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•   معارفه مدیر عامل جدید بانک 
•  عملکرد سه ساله حوزه بانکداری الکترونیکی

•   رتبه بندی اعتباری و نسبتهای مالی
•  گفتگو با دکتر عباس زادگان، مدیر عامل بیمه نوین

•  دیدار با همکاران شعبه مقدس اردبیلی
•  گفتگو با رخشان بنی اعتماد به بهانه فیلم حیران

استراتژی و بانک
گفتگو با دکتر علی ریحانی
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ماه نوین

مهاورد
} مقاله ها و دیدگاههای نوین{

تجهیزمنابع پولي دربانکداري نوین 
تجهیزمنابع پولي از همان ابتدا که بشر به زندگي 
اجتماعي روي آورد وداد وستد ومبادله کاالراشروع 
کرد آغاز ش��د وهمواره اصلي ترین وظیفه سیس��تم 
بانکي بوده اس��ت. بدین ترتیب بانک ها سپرده هاي 
مازاد در دس��ترس مردم را جمع آوري مي کردند و با 
دادن وام ب��ه افراد نیازمند وظیفه س��نتي خود یعني 
واس��طه گري رامیان س��پرده گذاران و وام گیرندگان 

ایفا مي کردند. 
درعصرحاضرمؤسسات مالي و بانک ها براي تجهیز 
مناب��ع مالي نیازب��ه تغییرات اساس��ي درمحصوالت 
وخدمات خود دارند وبا خدمات س��اده وساختارسنتي 
بانکداري واس��طه گ��ري نمي توانن��د درعرصه هاي 

جهاني به تجهیز منابع بپردازند.
 دربانکداري نوین، بانک ها در زمینه هاي مالي غیر 
بانکي خدمات متعددي به مشتریان ارائه مي دهند 
و ارائه خدمات نوین مانند بانکداري سرمایه گذاري، 
انجام اموربیمه ومس��کن وتولید باعث ش��ده منابع 
جدیدي به بانک ها سرازیر شود ودر واقع دربانکداري 
نوی��ن، بخش عمده اي ازمناب��ع ازطریق فعالیتهاي 
 غیربانکي به دست مي آید )زریباف، 1382،ص 8 (. 
درنظ��ام بانکي ایران تجهیز مناب��ع با توجه قوانین 

بانکداري اسالمي از دو طریق انجام مي شود:
1- ازطریق جذب س��پرده هاي قرض الحس��نه 
ج��اري وپ��س ان��داز، ک��ه مناب��ع مالکان��ه نامیده 

مي شوند.
 2- از طریق جذب سپرده هاي مدت دار،که منابع 

وکالتي نامیده مي شوند ) هدایتي، 1383، ص 7 (.

 دربانک��داري نوین ) ع��الوه برانجام فعالیتهاي 
واس��طه گري ( عملیات تجهیز منابع مالي ازطریق 

فعالیتهاي در پي آمده انجام مي گیرد:
 1- ج��ذب منابع مالي ازطریق ایجاد ش��عب و 

واحدهاي فرعي درکشورهاي خارجي
 2- انج��ام فعالیته��اي غیربانک��ي ب��ا خری��د 
س��ازمانهاي کارگ��زاري مانن��د ش��رکتهاي بیم��ه 

وبنگاههاي معامالت ملکي
 3- ارائه خدمات مالي غیربانکي مانند کارگزاري، 
بیمه، صندوق بازنشس��تگي، مدیریت داراییها، امور 

ساختمان و... به مشتریان
 4- ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیازبه 

خدمات مشخصي دارند
 5- ارئ��ه خدم��ات ب��ه ش��رکتهاي ب��زرگ و 

سازمانهاي دولتي
6- ارائه خدمات مش��اوره اي درس��رمایه گذاري، 

خرید و فروش س��هام ومبادل��ه ابزارهاي مالي، ارز 
و مشتقات آن

 7- تجهی��ز منابع پولي ازطری��ق ابزارهاي غیر 
ترازنام��ه اي مانند اعتبارات اس��نادي واوراق بهادار 

مشتقي )هفرنان، 1382، صص 53- 43(.
 مؤلفه ه��اي تأثی��ر گ��ذار برتجهیزمناب��ع پولي 
در بانک��داري نوی��ن در این بخش ب��ه اختصار به 
معرف��ي مؤلفه های��ي ک��ه موجب افزای��ش قدرت 
بانک ها درجذب منابع مالي مي ش��وند مي پردازیم. 
هرچن��د درایران بعض��ي ازپارامترها به دلیل ضعف 
دربازاریابي بانکي ناش��ناخته باق��ي مانده اند، ولي با 
بازاریاب��ي بانک��ي وازطریق تحقی��ق ونظر خواهي 
علم��ي ازکارکن��ان و مدیران با تجربه درسیس��تم 
بانکي ومش��تریان بانک ها، عوامل مؤثر حتي براي 

هرشعبه ازیک بانک نیز قابل شناسایي است.
  

1- فناوري اطالعات وارتباطات
 دربخش بانکداري، نوآوري هاي جدید مانند پول 
الکترونیکي، پایانه ه��اي انتقال ودریافت و پرداخت 
اتوماتیک، بانکداري مج��ازي و بانکداري اینترنتي 
لحظه اي تح��ول عظیم��ي رادراین بخ��ش ایجاد 
کرده اند وباعث ارتقاي کارایي، بهره وري، س��رعت 
دربرقراري ارتباط��ات وکاهش هزینه هاي عملیاتي 
براي بانک ها شده اند. لذا بانک ها براي کسب مزیت 
رقابت��ي درعرصه هاي بازاره��اي مالي براي جذب 
منابع مالي باید ازبانکداري الکترونیکي و تکنولوژي 
مربوطه اس��تفاده کنند. درایران مهمترین چالش��ي 
که بانکداري الکترونیکي با آن روبروس��ت، نبودن 
فرهن��گ اس��تفاده از این تکنول��وژي وحاکم بودن 

تجارت س��نتي مي باش��د ) حس��یني مقدم، 1382، 
صص 68-73 (.

 2- مهارتهاي نیروي انساني 
دربانک ه��ا ومؤسس��ات مال��ي بیش��ترخدمات 
توسط نیروي انساني ارائه مي شود و تجهیز منابع 
درسطح اس��تانداردهاي جهاني، مس��تلزم داشتن 
کارکناني ماهروآموزش دیده اس��ت. در بعد فني، 
کارکنان باید توانایي اس��تفاده ازتکنولوژي جدید 
راداش��ته و در ش��غل خود حرفه اي باشند، دربعد 
انس��اني، کارکنان باید بتوانند ب��ه بهترین نحو با 
مش��تریان درتعامل وارتباط باشند ودر بعد ادراکي 
نیز نیروي انساني شاغل باید به شناسایي، تجزیه 
و تحلی��ل و حل مش��کالت مش��تریان بپردازد ) 

بولت��ون، 1381 ، ص21 (.
  

3- تنوع خدمات بانکي 
بانک ه��ا براي ارائه خدم��ات نوین ومحصوالت 
جدید نیازبه بازاریابي نوین علمي دارند. شناس��ایي 
مش��تریان و نیازهاي متنوع آنها ب��ا بازاریابي نوین 
ام��کان پذیر اس��ت. دربانک��داري نوی��ن، بانک ها 
براي شناس��ایي مش��تریان ونیازهاي آنها دست به 
بازاریاب��ي تک ب��ه تک وبازاریابي براس��اس پایگاه 
داده ها مي زنند. بازاریابي تک به تک؛ یعني ایجاد و 
مدیریت رابطه فردي با تک تک مش��تریان. امروزه 
به دلی��ل بهره گیري ازفناوري رایان��ه اي، بازاریابي 
تک به تک درمقیاس وسیعي قابل اجرا واقتصادي 
اس��ت. تکنولوژي پای��گاه داده ها این ام��کان رابه 
بانک ها مي دهد که رد تک به تک مش��تریان خود 

چکیده
در بانکداري نوین مؤلفه هاي متعددي 
وجود دارند که برروند تجهیز منابع پولي 
بانک ها ومؤسسات مالي تأثیر مي گذارند. 
شناسایي وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این 
مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع 
پولي مقوله اي مهم مي باشد. امروزه شرایط 
و موقعیت هاي مؤسسات مالي وبانک ها با 
یکدیگر یکسان نیست وممکن است مؤلفه هاي 
تأثیرگذاربرتجهیزمنابع پولي حتي براي هر یک 
از شعب یک گروه بانکي متفاوت باشد. مؤلفه 
هاي فناوري اطالعات وارتباطات، مهارت2، 
نیروي انساني شاغل در بانک ها، تنوع وکیفیت3 
خدمات بانکي، رضایت مشتریان ازکارکنان 
ومطلوبیت محیط داخلي ومحل استقرار شعب 
در بانکداري نوین ابزارهاي مهمي هستند که 
براي جذب بهینه منابع پولي ازآنها استفاده 
مي شود. دراین مقاله ابتدا مفهوم تجهیزمنابع 
پولي ومؤلفه هاي تأثیرگذار برآن مورد بررسي 
قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع 
رابطه مؤلفه ها برتجهیزمنابع پولي بحث شده 
است. این مقاله تحقیقي در پي پاسخگویي به 
این سؤال است که آیا بین مؤلفه هاي تأثیرگذار 
بر تجهیزمنابع پولي و موفقیت بانک ها 
ومؤسسات مالي در جذب منابع مالي رابطه 
وجود دارد؟ به منظور پاسخگویي به این سؤال 
فرضیه هاي تحقیق تنظیم و به بوته آزمون نهاده 
شد. و نتایج قابل توجهي به دست آمده است.

محسن یزداني دهنوي 

مؤلفه هاي مؤثر
بر موفقیت بانکها و مؤسسه های 
مالي در تجهیز منابع پولي
)بخش نخست(

مقدمه
ش�اید بارزترین پدیده بانکداري در عصر حاضر جهاني ش�دن باش�د. بانکها و 
مؤسس�ات مالي در گذش�ته از طریق انجام عملیات بانکي به جذب منابع مالي 
مي پرداختند. در حال حاضر بانک ها مانند س�ایر س�ازمانها در سطح جهاني داد 
و ستد مي کنند، از طرفي با توسعه روزافزون تکنولوژي و صنعتي شدن کشورها 
در ج�ذب مناب�ع مالي تغییرات چش�مگیري به وجود آمده اس�ت، ب�ه نحوي که 
ش�بکه هاي اتوماس�یون بانکي و بانک�داري اینترنتي یک�ي از مهمترین راههاي 
تجهیز منابع مالي براي بانکها و مؤسسات مالي شده اند. امروزه بانک ها براي 
افزایش قدرت نقدینگي و باال بردن کیفیت خدمات خود، خدمات مالي غیربانکي 
نیز به مشتریان ارائه مي کنند و با خرید سازمانهاي کارگزاري مانند شرکت هاي 
بیمه و معامالت ملکي در بازارهاي غیررس�مي نیز فعالیت مي کنند و منابع عمده 
اي را به س�مت خود ج�ذب مینمایند. واقعیتي که بانک ها و مؤسس�ات مالي در 
ایران نباید از آن غافل باش�ند این اس�ت که در یک بازار رقابتي س�الم جهاني، 
مناب�ع مالي چه از طری�ق عملیات بانکي و چه از طریق فعالیت هاي غیربانکي به 
راحتي قابل دسترسي نمیباشد. بانکها و مؤسسات مالي براي انجام فعالیت هاي 
بانک�ي مطابق اس�تانداردهاي جهاني و همچنی�ن براي انج�ام فعالیتهاي مالي 

غیربانکي نیاز به بسترسازي و انجام اصالحات اساسي در ساختار خود دارند.
در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالي براي جذب بیشتر 

منابع، تسلط بر مؤلفه هاي مؤثر بر تجهیز منابع مالي اهمیت ویژهاي یافته است. 
دراین مقاله پژوهش�ي، به مطالعه وبررس�ي مؤلفه هاي تأثیرگذار بر جذب منابع 
مالي پرداخته ایم. جذب منابع مالي عالوه بر اینکه مهمترین رس�الت مؤسسات 
مالي و بانکها میباش�د، تأثیر مهمي در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک 
نظ�ام پولي و اعتباري صحیح و متناس�ب با برنامه هاي بلندم�دت و کوتاه مدت 
کش�ور دارد. مؤلفه هاي س�خت افزاري و نرم افزاري متعدد باعث مي ش�وند که 
جذب منابع مالي در بانکها، با روشي صحیح و در مسیري مناسب انجام گیرد. 

برنامه ریزي و سیاس�تگذاري مؤسس�ات مالي و بانک ها در ایران مي بایست بر 
اساس شرایط و موقعیتهاي خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسیهاي به عمل آمده 

از مؤلفه هاي مؤثر در جنب منابع مالي باشد.
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را دنبال کنند. بانک فورتی��س که بزرگترین بانک 
بلژیک است داراي یک پایگاه داده هاي غني است 
که اطالعات مش��تریان درآن وجود دارد. اس��تفاده 
بانک ازتکنولوژي جدید داده ها به آنان این امکان را 
داده است که در بازاریابي، موفقیت بیشتري کسب 
کنند. بنابراین با بازاریابي مناس��ب و علمي مي توان 
اس��تراتژي هایي رابه کاربردکه محصول مناسب را 
در زمان مناس��ب با ابزاري مناسب به مشتري ارائه 
دهد. قطعا بدون بازاریابي وشناسایي نیازهاي متنوع 
مش��تریان، تجهیزمنابع مالي مطابق استانداردهاي 
جهاني امکان پذی��ر نخواهد بود. )دوب��رور، 1384، 

صص 1-5 (.
 یکي دیگر ازچالشهایي که بانکداري ایران با آن 
روبروست نداشتن بازاریابي بانکي مناسب است. این 
نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون 

توجه به نیازها و خواسته هاي مشتریان مي شود.
  

4- کیفیت خدمات بانکي 
خدمات��ي باکیفیت هس��تند ک��ه بتوانن��د نیازها 
وخواسته هاي مشتریان رابرآورده نمایند. اگرخدمتي 
انتظارات مش��تریان رابرآورده س��ازد ویا فراتر ازآن 
باشد، داراي کیفیت است. سازمانهایي که به صورت 
مس��تمر خدمات با کیفیت ارائه مي دهند و به حفظ 
و نگهداري مش��تري اهمیت مي دهند، سازمانهایي 
مش��تري مدار هس��تند. ش��اید حف��ظ و نگه��داري 
مش��تري، یک��ي ازمهمتری��ن معیارهاي س��نجش 
کیفیت باش��د. دربانک ها ومؤسس��ات مالي،عوامل 
متعددي برکیفیت خدمات بانکي تأثیر مي گذارند از 
جمله: میزان نرخ بهره بانکي، سیستم هاي نظارتي 
و رس��یدگي به ش��کایات، اطالع رس��اني دقیق به 
مشتریان، سرعت ودقت خدمات ارائه شده، انجام به 
موقع تعهدات توسط موسسه، ادب وتواضع کارکنان 
دربرخورد بامش��تریان و رازداري ومحرم اسراربودن 
کارکنان درخصوص اطالعات مش��تري که همگي 

باعث جذب بیشترمنابع مالي مي شوند. 

5- رضایت مشتریان ازکارکنان بانک ها و 
مؤسسات مالي

 کارکنان مهمترین سرمایه هرسازمان مي باشند 
و در واق��ع کارکن��ان پ��ل ارتباط��ي بین س��ازمان 
ومشتریان هس��تند. سازمانها بااس��تفاده ازکارکنان 
به مشتریان خدمات کیفي ارائه مي نمایند ورضایت 
مش��تري راجل��ب مي کنن��د. بانکه��ا ومؤسس��ات 
مال��ي نیز منابع مال��ي مورد نیازخ��ود رابامهمترین 
ابزارش��ان یعني کارکنان ازمش��تریان اخذ مي کنند. 
وجود و بقاي یک بانک بس��تگي به مش��تریان آن 
بانک دارد، اگرمش��تریان نباش��ند بانک��ي نیزوجود 

نخواه��د داش��ت و مهمترین مش��تریان یک بانک 
 مشتریان داخلي آن، یعني کارکنان بانک مي باشند. 
بیشترمش��تریان بانک ه��ا ب��ه دلی��ل بي توجه��ي 
وبي تفاوتي کارکنان با بانک ها قطع ارتباط مي کنند. 
رضایت مشتریان بانک ها به کیفیت خدمات دریافتي 
کارکنان بانک بستگي دارد وقابلیت خدمت رساني 
کارکن��ان نیز به کیفی��ت خدمات داخلي س��ازمان 
وابس��ته اس��ت.کیفیت خدمات داخلي نیز به معني 
رضایت کارکنان ازخدمات دریافتي ازسازمان است 

) اکرامي، 138.، ص 275 (. 

6- مطلوبی�ت محی�ط داخل�ي بانک ه�ا و 
مؤسسات مالي

یک محیط خوب، مي تواند بر رش��د ارزش��هاي 
کارکنان وافزای��ش توان وبهره وري آن��ان اثرگذار 
بانکي، سازماندهي  باشد.بامتنوع ش��دن فعالیتهاي 
محیط کار و ایجاد محیطي آرام وبهره ور در سازمانها 
ب��ه صورتي که منجربه فعال ش��دن بیش��ترنیروي 
انس��اني، ش��ادابي آنها، کاهش افس��ردگیها، رش��د 
خدم��ات مثبت ودرنهایت دس��تیابي ب��ه بهره وري 
م��ورد نظ��ر ش��ود، ضروري ب��ه نظر مي رس��د. در 
بانک��داري نوین این ام��ر از دغدغه ه��اي مدیران 
اجرایي ومدیران ارش��د بانک ها مي باش��د. بانک ها 
براي جذب بیش��ترمنابع مالي مشتریان مي بایست 
به محیطهاي کاري مناس��ب که داراي شاخصهاي 

محیط کاري از نظر فیزیکي، رواني واجتماعي باشد 
 مجهز ش��وند ) ونوس، 1383، صص 137-142 (. 

7- مطلوبیت محل اس�تقرارمکاني بانک ها 
و مؤسسات مالي

باتوجه به افزایش وش��دت رقابت، ارائه خدمات 
در م��کان ومحل هاي مورد نظر مش��تریان عاملي 
تعیین کننده درجذب ونگهداري مش��تریان اس��ت. 
به همی��ن دلیل امروزه بانک ها ودیگرس��ازمانهاي 
خدماتي به ایجاد شعب درمناطق مختلف پرداخته اند 
تا ضمن ارائه خدماتي بهتر، حوزه وسیعتري را تحت 
پوش��ش قراردهند)روس��تا، 138۰، ص4۰ (.مکان 
استقرارش��عب بانک ها ومؤسس��ات مالي، محرکي 
مهم در جذب مش��تریان اس��ت و بازاریابان بانکي 
باید آن را به دقت مورد بررس��ي وارزیابي قراردهند. 
بنابراین بانک ها براي احداث ش��عب نیازبه ارزیابي 
علم��ي و امکان س��نجي دقیق دارند وب��راي اماکن 
فعلي نیز بای��د بازاریابي بانکي ب��ه عمل آید. واقع 
ش��دن ش��عب یک بانک درفاصله مکان��ي وزماني 
مناس��ب، استقرارش��عب یک بانک دراماکن مهمي 
مانند شهرکهاي صنعتي ومسکوني و اماکن تجاري 
و استقرارش��عب درنزدیک��ي پارکینگ هاي عمومي 
ازجمل��ه پارامترهایي هس��تند که برس��پرده گذاري 

مشتریان دربانک ها تأثیر مي گذارند.
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به طور کلی رتبه بندی اعتباری عبارت است از: ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی 
یک ناشر. به عبارت دیگر موسسات رتبه بندي احتمال نکول یک ناشر را در ایفاي تعهدات مالي 
مربوطه به صورت کلي )رتبه بندي ناشر(، یا در ایفاي تعهدات مالي مربوط به یک بدهي خاص 
یا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ویژه )رتبه بندي ابزارها( بررسي مي کنند. در بسیاري از 

موارد این ناشران شامل شرکت ها، موسسات غیر انتفاعي و دولت ها هستند.
 سرمایه گذاران انتظار دارند ریسک برخاسته از عدم اطمینان و عدم تقارن اطالعاتي به نوعي 
جبران شود. این جبران ریسک که در اوراق بهادار با درآمد ثابت معموالبه معنی نرخ های بهره 
باالتر اس�ت، هزینه س�رمایه ناش�ران چنین اوراقی را افزایش می دهد. موسسات رتبه بندی 
اعتباری می توانند با کاهش عدم تقارن اطالعاتی هم به سرمایه گذاران و هم به ناشران کمک 
کنند. این کار، با بررسی و تحلیل اطالعات کسب شده از منابع مختلف در مورد ناشر، بازاری که 

ناشر در آن فعالیت دارد، وضعیت کلی اقتصاد و ماهیت اوراق بهادار صورت می گیرد.
نخستین موسسه رتبه بندي اعتباري در سال 1909 با انتشار فهرست رتبه بندي اوراق راه آهن 
آمریکا توس�ط جان مودي آغاز به کار کرد. صنعت رتبه بندي اعتباري به س�رعت رشد کرده و 
جایگاه ویژه اي را در بازار هاي مالي به خود اختصاص داده است. امروزه 130 تا 150 موسسه 

رتبه بندي اعتباري در سراس�ر دنیا رتبه بندي اعتباري شرکت ها، اوراق 
قرضه، کش�ورها، اوراق بهادار با پش�توانه دارایي، اوراق تجاري، 

عرضه خصوصي س�هام،گواهي سپرده، س�هام ممتاز و اوراق 
قرضه می�ان مدت را به عهده دارند. ای�ن رتبه هاي اعتباري 
اساس�اً ابزار مدیریت ریسک هستند و نقش مهمي در این 

زمینه ایفا مي کنند.
در سراس�ر دنیا، ان�واع مختلفی از موسس�ات رتبه بندی 
اعتباری در بازارهای بزرگ مشغول فعالیت هستند. این 
موسس�ات از لحاظ اندازه، ح�وزه تمرکز و متدولوژی با 
ه�م متفاوتند. برخی موسس�ات رتبه بن�دی اعتباری، 
تخصصی هستند و بر صنایع یا مناطق خاصی تمرکز 
دارند. در این بین، س�ه مورد از بزرگترین موسسات 
رتبه بن�دی اعتباری یعني، »مودی�ز«، »اس اند پی« 
و »فیچ« در س�طح بین المللی فعالیت می کنند. این 
موسسات، هم شرکت ها و هم اوراق بهادار با درآمد 
ثاب�ت را رتب�ه بندی می کنن�د. برخالف بس�یاری از 

موسس�ات رتبه بندی کوچک که درآمدشان از طریق 
ارائه رتبه بندی هاي اعتباري به سرمایه گذاران حاصل 
می شود، »مودیز«، »اس اندپی« و »فیچ« قسمت عمده 
درآمدش�ان را از ارائه خدمات رتبه بندي به ناش�ران 

اوراق کسب می کنند. 

رتبه بندي اعتباري 
و نسبتهاي مالي
 مورد استفاده

   
تف�اوت می�ان رتب�ه بن�دي داخل�ي و 

رتبه بندي ش�رکتي
 معیارهاي تخصیص رتبه با توجه به نوع رتبه بندي 
و داخلي )تخصیص توس��ط بانکها و سایر موسسات 
مالي و اعتباري به مش��تریان( یا خارجي )تخصیص 
توس��ط موسسات رتبه بندي به ناشران اوراق قرضه( 
بودن آنها مي تواند متفاوت باشد. این تفاوت ها از سه 
عامل اصلي زیر ناشي مي شود که در ادامه مختصرا 

تشریح مي شود:
1 - موسس��ات رتبه بندي ب��ه نمایندگي از طرف 
س��رمایه گذاران، در بازار اوراق قرضه اقدامات نظارتي 
انجام مي دهند. به این معني که به کاهش عدم تقارن 
اطالعاتي بین ناش��ر یک ابزار مالي و سرمایه گذاران 
در مورد توانایي بازپرداخت بدهي توس��ط ناشر کمک 
مي کنند. بنابراین، آنها ناش��ران اوراق قرضه و س��ایر 
اورق بهادار با درآمد ثابت در بازارهاي سرمایه را ارزیابي 
مي کنند. این ناشران شامل موسسات دولتي، شرکت 
ه��اي مالي یا غیر مالي بزرگ و غیره مي ش��ود. این 
نهادها، س��ازمان هاي بزرگي هستند که معموالمدت 
هاي مدیدي در بازار حضور داشته، در صنایع مختلف و 
نواحي جغرافیایي زیادي فعالیت مي کنند. ناشران اوراق 
بدهي که توس��ط این موسسات، رتبه بندي مي شوند 
باید به اندازه اي بزرگ باش��ند تا از عهده هزینه هاي 
انجام رتبه بندي برآیند. برخالف موسسات رتبه بندي، 
بانک ها دامنه وسیع تري از وام گیرندگان را رتبه بندي 
مي کنند. این وام گیرندگان شامل مشتریان شرکتي 
بزرگ، ش��رکت هاي کوچک و مشتریان حقیقي مي 
ش��وند. در مواردي که شرکت هاي کوچک متقاضي 
دریافت وام از بانک ها هستند، هزینه هاي فرآیند رتبه 

بندي، باید تحت کنترل قرار گیرد. 
2 - دومین تفاوت از دسترسي به اطالعات ناشي 

مهاورد
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مي ش��ود. معموالاطالعاتي که موسسات رتبه بندي 
براي ارزیابي ش��رکت هاي بزرگ اس��تفاده مي کنند 
)قیمت سهام، تفاوت بین قیمت خرید و فروش اوراق 
قرضه، صورت هاي مالي حسابرس��ي شده و غیره(، 
در مورد وام گیرندگان کوچک تر بانکي در دس��ترس 
نیس��ت. عالوه بر این، حتي در م��ورد وام گیرندگان 
مش��ابه، موسس��ات و بانک ها به ان��واع مختلفي از 
اطالعات دسترسي دارند. در حقیقت اگر چه در مرحله 
اول، بانک و موسس��ه مي توانن��د به مقادیر زیادي از 
اطالعات دسترسي داشته باشند، اما در مراحل بعدي، 
بانک ها امکان اس��تفاده از منابع اطالعاتي ارزشمند 
دیگ��ري دارند ک��ه در اختیار موسس��ات رتبه بندي 
نیس��ت، این اطالعات ش��امل گردش حساب بانکي 
وام گیرنده و موارد مصرف وام مي ش��ود. براي مثال، 
معموالاگ��ر وام گیرن��ده بیش از حد مجاز از س��قف 
اعتب��اري خود اس��تفاده کند یا اضافه برداش��ت غیر 
مجاز دارد، نشانه اولیه کمبود نقدینگي است. اما این 
اطالعات در دسترس موسسات رتبه بندي نیست. این 
نوع تحلیل، که گاهي به آن بررس��ي روند نیز اطالق 
مي ش��ود، معموالتوسط بانک ها به عنوان اطالعات 
ورودي براي ارزیابي دوره اي رتبه هاي مشتریانشان 

استفاده مي شود.
 3 - سرانجام اینکه، فعالیت هاي موسسات و بانک 
ها توسط سیستم هاي انگیزشي متفاوتي هدایت مي 
شوند. موسسات رتبه بندي به دنبال ارائه یک اظهار 
نظر اعتباري مس��تقل به س��رمایه گذاران براس��اس 
مجموعه اي از معیارهاي دقیق و عیني هس��تند. اگر 
چه آنها حق الزحمه خود را از شرکت هاي رتبه بندي 
ش��ده اخذ مي کنند اما باید شهرت خود یا به عبارتي 
اعتبار اظهارنظرهایشان را حفظ کنند تا بتوانند در این 

کسب و کار باقي بمانند.
کاهش صالحیت اعتباري ناشر نسبت به ارزیابي 
هایي که پیش��تر توسط موسس��ه منتشر شده است، 
موسس��ه را ملزم به تنزل رتبه اعتباري ناشر 
مي کند. به همین دلیل، موسس��ات 
رتب��ه بندي تمای��ل به تخصیص 
رتبه هایي دارند که در حد امکان 
ثابت و معقول باش��ند. این امر 
از طریق ارزیابي ش��رکت ها 
براساس عملکرد مورد انتظار 
آنها در می��ان مدت و بلند 
مدت ص��ورت مي گیرد. 
به این معني که هنگام 
اگر  ناشر، حتي  ارزیابي 
اقتصاد در ح��ال گذار 
از مرحله رونق باش��د، 
ام��ا به نظر مي رس��د 
ک��ه در ص��ورت ب��روز 
رکود، ناش��ر آسیب پذیر 
است، رتبه پایین تري به 
وي تخصیص مي یابد. 

انجام این کار باعث مي ش��ود تا در صورت نامس��اعد ش��دن وضعیت اقتصادي، تا حدي تاثیرات نامطلوب این 
تغییر بر وضعیت ناشر از قبل پیش بیني شده و باعث ثبات یا تغییر کمتري در رتبه اعتباري وي شود. برخالف 
موسسات رتبه بندي، بانک ها هم تخصیص دهنده و هم استفاده کننده از رتبه هاي داخلي هستند. آنها از رتبه 
هاي به دست آمده براي تعیین میزان اعطاي تسهیالت، وثایق و حتي تعیین نرخ سود تسهیالت استفاده مي 
کنند. آنها بیشتر به کاهش ریسک بازپرداخت تسهیالت اعطایي شان تا حفظ شهرت شان به عنوان یک تحلیل 
گر بي اش��تباه عالقه مند هس��تند. بنابراین رتبه ها باید تا حد ممکن به تغییرات ایجاد ش��ده در شرایط مالي - 
اقتصادي واکنش نش��ان دهد. مس��اله اي که در اینجا حائز اهمیت است، ثبات رتبه تخصیصي و توانایي آن در 
پیش بیني هاي بلندمدت و میان مدت نیست بلکه توانایي آن در واکنش به موقع و صحیح به شرایط فعلي و 
شرایط نامساعد ایجاد شده است. این تفاوت در اهداف بانک ها و موسسات منجر به بروز تفاوت هایي اساسي 

در معیارهاي تخصیص رتبه هایشان شده است. 
    

 موسسات رتبه بندي اعتباري در آسیا
 Korea نخس��تین موسس��ه رتبه بندي اعتباري آسیایي در س��ال 1983، در کش��ور کره جنوبي با عنوان 
Ratings آغاز به کار کرد. فعالیت هاي این موسسه شامل رتبه بندي اعتباري، خدمات مشاوره اي در زمینه 
تامین مالي پروژه ها، مدیریت استراتژیک، مطالعات امکان سنجي پروژه ها و مدیریت ریسک است. هم اکنون در 
14 کشور آسیایي 28 موسسه رتبه بندي فعالیت مي کنند. تازه تاسیس ترین موسسه رتبه بندي آسیایي با عنوان 
)Ram Rating Lanka(در کش��ور سریالنکا است. چین با داشتن 5 موسسه رتبه بندي اعتباري بیشترین 
تعداد موسسات در آسیا را به خود اختصاص داده است. بزرگترین شرکت رتبه بندي آسیایي شرکت R&I ژاپن 
اس��ت که س��رمایه آن در س��ال 2۰۰7 بالغ بر 588 میلیون ین معادل 6 میلیون دالر آمریکا و فروش آن 4888 

میلیون ین معادل 5۰ میلیون دالر آمریکا است. 
    کش��ورهاي آس��یایي که داراي موسسه رتبه بندي مي باشند ش��امل ژاپن، چین، کره جنوبي، هند، مالزي، 
تایوان، اندونزي، فیلیپن، تایلند، بنگالدش، پاکستان، بحرین، ازبکستان و سریالنکا است. شایان ذکر است که در 
سال 2۰۰1 نیز در بانک توسعه آسیایي انجمن موسسات رتبه بندي در آسیا با عضویت 15 موسسه رتبه بندي از 
13 کشور تاسیس شده است. اهداف این انجمن شامل توسعه و حفظ همکاري بین اعضا به منظوربهبود تبادل 
اطالعات، ایده ها، تجربیات، دانش و مهارت بین موسس��ات رتبه بندي آسیایي، ارتقاي اصول اخالق حرفه اي، 
وضع استانداردهاي مشترک براي حصول اطمینان از کیفیت باالو قابلیت مقایسه رتبه هاي اعتباري است. در سال 

2۰۰7 اعضاي این انجمن به 25 موسسه از 14 کشور آسیایي رسیده است.
    

 زمینه هاي فعالیت موسسات رتبه بندي آسیایي
کسب و کار اصلي موسسات رتبه بندي همانگونه که از نام این موسسات بر مي آید، انجام فعالیت هاي رتبه 
بندي اس��ت اما اکثر موسس��ات رتبه بندي عالوه بر این، خدمات دیگري نیز ارایه مي دهند. بررسي موسسات 
رتبه بندي اعتباري آس��یایي نشان مي دهد که این موسس��ات از طریق ارایه محصوالت جدید اقدام به توسعه 
فعالیت هاي خود به دو طریق کرده اند: ورود به حوزه هاي جدیدي مثل رتبه بندي صندوق هاي سرمایه گذاري 
مش��ترک و تنوع بخش��ي به فعالیت هاي رتبه بندي از طریق ارائه انواع خدمات رتبه بندي مختلف، مانند رتبه 
بندي اوراق بهادار با پشتوانه دارایي. در جدول )1( فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط برخي از موسسات رتبه 

بندي آسیایي نشان داده شده است. 
    

ساختار سهامداري موسسات رتبه بندي آسیایي
س��اختار س��هامداري موسسات، ناظر بر نوع سهامدار و درصد سهامداري آنها است. تحقیقات نشان مي دهد 
که در برخي موسسات، ساختار سهامداري در حال تغییر است. یکي از دالیل تغییر ساختار سهامداري موسسات 
آسیایي اقبال موسسات رتبه بندي بین المللي به ورود به برخي موسسات رتبه بندي آسیایي به عنوان سهامدار 
جدید یا افزایش درصد سهامداري در آنها یا بالعکس عدم تمایل به ادامه همکاري و خروج سرمایه از موسسات 

آسیایي بوده است. در جدول )2( زیر ساختار سهامداري برخي از موسسات رتبه بندي آسیایي ارائه شده است.

 نسبت های مالی اصلی مورد استفاده در رتبه بندی اعتباری
  الف( توانایي انجام تعهدات کوتاه مدت

 = نسبت جاري بدهي جاري/ دارایي جاري
 = نسبت اهرمي سرمایه در گردش سرمایه در گردش/ بدهي جاري

 = نسبت آني بدهي جاري/ )اوراق بهادار قابل معامله+ حساب هاي دریافتني+ وجوه نقد(
 = نسبت آني بدهي جاري/ )موجودي- دارایي جاري(

 ب( توان انجام تعهدات بلندمدت

 پوشش هزینه بهره = هزینه بهره/ سود قبل از بهره و مالیات
 پوشش نقدي هزینه بهره = هزینه بهره/ سود قبل از بهره، مالیات و استهالک دارایي هاي مشهود و نامشهود

 پ( شاخص هاي اهرمي و ساختار سرمایه
 بدهي به حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام/ کل بدهي =

بدهي هاي اولویت دار = حقوق صاحبان سهام/)بدهي فرعي- کل بدهي(
بدهي به حقوق مشهود صاحبان سهام = )دارایي هاي نامشهود-حقوق صاحبان سهام(/کل بدهي

 بدهي به دارایي = کل دارایي/کل بدهي = بدهي بلندمدت کل دارایي/ بدهي بلندمدت
نسبت پوشش کل = کل بدهي/ دارایي جاري

کل دارایي/ خالص دارایي ثابت = دارایي هاي ثابت
ت( نسبت سودآوري و فعالیت

بازده دارایي = ارزش دفتري دارایي ها/ سودخالص
 بازده حقوق صاحبان سهام = ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام/ سودخالص 

درآمد فروش/)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته- درآمد فروش( = حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود خالص = درآمد فروش/ سود خالص

حاشیه سود عملیاتي = درآمد فروش / سود عملیاتي 
حاشیه سود عملیاتي = درآمد فروش / سود قبل از بهره و مالیات

بازده سرمایه گذاري = سرمایه بکار گرفته شده/ سود خالص
کل دارایي ها/ درآمد فروش = گردش دارایي

بازده سود تقسیمي قیمت هر سهم/ سود نقدي تقسیمي =
 ث( تحلیل سهام شرکت

تعداد سهام/ سود خالص = سود هر سهم
قیمت/ سود هر سهم = بازدهي سود هر سهم

سود هر سهم/ قیمت = نسبت قیمت به سود هر سهم
ج( نسبت هاي ارزیابي هزینه شرکت

 درآمد فروش/ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته = نسبت بهاي تمام شده
 درآمد فروش/ هزینه هاي عمومي، فروش و اداري = نسبت سربار

میانگین تعداد کارکنان تمام وقت/ درآمد فروش = سرانه فروش
میانگین تعداد کارکنان تمام وقت / سود ناخالص =  سرانه سود ناخالص

متوسط تعداد کارکنان تمام وقت/ کل هزینه هاي حقوق و پاداش = هزینه مستقیم کارکنان
چ( نسبت کفایت جریانات نقدي

)بدهي بلندمدت و س��ود تقسیمي پرداخت ش��ده + دارایي هاي ثابت خریداري شده(/ جریانات نقدي حاصل از 
عملیات = کفایت جریانات نقدي

جمع بندي
بررسي موسسات رتبه بندي اعتباري در سایر کشورهاي آسیایي نشان مي دهد که اکثر آنها به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم از دانش و تخصص موسسات رتبه بندي بزرگي مثل »فیچ«، »مودیز« و »اس اند پي« استفاده مي 

کنند و حتي در مواقعي این موسسات بزرگ جزو سهامداران عمده موسسات آسیایي هستند. 
موسسات رتبه بندي ایراني نیز به چند دلیل نیاز به استفاده از دانش تخصصي و تجربه چنین موسساتي دارند:

1 - موسسات رتبه بندي بین المللي از تجربه، تخصص و دانش الزم و باالبرخوردارند که با توجه به نوپا بودن 
این صنعت در کشور ما چنین تجربه و تخصصي وجود ندارد.

 2 - براي بومي کردن متدولوژي ها نیز نیازمند دانش این موسسات هستیم.
3 - بهره مندي موسسات رتبه بندي ایراني از دانش و تجربه موسسات بین المللي زمینه ساز اعتماد بیشتر 
و سریع تر بازار به این نهادها و زمینه ساز حضور فعال تر آنها است. همچنین این امر احتمال دسترسي به سایر 

بازارها به ویژه بازار نوظهور خاورمیانه عالوه بر بازارهاي داخلي را افزایش مي دهد.
اس��تفاده از دانش، تخصص و تجربه موسسات بین المللي مي تواند از طریق سرمایه گذاري مشترک با این 
موسسات، شرکت تابعه شدن و یا بستن قراردادهاي خدمات تکنیکي حاصل شود. اما به دلیل برخي مسائل از 

جمله مسایل سیاسي تحقق چنین امري در مقطع کنوني دشوار به نظر مي رسد. 
مس��اله دیگري که پیش روي موسس��ات رتبه بندي است کم عمق بودن و عدم گستردگي بازار سرمایه به 
دلیل نبود اوراق بدهي متنوع و یا حجم انتش��ار بس��یار اندک آنها است. نبود سرمایه گذاران نهادي به تعداد زیاد 
که در زمینه هاي مختلف از دانش ها و تخصص برخوردار باشند نیز عدم توسعه یافتگي بازار را تشدید مي کند. 
به دلیل نوس��انات زیاد در بازار و به ویژه در ش��رایط کنوني سرمایه گذاران نیز چندان اقبالي به بازار نشان نمي 

دهند. به همین دالیل، ش��رکت ها تمایل اندکي به 
تامین مالي از طریق انتشار اوراق بدهي دارند که این 
مس��اله کسب و کار موسسات رتبه بندي را با چالش 

مواجه مي کند. 
نبود نیروهاي متخصص بومي که از تجربه کافي 
در زمین��ه رتبه بن��دي برخوردار باش��ند، نیز موضوع 
دیگري است که موسس��ات رتبه بندي با آن مواجه 
هس��تند. به وی��ژه اینکه بحث تجربه ش��اید حتي از 
تخصص نیز مهمتر باش��د و تجربه حاصل نمي شود 
مگ��ر با کارکردن در این زمین��ه. از طرفي با افزایش 
سطح مسوولیت، اس��تانداردهاي تخصصي و تجربي 
باالتري نیاز اس��ت. به عنوان مث��ال دانش و تجربه 
الزم براي عضویت در کمیته رتبه بندي بس��یار فراتر 
از دانش و تجربه الزم براي انجام کارهاي کارشناسي 

ساده است.
روند فعالیت موسس��ات آسیایي نشان مي دهد که 
این موسس��ات نقش مهم��ي در ایجاد خدمات جدید 
براي بازار داخلي ایفا مي کنند. اگر چه موسسات بین 
الملل��ي در زمینه خدمات رتبه بن��دي اوراق قرضه از 
توانایي بیش��تري برخوردارند اما موسسات داخلي مي 
توانند از دانش بومي خود اس��تفاده و آن را به صورت 

گس��ترده بین صنایع و محصوالت 
مختلف بکار بندند. ایجاد 

خدم��ات جدی��د رتبه 
بن��دي و محصوالتي 
غی��ر از رتب��ه بن��دي 

نش��ان م��ي ده��د که 
موسسات آسیایي به دنبال 

افزای��ش مناب��ع درآمدي و 
کاهش وابس��تگي ب��ه بازار 

اوراق قرضه هس��تند. این امر 
ثبات مالي موسسات آسیایي را 

در برابر نوس��انات بازارهاي مالي 
و حض��ور رقبا افزای��ش مي دهد. 
موسس��ات رتبه بندي ایراني نیز 
م��ي توانند از این راه��کار بهره 
بگیرند اما متاس��فانه قانون بازار 
س��رمایه فعلي برخي محدودیت 
ها را در ای��ن زمینه اعمال کرده 
است. با توجه به کلیه موارد ذکر 
ش��ده به نظر مي رس��د نیازمند 
یک عزم جامع و فراگیر در بازار 
س��رمایه هستیم تا حتي المقدور 
بس��تر مناس��بي جهت حضور و 
فعالی��ت موسس��ات رتبه بندي 

فراهم شود.
    

*منابع مقاله در دفتر نشریه، موجود است.
*برگرفته از تارگاه اینترنتی» آفتاب«
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یک کارگردان خوب، نویسنده و تصویرگر و تصویرسازی 
است که با کس��ب دانش فیلمسازی، تصویر و صدا و 
موسیقی را یک جا در کنار هم قرار داده و حاصل کارش 
روایت یک قصه اس��ت، با استفاده از شخصیتهایی که 
جایش��ان را به بازیگرها داده اند. ی��ک کارگردان، بنابر 
این تعریف، هم  می تواند نویسنده باشد، هم تصویرگر 
و تصویرساز، هم موسیقی شناس و هم راوی و نقال که 
از جمع این خرده هنرها، هنر بزرگتری به نام فیلمسازی 
را باعث می شود، فیلم هنری که گروهها و صمیمیتهای 

گوناگونی را به خود جلب می کند.
نهای��ت اینکه بخ��ش دیگر چنین برنامه ای س��اخت و 
تهیه فیلم به عنوان تولید اصلی است، فیلمی که باید با 
زمینه چینی های اولیه برای تهیه سرمایه الزم در جهت 
تولید کامل از آغاز کار تا ساخت موسیقی و تدوین و تیراژ 

سازی و آماده سازی راهش را تا پرده و اکران ادامه دهد.
تهیه س��رمایه الزم جهت ساخت فیلمهای سینمایی 
از سوی س��رمایه گذاران حرفه ای به صورت جمعی و 
فردی و نیز با استفاده از وامهای فرهنگی تأمین شده از 
جانب مؤسسات مالی و بانک، مهمترین کمک الزم در 

شکل گیری فیلمهای سینمایی است.
در این میان بان��ک اقتصادنوین با حضوری فرهنگی 
در زمینه تولیدات هنری گام های مؤثر و ارزش��مندی 
برداشته است، گردآوری آثار ارزشمند از هنرمندان نقاش 
سرشناس و تشکیل گالری نقاشی، همگامی و همکاری 
در تهیه و چاپ کتاب نفیس حافظ به خط استاد کابلی 
و شراکت در ساخت فیلمهای سینمایی با کارگردانان و 

تهیه کنندگان شناخته شده و ... از این جمله است.
در اینجا به سراغ کارگردانان سرشناسی همچون رخشان 
بنی اعتماد می رویم که این بار به عنوان تهیه کننده، با 
اس��تفاده از همکاری و حمایت مالی بانک اقتصادنوین 
فیلم��ی را به نام »حیران« که اولین تجربه س��ینمایی 
یکی از دستیارانش " شالیزه عارف پور" است ،  از مرحله 
فیلمنامه تا س��اخت و تهیه کامل، تهیه کرده است، در 
تداوم گفتگو و گزارش از این فیلم جدید با خانم رخشان 

بنی اعتماد به صحبت نشسته ایم که با هم می خوانیم.
"روز پنجشنبه آخر هفته است که با ساسان توکلی 
هنرمند عکاس و فیلمساز در میان باران یکریز زمستانی 
ب��ه منطق��ه ای قدیم��ی و در کوچه پ��س کوچه های 
زرگنده تهران می رویم، قباًل همه برنامه ریزیها از سوی 
روابط عمومی بانک اقتصادنوین به انجام رسیده است و 

یار و رفیق قدیمی مطبوعاتیمان»جهانگیر کوثری«، که 
حاال در کسوت تهیه کننده فعالیتی مستمر در سینمای 
فرهنگی ایران دارد به اس��تقبالمان می آید و رخش��ان 
بنی اعتماد پذیرایمان می ش��ود و این چنین اس��ت که 

صحبتمان گل می اندازد.
گفتگو با این کارگردان با همه فعالیتهای گذشته اش 
که بیشتر خودش را یک کارگردان وابسته به سینمای 

مستند می داند، شنیدنی است، و او آغاز کننده است. "
•  سال 1352 با گذراندن دوره ای در مدرسه سینما 
وتلویزیون کار در تلویزیون را شروع کردم ویک سال بعد 
سینما را با تحصیل در دانشکده هنرهای دراماتیک پی 
گرفتم. همزمان با گذران سالهای آخر دانشکده، در چند 
پروژه سینمایی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز 
کارک��ردم که مهمترین تجربه این دورانم »تنوره دیو« 
وهمکاری با کیانوش عیاری بود که از او بسیار آموختم. 
•   دلبستگی رخشان بنی اعتماد در البالی حرفهایش 
به مستندسازی و سپس س��اخت فیلمهای سینمایی 
خاص، در تمام دوران فعالیتش تا اینجا کاماًل مشهود 
و قابل بررس��ی است، به ویژه آنجایی که می گوید: در 
سینما و فیلمسازی حرفه ای این مستندسازی است که 

انرژی اصلی را برایم فراهم می آورد.
•   مس��تند سازی بهانه ورودم به سینمای داستانی 
نبود ، و هنوز هم فضای س��ینمای مس��تند را با همه 
تنگناها ، به شرایط تولیدی سینمای داستانی ترجیح می 
دهم  .چند فیلمنام��ه    او لم  هم که هیچکدام اجازه 
س��اخت نگرفت مستند ، داستانی و براساس تحقیق و 
تاثیر گرفته از فیلم های مستندم بود. سال 1365 اولین 
فیلم س��ینمایی ام خارج از محدوده را س��اختم وبعد... 
فیلمهای دیگر تا االن که در حال تدوین مستند »حیاط 

خلوت خانه خورشید« هستم .
•   نگاه رخشان بنی اعتماد به عنوان یک مستند ساز 
حرفه ای دانش��گاه دیده، به پیرامون سینما ویژگیهای 
خودش را دارد. اما این کارگردان موفق سینمای ایران 
از دو س��وی دیگر خانواده هم با سینما در ارتباط است، 
یکی از س��وی همس��رش جهانگیر کوثری که دست 
ب��ه کار تولید فیلمهای هنری و فرهنگی ش��د و دیگر 
سو،»باران کوثری« دخترش که با همه باید و نبایدها 

راهی سینمای حرفه ای شد.
•   »داری��وش فرهنگ« برای اولین بار »باران« را 
در 5 سالگی برای بازی در فیلم » بهترین بابای دنیا« 

انتخاب کرد. و بعداز آن هم نقش های کوچکی که در 
فیلمهای نرگس، روسری آبی و حتی بانوی اردیبهشت 
به او دادم  به انگیزه وارد کردن او به طور جدی به حرفه 
س��ینما نبود. اما طبیعتا به واسطه شرایط کاری من و 
پدرش هم »باران« و هم برادرش »تندیس« در فضای 
سینما و پشت صحنه بزرگ شدند . با تصمیم »باران« 
به ادامه درس دبیرستانی اش در هنرستان نمایش مسیر 
خودرا انتخاب کرد وبه دلیل عالقه جدی که  به نوشتن 
داشت  بیشتر دلم می خواست نویسندگی را دنبال کند 
ولی به هرحال انتخاب نهایی با خودش بود و تصمیمش 
را گرفته بود. بعداز »زیر پوست شهر« و کار با کارگردان 
های دیگری مثل اصغ��ر فرهادی در فیلم »رقص در 
غبار« و فیلم های دیگر رفته رفته به سمت بازیگری  
حرفه ای  رفت. و خوشبختانه در تئاتر هم تجربه های با 
ارزشی را به دست آورد که هنوز هم ادامه دارد. انتخاب 
او برای فیلم »خون بازی« کامال یک تصمیم حرفه ای 
بود ، چرا که هم به بازیگری او باور پیدا کرده بودم و هم 
به دلیل شرایط خاص آن نقش که تحمل و بردباری و 
پشتکار بازیگر را در دوران تحقیق طوالنی ضروری می 
کرد با شناختی که از روحیه او به عنوان دخترم داشتم 
می دانستم که از عهده این کار بر خواهد آمد. نتیجه کار 

او در نقش بسیار سخت »خون بازی« 
ثابت کرد که بهترین انتخاب بوده.
به دالیل ساخت.  می رس��یم 

بارخشان بنی اعتماد در باره
  تهیه فیلم سینمایی »حیران«
 با حمایت بانک اقتصادنوین 

محمدعلی عرفی نژاد

در نگاه از روی کنجکاوی و تحقیق و بررس�ی به مقوالت فرهنگی و هنری به  ویژه در س�رزمین بزرگ و تاریخی خودمان به یک 
واقعیت مش�خص و قابل قبول می رس�یم. واقعیت اینکه هنر و رفتارهای هنری وابسته به فرهنگ بومی از دو ریشه آب می خورد، 
ریشه درونی و به قولی برگرفته از »ژن« شخصی که همین ژن امر می کند بر مداومت بر فعالیت در امر پیگیری کار هنری و به تبع 
آن فرهنگی و در چنین شرایطی فرد در صورت انتخاب درست و خواندن و تحقیق و یادگیری در زمینه های مربوط به عالقه خود، 
کم کم کس�وت فرهنگی و نام هنری را نیز به دس�ت می آورد. به قول دیگر برای حضور در جامعه یا جوامع هنری تنها دانش�کده و 
کالس درس و فراهم بودن همه وسایل مورد نیاز مؤثر نیست، که مهمترین بخش راهیابی به وضعیت مناسب و تعریف شده هنری، 
همان آمادگی ذهنی و روحی و به طور حتم دارا بودن قابلیتهای تثبیت شده است، دانشکده و کالس می تواند در تقویت دیدگاهها و 

اندیشه های مربوط به رشته هنری شخص کمک رسان باشد و نه غیر آن.
در دای�ره فرهن�گ و هنر ایران نی�ز به دلیل حضور در تاریخ و تاریخ نگاری های هزاران س�اله به بزرگانی بر می خوریم که 
هنرشان و ابداعاتشان بیشتر معجزه گونه بوده است. معجزه آشکار مبهوت کننده حافظ و حیران برانگیزی موالنا 
در ارائه بی ش�مار طرحهای ش�عری و مثنوی هایش، به پاخواستن و احترام به حکیم توس در بداعت سازی 
ش�اهنامه که به عنوان بخشی از هویت تاریخی و سرزمینی ما شناخته ش�ده است و از آغاز تا ادامه اش 
پرچمی است برآویخته بر نسیم همیشگی قوم ایرانی که فردوسی واالگهر چنان تاروپودش را کنار هم 
نواخته، که جز احترام جمله دیگری برایش کوچک به نظر می آید، و باالخره گلستان و بوستان که برای 

همیشه عظیم و بزرگ است.
اینها همه آمد تا در گذر از دیروز به امروز واقعیتهای مربوط به هنر و فرهنگ را بازشناسیم، واقعیتهایی 
که بس�یاری از هنرها و هنرمندان این س�رزمین را در اس�تفاده از فرم و ارائه هنرهایشان حمایت و 

هدایت کرده است.
امروزه یک فیلمنامه نویس خوب، همان نویس�نده خوبی اس�ت که از کتاب، به فراهم آوری س�ناریو و 

فیلمنامه یا به قول امروزیها »فیلم نوشت« تغییر مسیر داده است.

 اگر مشارکت بخش های اقتصادی در پروژه های 
فرهنگ�ی در مملکت ما مثل هم�ه جای دنیا  جا 
بیفتد طبیعتا به الگوی تعریف ش�ده در بیش�تر 
کش�ورهای دنیا نزدیک می ش�ویم که، فعاالن 
بخش اقتصادی، کمپانیها و شرکتهای اعتباری 
و مالی، یکی از فعالیتهای بدیهی ش�ان حضور 
مستمر در سرمایه گزاری های فرهنگی است. 

 رویدادهای
فرهنگی - هنری بانک

باغ ماه

 در" حیاط خلوت 
خانه خورشید"
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فیلم س��ینمایی آن هم به عنوان تهی��ه کننده، چرا که 
خانم بنی اعتماد چندان رغبتی به سرمایه گذاری و تهیه 
کنندگی نداشته اس��ت یا الاقل اینطور نشان می دهد، 
ام��ا وقت��ی یک طرف قضی��ه فیلم »حی��ران« بانک 
اقتصادنوین قرار دارد و طرف دیگرش مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی و کارگردان سرشناس ما پای 
تهیه می ایستد و مشاور کارگردان، موضوع صحبت در 

این باره جان می گیرد. 
•  »شالیزه عارف پور«  را از سالها پیش می شناختم 
و وقتی فیلمنامه »حیران« را که به اتفاق نغمه ثمینی که 
در ضمن دکترای پژوهش هنر دارد، نوشته بود، خواندم 
ویژگ��ی هایی در آن دیدم که برای س��اخت فیلم اول 
یک فیلمساز مناسب به نظر می رسید . طبیعی بود که 
به عنوان مشاور او در ساخت اولین فیلمش سعی کنم 
مناسب ترین شرایط  را فراهم کنم تصمیم به تهیه فیلم 
، انتقال تجربه هایم چه از بعد مدیریتی و چه مشاورت 
در ساخت اثر بود ، در غیر این صورت طبیعتا کار تهیه 
کنندگی بخصوص در وجه فراهم آوری س��رمایه ابدا 
همخوانی با روحیه ام ندارد. بخصوص در شرایط فعلی 
که بازار فیلم های یک سره تجاری ، داغ است. جذب 
سرمایه برای فیلم های متفاوت آسان نیست. درنهایت 
این فیلم با مشارکت  بانک اقتصادنوین و مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی تهیه شد و خوشبختانه نتیجه 
کار به عنوان اولین کار فیلمس��از اثرکامال  قابل قبولی 
اس��ت که در جش��نواره فیلم فجر، کاندید 3 جایزه شد 
و در نمایش ویژه میهمانان خارجی بس��یار مورد توجه 

قرارگرفت و به چندین فستیوال بین المللی دعوت شد.
 اگر مشارکت بخش های اقتصادی در پروژه های 
فرهنگ��ی در مملکت ما مثل همه جای دنیا  جا بیفتد 
طبیعتا به الگوی تعریف شده در بیشتر کشورهای دنیا 
نزدیک می شویم که ، فعاالن بخش اقتصادی، کمپانیها 
و شرکتهای اعتباری و مالی، یکی از فعالیتهای بدیهی 
ش��ان حضور مستمر در سرمایه گزاری های فرهنگی 
است . بخصوص در شرایط بحران زده سینما در ایران، 

این مسئله امری الزم است . 
ب��ا توجه به همین اتف��اق، در خبرهایی که از دیگر 
کشورهای صاحب سینما می شنویم، مؤسسات اعتباری 
و بانک بخش ویژه ای را به س��رمایه گذاری و حمایت 
از فیلمهای س��ینمایی اختصاص می دهند که معمواًل 
بیشتر آثار تولید شده با سودرسانی هم همراه است، اما 
بانکها، کمک به اقتصاد سینما را یک وظیفه فرهنگی 
هم می دانند، خرید آثار نقاشی بزرگ از نقاشان به نام، 
سرمایه گذاری در راه اندازی گالریهای هنری و فرهنگی 
و تهیه فیلمهای س��ینمایی، حتی همکاری در اجرای 
تئاتره��ای جهان��ی از جمله فعالیت این مؤسس��ات و 
بانکهاست، بنابراین تهیه کننده، در مواقع بحرانی کمتر 

الزم می داند که جوابگوی اصلی باشد.
•  طبیعتا هدف از مش��ارکت یک بخش اقتصادی 
مثل بانک در تولید یک فیلم سینمایی باید متفاوت با 
هدف بانک در س��رمایه گزاری یک فعالیت اقتصادی 
مثل ساخت و ساز باشد .  مهمترین وجه مشارکت در 
یک بخش فرهنگی بیش از بازگشت سرمایه و یا سود 
احتمال��ی افزوده بر آن، اثب��ات جایگاه بانک به عنوان 
ی��ک بخش اقتصادی با رویکرد متفاوت و نو اس��ت ، 
از زاویه دیگر حتی با تعریف اقتصادی هم این سرمایه 
گزاری قابل توجیه اس��ت، چرا که حضور نام بانک به 
عنوان مش��ارکت کننده، در تمامی تبلیغات تجاری و 
فرهنگی فیلم )س��ایت های خبری ، مطبوعات ، بیل 
ب��رد ها ، کاتالوگ ها ( در داخل و خارج از کش��ور، در 
گستره وسیعی،تبلیغی غیر مستقیم و موثر خواهد بود. 
ب��ه عبارت دیگر می توان گفت مش��ارکت بانک و یا 
هر بخش اقتصادی دیگر در تولید یک اثر س��ینمایی 
عالوه برکسب اعتبار فرهنگی  به لحاظ اقتصادی هم 
توجیه اقتصادی دارد ، حتی اگر فیلم در بازگردان وجه 
سرمایه گزاری ش��ده در فروش حاصله از فیلم موفق 

نباشد. مسئله مهم دیگر در تفاوت مشارکت در سینما با 
بقیه زمینه های سرمایه گزاری در این است که سرمایه 
گزار باید با آگاهی از چرخه اقتصادی سینما و معادالت 
اکران  وارد چنین مش��ارکتی ش��ود. درست است  که  
مس��ئولیت کل پروژه به عهده تهیه کننده اس��ت ، اما 
بس��یاری از موقعیت های پیش آم��ده ،خارج از حیطه 
اختیار تهیه کننده و به  سیاس��ت گزاری ها وس��الیق 
مدی��ران فرهنگی بر می گردد که در این صورت تهیه 
کننده در فشار مضاعف قرار می گیرد. مثال فیلمی که بر 
اساس مجوز » پروانه ساخت«  و نه با تفاوت اساسی با 
فیلمنامه تصویب شده ساخته می شود ، اما در زمان اخذ 
پروانه نمایش بنا بر نظر ش��ورای بازبینی به مشکل بر 
می خورد ، می تواند تمامی محاسبات و پیشبینی تهیه 
کننده را برای اکران فیلم منتفی کند.  فشار مضاعفی 
است بر  تهیه کننده که  باید جوابگوی تعهدات خود در 
قبال مشارکت کنندگان باشد و بسیار گرفت و گیرهای 
دیگر که به مسائل اکران و... مربوط می شود. در نهایت 
می ش��ود گفت س��ینمای  تجاری ،پاسخ خویش را از 
تولید فیلم هایی با تکیه بر سطح سلیقه نازل تماشاگر 
به دس��ت می آورد ، اما سینمای متفاوت راهی جز پیدا 

کردن راههای متفاوت برای جذب سرمایه ندارد.
•  وظیف��ه تولید فیلمهای فرهنگ��ی و هنری که 
ماندگاری را هم به دنبال دارد، فقط به عهده یک بانک 
یا مؤسس��ه اقتصادی و اعتباری هم نمی تواند باش��د، 
چراکه تأمین بودجه س��االنه در س��ینما به بودجه های 

عظیم و حساب شده نیاز دارد.
طبیعی اس��ت که تامین بودجه  سینما ی فرهنگی 
به عهده موسس��ات اقتصادی نیست ، اما مشارکت در 
هر زمینه فرهنگی هنری ، از جمله س��ینما، برای یک 
موسسه اقتصادی نشانگر رویکرد فرهنگی آن موسسه 
اس��ت و این چیزی اس��ت که ارزش اعتباری آن حتی 

بیشتراز سود دهی اقتصادی به نفع آن سازمان است.
به هرحال یک مؤسسه اقتصادی یا بانکی مثل بانک 
اقتصادنوین باید همه ش��رایط فرهنگی، هنری و البته 

اقتصادی را هم در نظر بگیرد یا نه؟
•  ص��د در صد ، ام��ا با مقیاس متفاوتی که با یک 
پروژه صرفا اقتصادی تفاوت دارد. دقیقا مثال س��رمایه 
داری اس��ت که ترجیح م��ی دهد س��رمایه اش را در 
بخش ساختمان به کار گیرد که جدا از نوسانات مقطعی 

تقریبا ریسک زیانش صفراس��ت ، اما تهیه کننده ای 
که سرمایه ش��خصی و بودجه های گردآوری شده را 
در مس��یری به جریان می اندازد که    می داند هم به 
لحاظ ریسک در معرض خطر بیشتری است و هم در 
بهترین حالت سود کمتری از بخش ساختمان عایدش 
خواهد شد.  اما گذشته از همه این مباحث ، همان طور 
که قبال هم اشاره کردم ،اگر حتی مابه ازای اقتصادی 
تبلیغ غیرمستقیم برای بانک را از طریق تبلیغات فیلم 
محاس��به ش��ود ، توجیه اقتصادی پذیرفته شده ای به 

دست می دهد. 
•  در فیلمهایی که خانم رخشان بنی اعتماد با نگاه 
کارگردانی و یا تهیه و کارگردانی شراکت داشته،  کدام 

یک در کار تهیه یا کارگردانی ارجحیت دارد؟
•   برق��راری ارتباط با مخاطب برایم بس��یار مهم 
است ، چه به عنوان فیلمساز و چه تهیه کننده اما برای 
این کار حاضر نیس��تم فیلمم را به گونه ای بسازم که 
باب طبع گروه خاصی از مخاطب باشد. این شانس را 
همیشه داشته ام که در مجموع فیلم هایم با استقبال 
خوبی روبروشده .” روسری آبی” و” زیر پوست شهر” 
موف��ق تر، بقیه قابل قبول  ، و فقط “پول خارجی “ در 

اکران عمومی استقبال نشد . 
در م��ورد کار تهیه کنندگی این کار انرژی زیادی از 
من می گیرد که بخش بوروکراتیک آن ابدا با روحیه ام 
همخوانی ندارد. در مورد “حیران “ خوشحالم که نتیجه 
کار رضایت بخش و فیلم خوبی ساخته شد ، اما تصمیم 

به ادامه کار تهیه کنندگی ندارم .
الزم به توضیح اس��ت که خانم شالیزه عارف پور، 
کارگردان حیران نیز، کارش را با پروژه های سینمایی 
کیانوش عیاری آغاز کرد و با سابقه طوالنی که این 
س��ینماگر مهم ایرانی دارد، در معرف��ی کارگردانان 
صاحب س��بک و کارشناس��ی حضور فع��ال دارد و 
دس��تش خوب اس��ت و بعد... فیلم حی��ران در حال 

حاضر در چه وضعیتی است؟
“حی��ران” در جش��نواره فجر به نمای��ش در آمد و 

کاندیدای در یافت 3 جایزه :
بهترین بازیگر نقش اول زن “ باران کوثری”
بهترین موسیقی متن “ علیرضا کهن دیری” 

و بهترین کارگردانی بخش فیلمسازان اول “ شالیزه 
عارف پور” شد . امیدوارم  شرایط مناسبی برای اکران 

فیلم فراهم ش��ود ، چون “حیران “ پتانسیل  برقراری 
ارتباط با مخاطب هم دارد. 

حیران با س��رمایه گذاری بانک اقتصادنوین و مرکز 
گس��ترش سینمای مس��تند تا آنجا که شنیده ام خیلی 
خ��وب از کار درآم��ده که می توان��د راه جدیدی را هم 
آغازگر باشد... از قرار زنده یاد خسرو شکیبایی هم آخرین 

بازیش را در حیران داشته است؛
 آخرین کار سینمائی “خسرو شکیبائی “ نازنین  مرد 
خانواده سینما  “حیران” بود و به همین دلیل در تیتراژ 

آغاز،  فیلم به او تقدیم شده است . 
دیگر بازیگران فیلم، باران کوثری، فرهاد اصالنی، 
مهرداد صدیقی��ان، ژاله صامتی، محس��ن مکاری، و 

فوژان عارف پور هستند.
و کارهای دیگر!؟

 در حال تدوین فیلم مس��تند" حی��اط خلوت خانه 
خورش��ید "  در مجموعه 1۰ مس��تند" ته��ران من" 
هس��تم که محمدرضا اصالنی - پی��روز کالنتری - 
محس��ن عبدالوهاب - مهوش شیخ االسالمی – رضا 
بهرامی نژاد - محس��ن امیر یوسفی – فرزادموتمن  - 
محمد شیروانی و احمد میراحسان ،  یک مستند در این 

مجموعه خواهند داشت .
با تشکر از شما منتظر می مانیم و امیدوار.

طبیعی است که تامین بودجه  سینما ی فرهنگی 
به عه�ده موسس�ات اقتص�ادی نیس�ت ، اما 
مشارکت در هر زمینه فرهنگی هنری ، از جمله 
س�ینما، برای یک موسس�ه اقتصادی نشانگر 
رویکرد فرهنگی آن موسسه است و این چیزی 
است که ارزش اعتباری آن حتی بیشتراز سود 

دهی اقتصادی به نفع آن سازمان است.
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آقاي آریاپور ، رئیس اداره انتظامات ، اهل خراسان 
شمالي است و متولد 1325 که بعد از فارغ التحصیلي از 
دانشکده افسري شهرباني سابق در اداره پلیس تهران 
به عنوان افس��ر انتظامي مشغول به کار شد و در سال 
1359 به ش��هرباني استان خوزستان منتقل و بعنوان 
رئیس ش��هرباني اندیمش��ک و بعد ریاست شهرباني 
سوسنگرد در دوران جنگ را در کوله بار زندگیش ثبت 
کرده اس��ت ، مدتي هم در کالنتري یک اهواز بوده و 
بعد که به ته��ران بر میگردد در کالنتریهاي مختلف 
تهران به خدمت مش��غول و در سال 1377 در سمت 
رئیس کالنتري 11۰ شهدا بوده بازنشسته مي شود ، 
بعد از بازنشستگي ، ریاست انتظامات بانک مسکن را به 
عهده گرفت که با قانون عدم به کارگیري بازنشستگان 
در سازمانهاي دولتي مواجه که علیرغم تالش مدیریت 
بانک مس��کن موفق به ادامه کار در آن بانک نش��د ، 
مدتي را در شرکت سرمایه گذاري بانک مسکن گذراند 
سپس در س��ال 1381 به ریاست اداره انتظامات بانک 
اقتصادنوین منصوب و مشغول به کار شد در مورد نوع 

کار همراه با زیر مجموعه اش مي گوید :
شاید این اتفاق که بدون خستگي کارمان را در همه 
ساعات روز و شب به انجام مي رسانیم ، بر مي گردد 
به روحیه خاص نظامي گري و احساس وظیفه که در 
ما نهادینه شده ، به گونه اي کار ما احساس خستگي 
ندارد ، بویژه اینکه در یک محیط دوستانه فعالیتمان را 

انجام مي دهیم .
توجه به تامین امنیت در س��اختمان هاي اداري و 
شعب گرچه بخش اصلي کار رئیس انتظامات است ، 
اما او و دیگر افراد همکارش گسترده فکري شان غیر 
از امنیت ، لحاظ کردن دیگر وظایفشان در امر سالمت 
و آسایش مشتریان بانکي است ، آنهم در چهار گوشه 

این سرزمین پهناور .
بان��ک اقتصادنوین که اولی��ن بانک خصوصي در 
جمهوري اس��المي ایران به ش��مار مي آید ، با توجه 
به جلب اعتماد عمومي و به ویژه مشتریان این بانک 
موفقیتهاي الزم را کس��ب کرده است . ارزش آفریني 
تعریف شده و در نهایت تکریم الزم براي مشتریان ، 
همراه با ایجاد امنیت در جهت حفظ سپرده هاي آنان 
، مسئولیت خطیري است که فقط با استمرار خدمت و 
شبانه روز مسئولیت پذیري میسر شده است ، مهمترین 
وجه کار ، حسن مسئولیت است و آن امنیتي که درباره 
اش صحب��ت کردی��م . بنابراین حداکثر مس��اعي و 
کوشش بکار گرفته میشود تا بانک اقتصادنوین از نظر 
حفاظتي و امنیتي و دیگر امور از دیگر بانکها متمایز و 

الگو باشد .
درخصوص صدور تائیدیه نیروي انتظامي باید بگویم: 
چک لیستهاي کارشناسي به گونه اي بود که بسیاري 
از فاکتوره��اي مندرج منس��وخ و مردود بود به همین 
لحاظ س��عي در استاندارد سازي شعب و تهیه کتابچه 
استاندارد کمي و کیفي نمودیم و در شوراي هماهنگي 
حفاظت و انتظامات شبکه بانکي کشور اعم از دولتي و 

خصوصي مطرح که با استقبال مسئولین دیگر بانکها 
مواجه و م��ورد تائید آنها و بان��ک مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران قرار گرفت و به تبع آن چک لیس��ت 
حفاظتي جدید تهیه و طي جلس��ات متعدد در شوراي 
هماهنگي حفاظت و انتظامات شبکه بانکهاي کشور 
ط��رح و تجزی��ه و تحلیل و تبادل نظ��ر و جهت اجرا 
به نیروي انتظام��ي ارائه گردید و از رعایت آیتم هاي 
غیرضروري و منسوخ شده دهه هاي گذشته با توجه 
به پیشرفت تکنولوژي مثل سیم کشي و نصب زنگ 
اخبار در منزل همس��ایه یا مغازه هاي مجاور ، نصب 
کانترهاي ایس��تاده و شیشه هاي ضدگلوله حائل بین 
کاربران و مشتریان ، تعبیه دربهاي گردان براي ورود و 

خروج کارکنان و مشتریان صرفنظر گردید .
ب��راي مثال صدور تائیدیه نهائ��ي نیروي انتظامي 
موکول به نصب درب گردان بوده در صورتیکه مجبور 
به تبعیت از نظریه هاي کارشناس��ان نیروي انتظامي 
بودیم عالوه بر اشتغال حدود 6 تا 8 متر فضاي شعب 
مبلغي معادل 2۰ میلیون تومان براي هر درب گردان 
هزینه تحمیل بانک مي شد که با احتساب حداقل 2۰۰ 
شعبه موجود مبلغي بالغ بر چهل میلیارد ریال از سرمایه 
بان��ک فقط صرف این موضوع مي ش��د که با رایزني 
جلس��ات متعدد پلیس پیش��گیري و دیگر مسئولین 

ذیربط را حجاب به حذف این فاکتور نمودیم.
م��ورد کانتره��اي ایس��تاده یعني مش��تري رودر 
 روي کارب��ر بط��ور ایس��تاده ب��ه انجام ام��ور بانکي 
م��ي پرداخت که از این حیث زمینه براي جیب بري و 
ربودن وجوه در دس��ت مشتري و دیگر جرائم مربوطه 
فراهم مي ش��ود که با حجاب پلیسهاي پیشگیري به 
تغییر کانترها از ایس��تاده به نشسته در فراهم نمودن 
بستر مشتري مداري و تکریم مشتري و تهدید خطرات 
جیب بري و کیف قاپي و غیره از س��ارقین و فرصت 

طلبان سلب شد .
ب��ا انتخاب آقاي فتاح��ي و موافقت بانک همکاري 
ایشان شروع شد که منشاء اثرات بسیار موثر و مهمي در 
ارتقاء سطح آموزش و دانش همکاران در شعب گردید .

البته آش��نائي ما بر میگردد به دوران دانشجوئي در 
دانش��کده افسري شهرباني سابق و خدمت سي ساله 
در نیروي انتظامي که با ش��ناخت از مدیریت و درایت 
ایشان مطمئن بودم شخص مفیدي را براي همکاري 
انتخاب نموده ام و مفتخریم که به اطالع همکارانمان 
در بانک اقتصادنوین برسانیم که چنین ویژگي در سایر 
بانکها وجود ندارد که فعالیتها و برنامه ریزیهایشان از 
نظر حفاظتي و امنیتي به تایید کامل بانک مرکزي و 

نیروي انتظامي رسیده باشد .
دریافت ایزو به عنوان اولین بانک داراي درجه ایمني 
و حفاظتي ، موید این ادعاس��ت که به لطف پروردگار 
و همت همکاران تاکنون هیچ گونه سرقت یا اتفاقات 
ناشي از وجود خالء حفاظتي بوجود نیامده و سعي مي 

کنیم که همین روال استمرار پیدا کند .

ویژگ�ي ه�اي حفاظت و ایمني از س�وي 
انتظام�ات بان�ک اقتصادنوی�ن ، از آغاز هر 
برنام�ه ریزي براي مکان یابي و س�اخت و 
طراحي شعب تعریف مي شود . در این باره 
آقاي فتاحي کارشناس ارشد اداره انتظامات 

توضیح مي دهد .
براي مثال به این بخشها توجه کنید : 

براي به دس��ت آوردن تاییدیه هاي مکاني ، محل 
انتخاب شده از سوي مدیران امور و مسئولین مربوطه 
در تهران و شهرستانها خریداري یا اجاره میشود الزامًا 
در داخل خیابانهاي اصلي قرار گرفته و از نظر موقعیت 

مکاني در بهترین نقطه تجاري قرار دارد .
براي همین هم تاییدیه مکان مناس��ب را نخست 
 از ظری��ق کارشناس��ان نی��روي انتظامي به دس��ت 
م��ي آوریم . بعد این تاییدی��ه را به بانک مرکزي مي 

فرستیم تا مجوز تاسیس صادر شود .
دوربینهاي مداربس��ته و با درجه شفافیت تصویري 
ب��اال  ب��ه کارگیري دره��ا و پنجره هاي ف��والدي و 
حفاظتهاي غیر قابل نفوذ ، پ��س از تهیه این تاییدیه 
دوباره داز کارشناس پلیس دعوت بعمل مي آید مجدداً 

با مجموعه انتظامات بانک اقتصادنوین

 امنیت سازي ، حراست از 

مشتري و همیشه بیداري در شعبه هاي بانک 
محمدعلي عرفي نژاد

ویژگیه�اي اجتماع�ي و اقتصادي و صد البت�ه امنیتي یک بانک خصوصي 
از جمل�ه »اقتصادنوین« که در ضمن نخس�تین بانک خصوصي جمهوري 
اس�المي ایران هم هس�ت ، از جمله اصول اساسي در امر تکریم و امنیت 

مشتریان و حفاظت از اندوخته هاي آنان به شمار مي رود .
بان�ک اقتصادنوین با اجراي طرحهاي میالد »ی�ک« و »دو« و به دنبال آن 
ط�رح ویژه و ارزش آفریني و پرس�تاري از مش�تري ، جای�گاه خود را در 
جامعه ایراني به دس�ت آورده و از س�ویي توانس�ته با کسب مقام عالي و 
واال از س�وي نشریه جهاني »بنکر« شهرتي جهاني و بین المللي را براي 

خود فراهم آورد.
در برخورد اولیه مخاطبان اصلي و ارزش�مند این بانک یعني مش�تریان با 
ش�عب مختلف در تهران، مراکز استان و دیگر شهرهاي ایران که از رقم 
)200 ش�عبه( گذشته ، آنچه بیش�تر به نظر مي آید ، نوع طراحي و طرح 
بخش�هاي بیروني و دروني شعب اس�ت . بعد رفتار مهربانانه و دوستانه 
کاربران بخشهاي میاني و سرپرستان و مدیران شعبه هاي بانکي است .

آرام�ش حاص�ل از فعالی�ت و هم�کاري همه کارب�ران و کارمن�دان بانکي 
در ای�ن ش�عبه ه�ا نتیجه اش آس�ایش خی�ال و راحتي جس�مي و روحي 
 مراجع�ه کنندگان�ي اس�ت ک�ه در اص�ل مش�تریان وی�ژه و ع�ادي در 
محله هاي مسکوني و تجاري هستند ، مشتریاني که با خیال راحت انتخاب 
مي کنند ، مي آیند ، براساس شماره اي که به صورت الکترونیکي مي گیرند 
روي مبلهاي تعبیه شده در فضاهاي مشخص نشسته و تا لحظه نوبت رسي 
با استفاده از تدابیر در نظر گرفته شده براي دریافت و پر کردن فرمها ، آماده 

حضور در پشت کانترها مي شوند.
رف�ت و آم�د کاربرها و روس�ا و معاونان به صورت روزان�ه و نیز هدایت و 

حمایت از مشتریان بانکي، جز در سایه راحتي و امنیت به کار گرفته شده 
، میسر نمي شود و این امنیت و راحتي نیز حاصل فعالیت مستمر و شبانه 
روزي اداره انتظامات بانک اقتصادنوین است ، افرادي که دیده نمي شوند 
، اما پیوسته مواظبت و پاسداریشان از کل ساختمانها ، خزائن ، ماشینهاي 
حمل پول ، نگهبانان ویژه ، کاربران و دیگر کارمندان و مدیران شعب وجود 
دارد ، افرادي که در تمام مدت پیوس�ته آماده به خدمت و مواظبت از جان 
و م�ال همه کارکنان و مراجعه بانکي را به عه�ده دارند ، افرادي که همه 
زمینه هاي کار و فعالیتشان با استفاده از تدابیر امنیتي ، آخرین تجهیزات 
حفاظت�ي و دیجیت�ال و حض�ور دایمي در همه پدیده ها ب�ه ویژه جرائم ، 
بزهکاریها ، به صورت مش�خص قابل بررس�ي اس�ت و همه تجربه ها و 
اتفاقهاي موردي را در آموزشهاي خود و در جهت حفظ ارزشهاي موجود 
به کار مي گیرند چرا که امنیت و آموزش موجود ، تنها با مراقبت و فعالیت 

پیوسته آنان امکان پذیر مي نماید .
 آقای آریاپور رئیس اداره انتظامات و آقاي فتاحي به عنوان همکار ایشان 
را درست روز هشتم محرم و بعد از برپایي مراسم خوانش زیارت عاشورا 
در سالن ویژه شان مي یابیم و ساعاتي که با آنان و دیگر همکارانشان به 
حرف و گفتگو مي نشینیم . حرفهایي که شاید کمتر نمونه اش جایي مطالعه 
و خوانده باشید و حتماً براي همه شهروندان بانک اقتصادنوین در سراسر 
ایران جذابیتهاي خودش را دارد ، ضمن اینکه به گفته »آریاپور« باید قابل 
توجه باش�د و مورد بررس�ي و نظر تک تک همکاران بانکي قرار گیرد و... 
ویژگي آن به خاطر اهمیت ایجاد امنیت در شعب و توجه به تذکرات پي در 
پي و آماده س�ازي همه شهروندان بانکي در مواجهه با مسایل پیش بیني 

نشده است با هم مي خوانیم .

فتاحي:
ما ضمن برنامه ریزي هاي آموزشي و 
سمینارها، مطالب و یافته های دست 
اول یا به روز در اختیار همکاران بانکي 
و به ویژه شعبه هاي بانک اقتصادنوین 
قرار داده و مي دهیم. براي همین هم 
به صورت دایمي با دیگر س�ازمانها و 
موسسات بانکي و بخشهاي انتظامي 

در ارتباط کامل هستیم.

}گشت و گذار{
ماهگشت
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ش��عبه را مورد ارزیابي و بازدید کارشناسي قرار دهد در 
صورت عدم وجود نقائص تائیدیه نهائي صادر و به بانک 

مرکزي فرستاده مي شود تا مجوز فعالیت داده شود .

مدی�ر انتظامات بانک اقتصادنوین باز هم 
توضیح مي دهد، 

 همه کارکنان و نگهبانان بانک در مقابل اشخاص 
ثالث بیمه هس��تند . ارزش کار ما در مصونیت سازي 
براي همکاران و مش��تریانمان است و افتخاري است 
براي ما که به هیچ وجه ضعف حفاظتي نداشته باشیم 

تا شرمنده خانواده همکاران و مشتریان نشویم .
از جمل��ه نقطه نظ��رات ما حفظ امنی��ت و اعتماد 
مشتري است ، اگر سرقتي انجام شود ، ما نفس عمل 
را بیش��تر اهمیت مي دهیم ، حفظ جان مش��تریان و 
کارکنان در اولویت اصلي قرار دارد همچنین وجوهي 
که نزد ما به امانت س��پرده اند ما را وامي دارد س��عي 
کنیم در شعب از وجود مامورین مسلح نیروي انتظامي 

استفاده نمائیم .

ب�ا ای�ن وص�ف بخ�ش انتظام�ي بان�ک 
اقتصادنوی�ن در حال آماده باش همیش�گي 
اس�ت ، ج�دا از اینکه وس�عت برنام�ه ها و 
برنامه ریزیها تنها در تهران بزرگ نیس�ت 
، بلکه همه استانها و ش�هرهاي ایران را در 
بر م�ي گیرد ، این حرک�ت چگونه به انجام 

مي رسد ؟ 
همانطور که اشاره شد ما در طول 24 ساعت در 
آماده باش کامل هستیم و باید اطالعاتمان هم به 
روز باشد . تعامل با نیروي انتظامي که ما را بعنوان 
 پیش کسوت و از مدیران مورد قبول نیروي انتظامي 
مي شناس��ند بطور جد به نقط��ه نظرات ما احترام 
م��ي گذارند و به خواس��ته هاي ص��د البته معقول و 
منطقي م��ا که در چهارچوب مقررات و ضوابط جاري 

مسائل حفاظتي بانکي مي باشد توجه مي نمایند.
هماهنگي با بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
و ارتباط با حفاظت و انتظامات دیگر بانکهاي دولتي و 
خصوصي ما را در پیشبرد اهداف عالیه بانک موفق تر 

مي نماید .
 ورود و خ��روج ب��ه س��اختمان مرک��زي بانک با 
 اس��تفاده از گی��ت و راه بند هوش��مند ام��کان پذیر 
مي باش��د براي انتخاب این دس��تگاه هوشمند مدتها 
تالش و بازدید از شرکتها و موسسات و وزارتخانه ها 
و سازمان صنایع نظامي و مترو بعمل آمد تا زیباترین و 

شکیل ترین دستگاه انتخاب شود .
ویژگیهاي این دس��تگاه استفاده از کارت هوشمند 
است که براي همکاران رسمي ملحق به عکس و به 
منزله کارت شناسائي هم هست و براي مهمانان براي 
هر طبقه رنگ مخصوص انتخاب ش��ده که همکاري 
منش��ي هاي طبقات براي پاس��خگوئي ب��ه مراجعه 

مشتریان را مي طلبد. 

 مي دانیم که استفاده از تصاویر به دست 
آمده در دوربینهاي دیگر بانکها و موسسات 
اقتصادي را هم به صورت همزمان با کشف 
و دستگیریها ، در برنامه تان گنجانده اید تا 
نسبت به این نوع بزهکاریهاي اجتماعي در 

جریان همیشگي باشید .
و آقاي فتاحي ما را به قسمت آرشیو هدایت مي کند 
، جایي که همه CD ها و نوارهاي گذش��ته و امروز 
در آن قرار گرفته و براس��اس کد و شماره ، به هر نوع 

برنامه اي مي توان دست یافت .
 ما ضمن برنامه ریزي هاي آموزشي و سمینارها  
مطالب و یافته های دس��ت اول دست اول یا به روز 
در اختیار همکاران بانکي و به ویژه شعبه هاي بانک 
اقتصادنوین قرار داده و مي دهیم . براي همین هم به 
صورت دایمي با دیگر سازمانها و موسسات بانکي و 
بخشهاي انتظامي در ارتباط کامل هستیم و پیوسته از 
هر اتفاقي یک CD را در اختیار مي گیریم و با دسته 
بندي ویژه براي اطالع همیشگي شهروندان بانکي 
آماده مي کنم. در همین همایشها و جلسات آموزشي 
ج��دا از خود ما، از کارشناس��ان زبده اداره آگاهي هم 
دع��وت به عمل مي آید تا پیرامون مس��ایل مربوط 
به جعل اس��ناد و س��رقت مس��لحانه و دیگر مسایل 
مبتال به آموزش دهند . البته در همایش��ها و جلسات 
داخلي فرصت براي مذاکره بیش��تر است ، در همین 
جلس��ات با نمایش فیلمهاي مونتاژ ش��ده و آماده از 
وقوع سرقتها ، راهکارهاي موردي را مطرح مي کنیم 
و بع��د از نمایش هم برنامه تجزیه و تحلیل داریم تا 
مثل همیش��ه در این بانک به امید خدا مش��کلي به 
نام وقایع س��رقتي و ماجراهاي مربوط نداشته باشیم 
از دیگ��ر برنام��ه ها ، با توجه به کمب��ود زمان و کار 
زیاد همکاران در همه شعب حوادث را مستند سازي 
م��ي کنیم و ب��ه صورت کتبي و گزارش��ي در اختیار 

شهروندان بانک اقتصادنوین قرار مي دهیم.

و آقاي آریاپور به ماجراي اصلي مي پردازد 
 م��ا از همه مدیران و سرپرس��تان ش��عبه ها به 
جد مي خواهیم، همه این مس��ایل آموزش��ي که به 
شدت جلوي هرگونه اتفاق مشابه را مي گیرد به دیگر 
کاربران و معاونان آموزش بدهند . این پیش��گیري به 
نفع همه ما است ، در ضمن وقتي شبکه بانکي کشور 
از همین مستندات آموزش��ي تهیه شده از طرف ما 
اس��تفاده مي کنند پس هیچ کوتاهي و بي توجهي 

در شعب خود ما پذیرفته نیست .
اما در زمینه آموزش��ها در تهران بزرگ و استانهاي 
همجوار ، از نزدیک آموزش داده مي ش��ود ، اما براي 
دیگراني که بعد مس��افت این اجازه را نمي دهد ، این 
برنامه ها به صورت تلفني و با ارس��ال مدارک موجود 

پي گیري مي شود .

 نکت�ه مه�م در کار همراهي و همکاري با 
مش�تریان بانکي یکي ش�ناخت اوراق غیر 
واقع�ي و ب�ه نوعي جعلي اس�ت ، آی�ا نوع 
ش�ناخت اصالت اسناد و نیز چگونگي تمایز 
شناس�نامه هاي جعل ش�ده و حتي چکهاي 
دریافتي هم به کاربران و مسئوالن آموزش 

داده مي شود 
و سرهنگ آریاپور پاسخ مي دهد :

در همایش��ي که اخیراً داشتیم یکي از مسایل حایز 
اهمیت براي ش��بکه بانکي را ، اح��راز واقعي هویت 
مراجعه کننده طرح کردیم . مثاًل شناس��نامه یا کارت 
هویتي که ارایه ش��ده باید بررس��ي شود اول اینکه به 
راحت��ي مي ت��وان با بو کردن ، به وج��ود وایتکس یا 
دیگر مواد شیمیایي پي برد  که در صورت مثبت بودن 
به جعلي بودن شناس��نامه یا دیگر اوراق ظنین ش��د . 
مواردي که معمواًل مشخص مي کند باعث تغییراتي 
در هویت کارتهاي ارایه ش��ده است . حتي وجود یک 
س��وراخ منگنه در عکس مي تواند س��رنخ مناس��بي 

براي شناخت عدم اصالت سند باشد ، اما چون برخي 
کاربران تازه کار ما ، آموزشهاي الزم را ندیده اند یا در 
کالسهاي آموزشي ش��رکت نکرده اند ، غافل از این 
اتفاقها ، ظنین نمي شوند ، یا ذهنشان معطوف نیست . 
ما در همین آموزش است که به آنها یاد مي دهیم حتي 
به یک برجس��تگي غیر عادي در به کارگیري عکس 
شناسنامه یا دیگر کارتهاي شناسایي ظنین شوند . بهر 
ح��ال احراز هویت صاحبان چ��ک و دیگر برگه هاي 

مالي از ضروریات است .
جالب اس��ت بدانیم آقاي فتاحي معاونت انتظامات  
بان��ک اقتصادنوین از تجربه ه��اي گرانبهایي در امر 
حفظ امنیت و ش��ناخت واقعیته��اي مربوط به جامعه 
برخوردار است ، وي فعالیت خود را در تهران به عنوان 
س��رکالنتر تهران در کالنتریهاي مختلف کار کرده و 
بعد از بازنشس��تگي نیز در مقاطعي ، ریاست بازرسي 
فرمانداري در وزارت کش��ور و... بر عهده داش��ته و به 
گفته آقاي آریاپور ، با افزایش چشمگیر شعب به خاطر 
ویژگیهاي ایشان و نیاز به یک نیروي همکار و همراه 

از ایشان براي همکاري دعوت به عمل آمده است.
آقاي فتاحي ادامه مي دهد :

 مهمترین کار امروز ما استفاده از تجربیات گرانبهاي 
هم��کاران قدیم��ي اس��ت و در مورد کار ما براس��اس 
مصوبات کمیسیون حفاظت شوراي امنیت کشور،  شعبه 
هاي بانکي به دو دسته تقسیم شده، شعبه هاي داراي 
خزانه )مادر( و شعبه هاي فاقد خزانه که یک گاوصندوق 
معمولي را به کار مي گیرند، در اینجا نیز شعب مرکزي، 
بقیه ش��عبه ها عادي تلقي مي ش��ود، براساس همین 
اهمیت و ارزش��گذاري است که مثاًل بعضي شعب نیاز 
به نگهبان مس��لح دارد و بعضي ها به صورت مقطعي 
به استقرار افراد مسلح برایشان اقدام مي شود ، الزم به 
یادآوري است که به استناد بند 7 اصول کلي مصوبات 
ش��وراي امنیت، نیروي انتظام��ي در قبال دریافت حق 
الزحمه، کارکناني را در شیفت راحت در بانکها مستقر مي 
کنند و دیگر اینکه براساس قانون برنامه توسعه چهارم، 
شبکه بانکي بخش انتظامي ملزم به تشکیل واحد مربوط 
ش��ده که براساس مستندات بند »یک« قانوني نیروي 
انتظام��ي ، تامین نیرو برقرار خواهد ش��د ، )البته تحت 
نظارت ناجا و با هماهنگي بانک مرکزي ، از سوي دیگر 
ارتباط بین نیروي انتظامي از کانال حفاظت بانک صورت 
مي گیرد ( به عبارتي تاییدیه از س��وي بخش انتظامي 

بانک اقتصادنوین الزم است .

مهمترین بخش تامین امنیت و حفاظت 
از فعالی�ت ش�عبه هاي بانک ، اس�تفاده از 
آخری�ن دس�تاوردهاي سیس�تم حفاظتي 
اس�ت، بنابراین دس�تیابي به این سیستم 

چگونه به اجرا رسیده است.
همانگونه که اشاره گردید شبکه بانکي اقتصادنوین 
، در حال حاضر بهترین سیستمها و دوربینهاي حفاظت 
الکترونیکي را در اختیار دارد چرا که کاربرد دستگاه ها 

براي ش��عب خیلي مهم اس��ت ، با این حال کارکنان 
ش��عبه هاي بانک اقتصادنوین در تهران و دیگر نقاط 
ایران ، باید پیوسته از آموزشهاي این مرکز براي بروز 

بودن نگاه ها و فعالیتهایشان بهره گیري کنند.
در همی��ن زمینه ما از عام��ل »پدافند غیرعامل« 
نهایت اس��تفاده را مي کنیم ، این پدافند تعیین کننده 
وضعیت رو ب��ه رویي با هر حادثه اي را به عهده دارد 
، قب��ل از این مي گفتیم »دفاع غیر نظامي« به جاي 
پدافند غیرعامل . در زمینه رویارویي با حوادث مختلف 
و از جمله آس��یب پذیري شعبه هاي بانکي ، کاهش 
آن جبران و عادي س��ازي مسایل بعد از حوادث مثل 
 زلزله ، آتش س��وزي و... جن��گ و غیره را به نمایش 

مي گذارد تا همیشه در آماده باش کامل باشیم . 
در نمایش CD و DVD هاي آرش��یو ش��ده در 
بخش انتظامات که هیچ چیز از لحاظ امنیتي و تامین 
آسایش مشتري ، کم گذارده نشده ، اما نگاه مشموالن 
بخش فعال انتظامي ، نگاهي مجزا و منفک از ایده و 

سلیقه دیگران مي تواند باشد ؟
و آقاي آریاپور و فتاحي همزمان نقطه نظراتشان را 

اعالم مي کنند و نتیجه اینکه ...
ما معتقدیم باید با مشتري برخوردي صمیمي داشته 
باشیم و رفتارسنجي مدیران و کاربران شعب بانکي باید 
جزو شایس��تگي و حرمت و شخصیت نام اقتصادنوین 
باش��د . ارزش آفریني باید با استانداردهاي نوشته شده 
تطبیق داشته باش��د ، تکریم مشتري باید با احساس 
امنیت همراه باش��د ، مش��تري با شناخت وظایف ما و 
نیز احس��اس امنیت و حفاظت و انتظامات ، آشنا باشد 
. به همین جهت براي هر ش��عبه پرونده مشخصي را 
ترتیب داده ایم ، به ویژه اینکه براي شعب شهرستان ، 

شرکتهاي تجهیز کننده اول بعد امنیتي 
را در نظ��ر م��ي گیرن��د و حاال 

پ��س از 2۰۰ ش��عبه فعال 
دیگر خواس��ته هایمان 

اس��ت،  مش��خص 
ماش��ین نوبت دهي 
)ص��ف(، کانترها و 

سیستم حفاظتي در کاهش هر اتفاق ناگواري موثر است 
، مي بینید که دیگر الاقل در شعبه هاي ما کار »پول 
قاپي« عماًل امکان پذیر نیست ، ما با برآورد تهدیدات به 
طور پیوسته طرحهاي تازه مي دهیم که طي نامه هاي 
عمومي کلیه همکاران ستادي و شعب را از آگاهي الزم 
برخوردار مي س��ازیم و هر کارت »کد« خودش را دارد 
. ما اکنون مي دانیم در طول روز به ساختمان مرکزي 
بانک چند نفر وارد و خارج ش��ده اند ، در هر طبقه چند 
نفر تردد نموده ان��د ، در همه طبقه ها دوربین داریم ، 
مدارک و CD ها تجزیه و تحلیل مي ش��ود ، ما باید 

آسیب پذیري را کاهش دهیم .
و همین جا به دوستان فعال در شعب از کارمندان تا 
مدیر و معاون و... توصیه مي کنیم ، آموزشهاي ما شعار 
نیس��ت . باید به آن توجه کنند و تجهیزات را پیوسته 
چک کنند ، رئیس ش��عبه باید صب��ح به صبح بحث 
حفاظتي را مطرح کند و همه چیز را چک کند این به 
کارگیري نتایج تجره ها براي امنیت بیشتر براي خود 

آنهاست ، پس هیچگاه فکر نکنند خطري نیست .
ب��راي اعم��ال امنی��ت بیش��تر ، بخش��نامه ها و 
دستورالعملها را مرتباً تکرار کنند مثل سالم کردن در 
هر صبح که به طور مش��خص عاطفه بیشتري را هم 
باعث مي ش��ود . ما این نیروهاي کاربر جوان را مثل 
فرزندان خود مي دانیم که باید هم در رفاه کامل باشند 

و هم حفاظت شوند .
پ��س ما ه��م توقع داری��م ، آموزش��ها را که به 
صورت ش��فاهي و پیش��نهادي مطرح م��ي کنیم ، 
بگ��وش بگیرند ، تا خداي نک��رده با خطرات پیش 

بیني نشده روبه رو نشوند.
و حاال ، همراه با همه شهروندان بانک اقتصادنوین 
، همچون گذش��ته در چش��م اندازي تازه 
با همان ایده مش��تري م��داري و 
پاس��داري از ارزش��هاي وي ، 
امنیت و راحتي را هم براي 
همه افراد زیر مجموعه 
و مدیران و مش��تریان 

مختلف آرزومندیم.

آریاپور:
ش�بکه بانکي اقتصادنوی�ن ، در حال حاضر جدیدترین و بهترین دس�تگاه ها و 
دوربین هاي حفاظت الکترونیکي را در اختیار دارد و مدیران ارشد بانک ، در جهت 

حفظ نظم و ایجاد امنیت هیچ چیز کم نگذاشته اند .




