکی از ۱۰ شرکت پیشروی کشور،  بهبود 
ساختار و ترکیب سبد ســرمایه گذاری ها، توسعه عملیات فناوری 
اطالعات و ارتباطات، و گســترش عملیات بازرگانی و مالی از جمله مهمترین 

دستاوردهای این مجموعه شناخته شده در بازار سرمایه به شمار می رود.
گروه خوارزمی در این سال ها، همواره بر برنامه محوری تاکید کرده و همزمان 
تالش داشته است تا با واقع بینی و آینده نگری، متناسب با شرایط ویژه اقتصادی 

کشور از منافع بلند مدت سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خود صیانت کند.

عباسعلي ارجمندي، مدیرعامل گروه سرمایه گذاري خوارزمي شد

شــرکت ســبدگردان الگوریتم به عنوان یکی از 
نهادهای مالی گروه ســرمایه گذاری خوارزمی با 
هدف ارائه خدمات حرفــه ای در حوزه مدیریت 
دارایی ها و ســایر خدمات مالی فعالیت خود را از 

تیرماه ۱3۹7 آغاز کرد. 
این نهــاد مالی تحت نظارت ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار در راســتای تحقق اهــداف مورد 
نظر، مدیریت انواع صندوق های ســرمایه گذاری، 
طراحی و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری با 
ساختارهای جدید، مدیریت سبدهای اختصاصی و 
ارائه خدمات مدیریت دارایی ها به صورت تخصصی 
و متناســب با اهــداف و نیازهای منحصر به فرد 
گروه های مختلف مشتریان را در دستور کار خود 

قرار داده اســت.  شرکت سرمایه گذاری آتی نگر 
سپهر ایرانیان از شــرکت های زیرمجموعه گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی، مالکیت ۹۹.۵ درصد از 

کل سهام شرکت الگوریتم را در اختیار دارد. 
در برنامــه راهبردی 7 ســاله گــروه خوارزمی، 
یکی از مهم ترین رســالت های تعیین شده برای 
شرکت ســرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان در 
افق ۱3۹۹، تبدیل شــدن این شــرکت به گروه 
خدمات بازار ســرمایه و ارائه خدمات همه جانبه 
مالی و ســرمایه گذاری به شــرکت های گروه و 
مشتریان داخلی و خارجی است. در همین رابطه، 
این شــرکت اقدام به تاسیس شرکت سبدگردان 

الگوریتم کرده است. 

بازدهی 163 درصدی 
صندوق سرمایه گذاری 

مشترک خوارزمی

صندوق ســرمایه  گذاری مشــترک خوارزمی با 
بازدهی ۱6۲.68 درصد طی یک سال، بر اساس 
ارزش خالص دارایی  ها در روز ۱3 مهرماه ۱3۹7 
در زمــره ۵ صندوق برتر در بازار ســرمایه ایران 
اســت. در حال حاضــر ارزش خالص ابطال هر 
واحــد این صنــدوق 8.۲۴۲.767 ریال و ارزش 
خالص صدور هر واحد 8.333.۰۰۰ ریال است. 
کارگزاری آینده نگــر خوارزمی به عنوان یکی از 
زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
)ســهامی عام( مدیریت این صندوق را به عهده 

دارد.

الگوریتم؛
 امیدي تازه در گروه 

سرمایه گذاري خوارزمی
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تامین مالی طرح های توسعه ای شركت دامداران
همزمان با بازدید رضا صدیق، عضو هیات مدیره، امیر یوسفیان معاون اعتباری و سایر مدیران 
بانک صادرات ایران از شرکت تولیدی دامداران، تصمیمات الزم برای حمایت از برنامه های 

آتی به منظور توسعه فاز جدید تولیدات این شرکت اتخاذ شد.
عضــو هیات مدیره بانک صادرات ایران در این بازدید با بیان ظرفیت ها و قابلیت های بانک 
صادرات ایران، ایجاد ارتباط بهتر با مشتری، شناسایی نیازها و پاسخگویی مناسب به آن را 

مهم ترین هدف بانک برای حمایت از تولید داخلی عنوان کرد.

گسترش همکاری  با پژوهشگاه فضایی
امیر یوســفیان معاون اعتبارات، ســیدکاظم مرتضوی اسکوئی مدیرامور 
شــعب تهران و البرز و جمعی از مدیران شعب شرق تهران، ضمن بازدید 
از پژوهشــگاه فضایی با مدیرعامل این پژوهشگاه  دیدار و ضمن قدردانی 
از همکاری مدیران پژوهشگاه، آمادگی بانک صادرات ایران را برای افزایش 

همکاری ها در زمینه های مختلف اعالم کردند. 
عابدی، مدیر پژوهشگاه فضایی هم با اظهار خرسندی از حضور مدیران بانک 

به بیان نیازها و انتظارات این سازمان از بانک صادرات ایران پرداخت. 

بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از گروه صنعتی گلرنگ
دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از ســه شرکت »صنعت 
غذایی کورش«، »صنایع سلولزی ماریناسان« و »ماستر فوده« در شهرک صنعتی اشتهارد، 
از آمادگی این بانک برای حمایت جدی از برنامه ها و طرح های توســعه ای شــرکت ها و 
واحدهای تولیدی کشــور خبر داد و گفت: » بانک صادرات ایران با هدف افزایش اشتغال، 
کمک به سرمایه در گردش و راه اندازی طرح های جدید شرکت های داخلی، تسهیالت الزم 
را در اختیار آنها قرار خواهد داد و در این راستا از ظرفیت های داخلی و خارجی خود استفاده 

خواهد کرد«.

ســتاد خیرین مدرسه ســاز بانک صادرات ایران با همکاری و هماهنگی امام جمعه سرپل ذهاب و 
با جمع آوری کمک های کارکنان این بانک، کار ســاخت 3مجتمع آموزشــی و ۴۰واحد مسکونی 
زلزله زدگان نیازمند این شهرستان را برعهده گرفته که از این تعداد ۱۲واحد مسکونی و 3مجتمع 
آموزشی تکمیل شده است. در مجموع، ۱۰۵طرح حمایتی با هزینه ۵۵ میلیارد ریال در شهرستان های 

سرپل ذهاب و ثالث باباجانی توسط کارکنان خیر بانک صادرات ایران عملیاتی شده است.

با کمک کارکنان بانک صادرات ایران صورت گرفت

بهره برداری از 15طرح حمایتی در سرپل ذهاب
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اعطای »جایزه بین المللی ITA 2018« به بانک صادرات ایران 
در شــانزدهمین اجالس اســتقامت ملی در تولید، خدمات و توسعه اقتصادی کشور که با حضور 
مسئوالن و مدیران اجرایی کشور، نمایندگان مجلس و مدیران شرکت های برتر اقتصادی کشور و 
مدیران بانک صادرات ایران در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، جایزه سال ۲۰۱8 بانکداری 
ITA از سوی موسسه خدمات بانکیICMF GROUP انگلستان به دلیل شفافیت عملیات خدمات 
بانکی به نمایندگی از مدیرعامل بانک صادرات ایران به سیدکاظم مرتضوی اسکوئی، مدیرامور شعب 

این بانک اعطا شد.

با حمایت بانک صادرات ایران صورت گرفت؛

آغــاز فعالیت مجدد بیمارســتان حضرت 
فاطمه)س( ساوه

بانک صادرات ایران، در راســتای افزایش رفاه هموطنان و به منظور ارتقای 
زیرســاخت های سالمت کشــور، با پرداخت 66 میلیارد ریال اعتبار اولیه و 
۱۱۰ میلیارد ریال تأمین اعتبار تدریجی، منابع مورد نیاز برای فعالیت مجدد 
بیمارستان حضرت فاطمه)س( را تأمین کرده است. فاز نخست این بیمارستان 
بــا ۹6 تخت در بخش های جراحی عمومی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، 
زنان و زایمان، قلب و عروق، مغز و اعصاب، کودک و نوجوان، عفونی و اعصاب 

و روان در حال فعالیت است.

با برپایی 2 موکب در شلمچه و مهران 

بانک صادرات ایران 15شبانه روز میزبان عاشقان 
اربعین بود

بانک صادرات ایران با برپایی موکب هایی در مرزهای شلمچه و مهران به مدت ۱۵شبانه روز با 
توزیع بیش از ۱۵هزار پرس غذای گرم و اقالمی از جمله خرما، ارده، میان وعده، نوشیدنی های 
گرم و سرد، چرخ دستی و کاله و اسکان حدود 6۰نفر در هر شبانه روز، از عاشقان حسینی 
پذیرایی کرد. همچنین با استقرار ۲دستگاه خودپرداز سیار در مسیر تردد زائران، پشتیبانی 

۲۴ساعته آنها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی زمینه رفاه زائران را فراهم کرد.

قدردانی نماینده مجلس از عملکرد 
بانک صادرات ایران 

واگذاری اموال مازاد در بانک صادرات ایران، تأثیر مهمی بر کاهش زیان و رشد 
سودآوری این بانک داشــته که امکان تزریق منابع بیشتر به بخش های مولد 
اقتصادی را افزایش می دهد. محمد عزیزی، نماینده ابهر و خرمدره در مجلس 
شورای اسالمی با بیان این مطلب افزود: »بانک صادرات ایران با عملکرد موفقی 
با واگذاری اموال مازاد توانسته به کاهش ۲۵۰۰میلیارد ریال زیان دهی برسد و 

تسهیالتی برای رونق تولید به بنگاه های کوچک و بزرگ اختصاص دهد«.
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جلسه با مدیران سازمان آب و فاضالب استان 
جلســه ای با حضور محمدرضا کریم، مدیر شعب استان 
گلستان و مدیران سازمان آب و فاضالب استان به منظور 
تقویت همکاری ها، اعالم آمادگی اعطای تســهیالت و 
خدمات نوین بانکی و ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی 
کارکنان شرکت از امکانات و خدمات ویژه بانک صادرات 

ایران برگزار شد.

حمایت بانک صادرات ایران از صنعت خودرو
امیرحسین رفیعی، مدیر شعب غرب تهران ضمن بازدید 
از شرکت پرشیا خودرو با مدیران آن گفت وگو و اظهار 
امیدواری کرد: »با برنامه های جدید ابالغی این بانک، 
شرایط حمایت مناسب از صنعت خودرو توسط بانک 

صادرات ایران فراهم شود.« 

   مدیریت شعب استان گلستان      مدیریت شعب غرب تهران   

 بررسی مطالبات باالی 10میلیارد ریال
جلسه ای با حضور محمدتقی درودگر، مدیر امور پیگیری و 
وصول مطالبات، حسین سالمتیان، رئیس اداره کل پیگیری و 
وصول مطالبات، مرتضی علی فتحعلی زاده، مدیر شعب استان 
آذربایجان شــرقی و معاونان وی به منظور بررسی مطالبات 

باالی ۱۰میلیارد ریال این مدیریت برگزار شد. 

   مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی   

مراسم معارفه معاون شعب استان 
مراســم معارفه معاون شــعب اســتان البرز با حضور 
ســیدکاظم مرتضوی اسکوئی، مدیر امور شعب مناطق 
تهران و استان البرز و ابوالفتح سامانپور مدیر استان برگزار 
و مرتضوی اسکوئی، حکم انتصاب امین اهلل رشنوادی را به 

سمت معاون شعب استان البرز به وی اعطا کرد.

   مدیریت شعب استان البرز   

برگزاری مراسم معارفه معاون شعب استان 
مراسم معارفه معاون شعب استان هرمزگان با حضور 
علیرضا افکار، مدیر شــعب جنوب کشور و محمدعلی 
اسماعیلی زاده، مدیر استان برگزار و افکار، حکم انتصاب 
ناصر کریمی حاجی خادمی را به سمت معاون شعب 

استان هرمزگان به وی اعطا کرد. 

   مدیریت شعب استان گیالن      مدیریت شعب استان هرمزگان   

چهارمین دوره  فوتسال شبکه بانک صادرات ایران 
چهارمین دوره مسابقات فوتسال  شبکه بانک صادرات ایران، با 
قهرمانی تیم استان کرمان در مقابل تیم تهران به پایان رسید.  
در مراسم اختتامیه، امیرمهدي امینیان، رئیس اداره کل رفاه 
گفت: داشتن سالمتی برای تمامی همکاران ضروری است و 
ســازمان ها باید زمینه را جهت ایجاد فضای ورزشی مناسب 

برای کارکنان خود فراهم کنند. 

مدیریت شعب جنوب تهران
همت اهلل حســین زاده، مدیر شعب جنوب تهران 
با مدیر شرکت سوالن ســبز دیدار و با تأکید بر 
لزوم حمایت از بنگاه های تولیدی، آمادگی بانک 
صادرات ایران را برای توسعه همکاری ها اعالم کرد.

مدیریت شعب استان اصفهان
معاونان شعب اســتان اصفهان ضمن بازدید از 
کارخانه مس قائــم، از فعالیت های مطلوب آن 
در راستای تولید محصوالت داخلی و اشتغالزایی 

قدردانی کردند. 
مدیریت شعب استان خراسان رضوی

محمود حاتمی، مدیر شعب استان خراسان رضوي، 
به اتفاق معاون خود ضمن بازدید از شرکت صنایع 
غذایی گلشاد مشهد، به تشــریح انواع خدمات و 

محصوالت بانک صادرات ایران پرداخت. 
مدیریت شعب استان فارس

جلسه ای با حضور اصغر عباسپور، مدیر شعب 
اســتان فارس، بــه منظور بررســی عملکرد 
شش ماهه اول این مدیریت برگزار و وی جذب 
منابع و وصول مطالبات را از اولویت های اصلی 

سازمان برشمرد. 
مديریت شعب استان يزد

مدیر سابق شعب استان یزد از شرکت فوالد آلیاژی 
بازدید و آمادگی بانک صادرات ایران را جهت ارائه 

خدمات به آن در چارچوب ضوابط اعالم کرد. 
مديریت شعب استان كرمانشاه 

بهزاد قهرمانی، مدیر شعب استان کرمانشاه، از 
شعب بلوار شهید شــیرودی و بلوار طاقبستان  
بازدید و عملکرد آن ها را در شاخص های جذب 
منابع، وصول مطالبــات و خدمات نوین بانکی 

مورد بررسی قرار داد.
مدیریت شعب استان اردبیل 

جلســه ای با حضور وحید نصیری، مدیر شعب 
اســتان اردبیل و معاونت ســماء دانشگاه آزاد 
اســالمی اســتان به منظور امضای تفاهم نامه 

همکاری برگزار شد.
مدیریت شعب استان ایالم

علیرضا ترابیان، رئیس اداره کل سازمان و روش ها، 
از شعب استان ایالم بازدید و با اشاره به کوهستانی 
و مرزی بودن اســتان، به حمایت بیشتر مدیران 
ارشد جهت بهبود وضعیت شعب آن و رفع مشکل 

کمبود نیروی انسانی تأکید کرد.

اخبار کوتاه استان ها و مناطق تهران
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مراسم معارفه معاون شعب استان 
مراســم معارفه معاون جدید شعب استان مازندران با 
حضور محمدحسین زارعی، مدیر شعب شمال کشور 
و علی حســینی، مدیر اســتان برگزار و زارعی، حکم 
انتصاب غالمرضا عنایتی را به سمت معاون شعب استان 

مازندران به وی اعطا کرد. 

بازدید از شركت خودروسازی عظیم خودرو 
سیدجمال فقیهی، مدیر شعب استان لرستان، به اتفاق 
معاون خود ضمن بازدید از شرکت عظیم خودرو گفت: 
» این شــرکت می تواند در راســتای ایجاد اشتغال و 
سرمایه گذاری گام های مؤثری بردارد و بانک صادرات 
ایران هم به جهت پویا شــدن صنعت اســتان از هیچ 

حمایتی دریغ نخواهد کرد«. 

   مدیریت شعب استان قم      مدیریت شعب استان مازندران   

   مدیریت شعب استان بوشهر      مدیریت شعب استان لرستان   

برگزاری مراسم معارفه معاون شعب استان 
مراسم معارفه معاون جدید شعب استان قم، با حضور 
محمدحســین زارعی، مدیر شــعب شــمال کشور، 
محمدرضا هاشمی نژاد، مدیر استان و معاونان وی برگزار 
و زارعی، حکم انتصاب رضا انتظاری بجســتانی را به 

سمت معاون شعب استان قم به وی اعطا کرد. 

دیدار با مدیران پتروشیمی مبین و پارس جنوبی
بهمن متین راد، مدیر شعب استان بوشهر، با مدیران مالی 
شرکت پتروشیمی مبین و مجتمع گاز پارس جنوبی 
دیدار و از آمادگی بانک صــادرات ایران در حمایت از 
بخش های مختلف تولیدی، صنعتــی و اقتصادی به 

منظور توسعه و آبادانی کشور خبر داد.

معاون جدید شعب استان معرفی شد
مراســم معارفه معاون شعب اســتان قزوین با حضور 
محمدحسین زارعی مدیر شعب شمال کشور و کامران 
غالمی مدیر استان برگزار و زارعی، حکم انتصاب حسین 
صفری را به ســمت معاون شعب استان قزوین به وی 

اعطا کرد.

برپایی نمایشگاه الکامپ، اقتصاد و سرمایه
نمایشگاه کشوری الکامپ، اقتصاد و سرمایه با حضور 
گسترده شرکت های بیمه، بانک ها و سازمان های دولتی 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان همدان برگزار و 
این مدیریت شعب هم با برپایی غرفه، معرفی محصوالت 
جدید و ارائه خدمــات نوین بانکی به بازدیدکنندگان 

حضوری پررنگ در نمایشگاه مذکور داشت.

   مدیریت شعب استان همدان       مدیریت شعب استان قزوین   

و  اســتان سیســتان  مدیریــت شــعب 
بلوچستان 

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن تاالســمی 
استان سیستان و بلوچستان، با اهدای لوحی 
به حمیدرضا پاکدل مدیر شعب این استان، از 
وی به جهت تعامل با این انجمن تقدیر کرد.

مدیریت شعب استان خراسان شمالی
جعفر کوچکی پهنه کالئی، مدیر شعب استان 
خراسان شــمالی، ضمن بازدیــد از کارخانه 
آذین فورچ اسفراین گفت: همزمان با افزایش 
فعالیت های بانکی شرکت نزد بانک صادرات، 
خدمات مطلوب تری به آن ارائه خواهد شد. 

مدیریت شعب استان سمنان 
جلسه اي با حضور محمدحسین زارعي مدیر 
شعب شمال کشــور، علی رستمی چراتی 
مدیر شعب اســتان سمنان و معاون وی به 
منظور بررسي عملکرد این مدیریت و اتخاذ 
راهکارهاي مناسب براي دستیابي به اهداف 

تعیین شده برگزار شد.
مدیریت شعب استان زنجان 

امید حشمتی، مدیر شعب استان زنجان، به 
اتفاق معاون خود از شرکت نیک ریس بازدید 
و از آمادگی بانک صادرات ایران جهت ارائه 

انواع خدمات بانکی به آن خبر داد.
مدیریت شعب استان خراسان جنوبی

بهروز کالنتری، مدیر شعب استان خراسان 
جنوبــی، با مدیــر کل ســازمان همیاری 
شهرداری های اســتان به منظور گسترش 
ســطح همکاری های مشــترک دیــدار و 

گفت وگو کرد.
مدیریت شعب استان کردستان 

ایرج جعفری کوچنانی، مدیر ســابق شعب 
اســتان کردســتان، در مراســم تکریم از 
پیشکسوتان صندوق بازنشستگی این استان 
شــرکت و به همکاری های گسترده بانک 

صادرات ایران با این صندوق اشاره کرد. 
مدیریت شعب استان کرمان

امین ترابی گلســفیدی، مدیرشعب استان 
کرمان، در جلسه تبیین سیاست های ابالغی 
بانک گفت: حلقــه مفقوده در جذب منابع، 
بحث بازاریابی است و اولین قدم در بازاریابی، 

برخورد خوب با مشتری است. 

اخبار کوتاه استان ها و مناطق تهران
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علیرضا مرشد بزرگ دل 
انفورماتیک

لیال دباغیان 
مركز تهران 

بنفشه شبیری 
استان خراسان رضوی

سیدعلی صالحی 
استان خراسان رضوی

هادی امینی فرد 
آمار و حسابداری مدیریت

لیال خسروی زاده 
شرق تهران

غالمرضا سلطانی 
استان خراسان رضوی

حسن صالحی 
استان خراسان رضوی

لیال ابراهیمی 
آمار و حسابداری مدیریت

هاتف قلیزاده 
غرب تهران 

امین محمدی 
استان خراسان رضوی

مهدی حبیبی كمیجانی 
استان مركزی

محسن آقاعلی خانی 
خدمات نوین بانکی

الیاس زارعی 
استان خراسان رضوی

محسن شهركی 
استان خراسان رضوی

سلیم جنتی فر 
استان گلستان 

فرید بهار 
مركز تهران 

حمید مالئکه 
استان خراسان رضوی

مجتبی عجم 
استان خراسان رضوی

ابوالقاسم انصاری 
استان بوشهر

فهرست برترین های 
نظام پیشنهادها در سه ماهه اول 

سال 1397
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مهدی كامجو 
استان مازندران 

سعید حسین پور 
استان آذربایجان شرقی

غالمرضا المعلی رامندی 
استان قزوین

حسین سعیدی 
استان آذربایجان شرقی

محمدمهدی دریش خانی 
استان یزد

مونا فرخزادی 
استان خراسان شمالی

محسن آزادمنش 
استان یزد

سودابه نصرالهی 
استان كرمانشاه 

محمدحسین اخوان  
استان یزد

مهدی شیخی پور 
غرب تهران

محمدحسن زحمت بر 
استان یزد

سیدیاسر موسویان 
استان گلستان 

سیدمحمود حسینیان 
استان اصفهان

بازنشستگی

ادارات مركزی: 
گودرزی،  مجیــد  عباس زاده،  حمید 
علیرضــا حاتم طهرانــی، اکبر انجام، 
جعفرقلی خداوردی ســامانی، فرهاد 
ســهراب، زهره فرقدانی چهارسوقی، 
مکی مالئی، سیدحسین فتحی، محمد 
محمدی، عبــاس محمودی، ابوطالب 

میرچی
مركز تهران:

علیرضا مداحی، مجتبی نوروزی منش، 

حمیدالــه نصــری، عبــاس حاجی 
آقابزرگــی، نیلوفر صادقــی، ابراهیم 
ملکی، ناصر رنجبر کبوترخانی، مرتضی 

بهرامی نیا، داود حاجی سلطانی 
شمال تهران:

رسول میرزایی، گیتا شیرازی، مصطفی 
سلیمی، فیروزه ابراهیمی، حمید نوائی، 

آیت اله هوشمند، علی شمس
شرق تهران:

بهروز فرمهینی فراهانی، سیدمرتضی 

آقامیری برزی، سیدفاضل علوی، امیر 
کاشانی، حسین کیا دربندسری

جنوب تهران:
رضا حاجی اســمعیلی، فتاح ربیعی، 
مجید نجفی، سعید رضائی، سیدحسین 
اقوامی، محسن احمد سلطانی، منیژه 
حسینی، لیال حبیبی، موسی گلسرخ، 

بهروز آشناگر
غرب تهران:

نظام اله نعمتی، رضا خضری جله گران، 

بهروز نورمحمدی، فرهاد نجفی، مسعود 
سالمت، غالمرضا جمالی 

خراسان رضوی:
عمراني،  سیدنظیر  شباني،  علي اصغر 
علي رجبي، ســعید گلکار، مصطفي 
باقرنیــا، هادي تشــکري، محمدرضا 
محمدرضا  بشیري،  احمد  جهاندیده، 
ســهرابي، احمد حالج فدردي، علي 
موسي زاده مقدم، احمدعلي پاینده پور، 

عباس جعفرزاده

تنی چند از همکاران گرانقدرمان پس از سال ها خدمت و فعالیت، به كسوت ارزشمند بازنشستگی درآمدند. برای این عزیزان آرزوی سالمت، 
شادكامی و طول عمر داریم.
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با خبر شدیم تعدادی از 
همکارانمان در سطح شبکه در 

سوگ از دست دادن عزیزانشان 
نشسته اند. نشریه سپهر به 

نمایندگی از تمامی همکاران، 
ضایعه پیش آمده را تسلیت 

می گوید و از درگاه الهی برای آنها 
اجر جزیل و صبر جمیل خواستار 

است. 

ادارات مركزی:
رضا آریایی، داود شکوری

مركز تهران: 
راحله حســین زاده نیشــابور، جمال 
قهریان، موسی شکوری، نیکنام مطلق

شرق تهران:
داود زرکش، آذر حیدری

استان البرز:
فاطمه حسینعلی، بهزاد بابامحمودی

شعبه مستقل مركزی: 
جمشید حسنخانی

استان سمنان:
راضیه مظهري، بهروز درویش، بیژن 
علي محمدي، حسین  علي  درویش، 

عرب پور  
استان مازندران: 

سیدمحمد میرسلیمی، علی فرجی، 
سیداحمد محمودی نژاد 

استان خوزستان: 
عظیم اســدی زاده، سیدعلی علوی، 

والی رضایی مهر، فرحان شعیبی
استان زنجان:

حسینعلی مردانی، آزیتا امینی، جلیل 
پیمان، احمد نوروزی، هادی جعفرنیا، 
حمید نصیری، حمید فرهادی، جلیل 
مقدم، منصور ســلطانی، احمدعلی 
جواد  قدیمی،  محمدرضا  محمودی، 
حیدری، فیضعلی مهدیخانی، ســید 

جواد و سید امیر پاکدالن
استان خراسان رضوی:

سحر رضایی، محمدصادق بازوبندی، 
ریحانــه صداقتی، احمــد قنبریان، 

سیدعلیرضا علوی 
استان كرمانشاه:

سیاوش سبزپور، علی اشرف احمدی، 
محمدرضا الفتی مالمیری، صیدعلی 
کرمی مالمیری، امیر عبدالهی، شهرام 

فیضی، جالل الدین امیری
استان مركزی: 

محمد شمس الهی، محمود پهلوانی، 
حســن اســحاقی، عبــاس اعطاف، 
حمیدرضــا مومنــی زاده، حســین 
محمــدی، جــواد قاســمی، حمید 
امیر  قریشی،  ســیدمهدی  اصغری، 

بهادری، عبداله قاسمی

تسلیت درگذشت همکار

متأسفانه، دست اجل تعدادی از همکارانمان 
را از ما دور و از جهان فانی مستور كرد. 

از درگاه خداوند برای این همکاران فقید، 
آمرزش و برای بازماندگان ایشان شکیبایی 

طلب  می كنیم.

مرحوم علی اكبر حسنی: این همکار بازنشسته مان 
از مدیریــت شــعب اســتان خراســان رضوی در 
اردیبهشت ماه سال ۱3۴۵ به استخدام بانک صادرات 
ایران درآمد و در مردادماه ســال جاری دار فانی را 

وداع گفت.
مرحوم محمود بهرامی: این همکار بازنشسته مان 
از مدیریت شعب استان اصفهان در بهمن ماه سال 
۱3۵6 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 

شهریورماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.
ایــن همکار  مرحوم محمدحســین ناطقی: 
بازنشسته مان از مدیریت شعب استان خراسان رضوی 
در تیرماه ســال ۱3۴6 به استخدام بانک صادرات 
ایران درآمد و در شــهریورماه سال جاری دار فانی 

را وداع گفت.
مرحــوم غالمرضا منتجبــی: ایــن همکار 
بازنشسته مان از مدیریت شعب استان خراسان رضوی 
در شهریورماه سال ۱3۵6 به استخدام بانک صادرات 
ایران درآمد و در شــهریورماه ســال جاری دیده از 

جهان فروبست.
مرحوم عبدالعلی ملکــی برنتی: این همکار 
بازنشسته مان از مدیریت شعب استان مازندران در 
بهمن ماه ســال ۱3۴۴ به استخدام بانک صادرات 
ایران درآمد و در شــهریور ماه سال جاری دار فانی 

را وداع گفت.
از  همکارمان  ایــن  دایری پور:  ابراهیم  مرحوم 
مدیریت شعب اســتان هرمزگان در مردادماه سال 
۱37۱ به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 

مهرماه سال جاری دیده از جهان فروبست. 
مرحوم حیدر عاشــوری زاده: این همکارمان از 
مدیریت شعب استان هرمزگان در فروردین ماه سال 
۱3۹۰ به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 

مهرماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.
مرحوم همایون حســامی: ایــن همکارمان از 
مدیریت شــعب استان کرمانشاه در خردادماه سال 
۱36۹ به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 

شهریورماه سال جاری دیده از جهان فروبست.

همکار  ایــن  كســـرائی:  ابـراهیـــم  مرحوم 
بـــازنشسته مان از مدیریت شعب اســتان البرز در 
مهرماه سال ۱3۴8 به استخدام بانک صادرات ایران 
درآمد و در مهرماه سال جاری دیده از جهان فروبست. 

مرحوم محمد مهرآراء: این همکارمان از مدیریت 
شعب استان زنجان، در سال ۱37۲ به استخدام بانک 
صادرات ایران درآمد و در مردادماه سال جاری، پس 
از ۴ ســال مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع 

گفت.
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انتصابات

حسن ملکی
به سمت 
مشاور مدیرعامل )با حفظ سمت(

محمود حاتمی
به سمت مدیر شعب 
استان خراسان رضوی

کیومرث اعالئی
به سمت

مدیر شعب استان یزد

طاهر ارشادی
به سمت

رئیس اداره کل حسابگری

فاطمه سادات حسینی صفا
به سمت معاون مدیریت 

شعب استان کرمان

مهدی میری جهرمی
به سمت
مدیر شعب استان اصفهان

امین ترابی گل سفیدی
به سمت
مدیر شعب استان کرمان

علی پیری
به سمت معاون 
اداره کل حسابداری مالی

حسن گندمکار
به سمت معاون 
مدیریت شعب استان اصفهان

روانبخش یزدانی
به سمت  معاون مدیریت 

شعب استان یزد

عبدالرضا فتاحی
به سمت 

مدیرامور حقوقی

تبریک تولد فرزند

همکار گرامی؛  به یمن زمینی شدن فرشته كوچکتان، همراه با 
آسمانی ترین آرزوها برای پرخیر و بركت بودن قدم های كوچکش و روح  

بخشیدن به زندگیتان تبریک صمیمانه ما را بپذیرید.

ادارات مرکزی

نام فرزندنام و نام خانوادگی

آنیاآمنه شیرمحمدی

باراناحمید رحیمی

محمدجوادرضا کریمی ترکمانی

مرسانامژده حاجی حسین پور

محمد صدراحسین کاشف

امیرعباسعلی اکبر آرشی

حسنعلی اقولی خان

حمیدرضا محمدی 
هیرادتجریشی

امیرعلیمصطفی رخصت طلب

فاطمه ضحیمحمدهادی سروستانی

سوفیبهاره محبی

سماءامید پرونده

مناطق تهران

درسابهاره فیضی

مهرادمحبوبه خاکباز

یاسینصغری قهرمانی

محمدآرمین  مجد و 
پانیسامعصومه خانزاده

محمد بهرادبهنام گل احمدی

آدرینمیثم قبله نماساز

رهامسیدندا معماری

بارانافرحناز فاضلی

محمد آرمینلیال یاری

کیانازامید اسالمی مهدی آبادی

آیدا ساداتداود حسنی

بردیاسعید قاسمی

آرتینامین عباس زاده

همدان 

نازنین زهراداود مرادی

زهراعلیرضا صفایی

الناابوالفضل جمشیدی

سمنان

نام فرزندنام و نام خانوادگی

پرهامابوالفضل قزویني

نازنین زهراداود دست افکن

محمد جوادعلي کردي

خراسان رضوی

سیده یکتاسیدمحمد  بلدیه

بارادهادي  پهلوان

علي اکبر  حیدرزاده 
مهديقرقوزاد

مهدياحمد  علي بیگي

علي اصغرحسین  رمضاني تیموري

سیدمحمدحسینسیدرضا  مقامي

ریحانهمحمدرضا  نوري زاوه

هرمزگان

سوشیاناحمد  محمدیان

میالدمصطفي  دیر

زهراعلي  معماري

مهديمحمد  خدابخش نخلي

الینمحمد  بازیار

آیلینعبدالرسول  رجائي الري

عبدالعزیزشهمراد  برفره

احسانمحمد  عبادي

ابوالفضلعادل  معتقدي پور

آسنااسالم  رحیمي شهواري

آدرینپدرام  جعفري رنجبر

ساراعلي  دادعلي زاده

مازندران

بارانجواد اصغری

بارینسیدمحمد باقری

محمدرضا نصیری








