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عبورازتوفان

ایران این روزها برای عبور از توفان
دو مسیر نرفته در پیش دارد؛
اصالحات اقتصادی وجلوگیری از
اجماع جهانی علیه خودش

گاوبازها

اسپانیاییها در زمینه فناوری تالش
کردهاند از کسی عقب نمانند و مانند
بقیه نقاط اروپا سعی میکنند در زمینه
استارتآپها و فناوری هم حرفهایی
داشته باشند

مهد فوتبال

انگلستان سالهاست که در
حسرت یک مقام آبرومند در جام
جهانی است؛ با این حال در فینتک
حرفهای زیادی برای گفتن دارد

هالوکاپ!

آلمان امسال شانس اول قهرمانی
جام جهانی فوتبال را دارد .آنها غیر از
فوتبال ،صنعت و فناوری ،در فینتک
هم موفق عمل کردهاند و برلین یکی از
هابهای فینتک دنیاست

فینتک ومعجزه فوتبال

روایتی متفاوت از  32کشور حاضر در جامجهانی روسیه 2018

ﮔـﺮوه ﺣﺼﯿـﻦ

Hasin Group

ﻣﺎژول اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارى
Hardware Security Module

CerBone

ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻰ

 HSMﺣﺼﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى رﻣﺰﻧﮕﺎرى
PKCS#11

ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از راهدور

واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﻰ

 Administrationو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ

اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪىﻫﺎى
اﺳﺘﺎﻧﺪارد FIPS140-2
ﺳﻄﺢ  3و 4

کتاب فینتک منتشر شد
«کتابهای اندکی هستند که تغییرات ایجادشده در دنیای مالی توسط اینترنت را نشان میدهند؛ «کتاب
فینتک» دیدگاههای بازیگران کلیدی که وب ارزش را ایجاد کردند به نمایش گذاشته است .کسانی که
میخواهند درباره نسل بعدی بانکداری ،بیمه و امور مالی بیشتر بدانند ،باید این کتاب را بخوانند».
کریس اسکینر ،نویسنده کتاب بانک دیجیتال و وب ارزش

خرید آنالین از فروشگاه راه پرداخت
سفارش از طریق شماره تلفن 02146010539

معرفی تیم کوچک و چابک عصر تراکنش
که این شماره ویژهنامه را با آرزوی موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه  ۲۰۱۸به شما تقدیم میکنند

مینا والی

مدیرمسئول
مینا والی از همــه ما در زمینــه آمار و
تحلیل مسلطتر اســت و این شماره با
فداکاری ،جای خالی دبیــر تحریریه را
هم پر کرد.
تیم محبوب :ایران و آلمان

رضا قربانی

رسول قربانی

و سردسته این گروه خشن

و میهمان عصر تراکنش

سردبیر

سردبیر راه پرداخت

علیرضامیرزامصطفوی

مدیر هنری

رضا قربانی از همه ما عصبانیتر است .او از
همهچیز عصبانی است .بهشدت شیفته
ایران است و از هیچ فرصتی هم برای انتقاد
نمیگذرد.
تیم محبوب :ایران و اسپانیا

رســول قربانی بهتر از همه ما کسبوکار را
میفهمد .هر چقدر که رضا شلوغ میکند،
رسول ســعی میکند همهچیز را آرام کند؛
یکپراگماتیستواقعی.
تیم محبوب:ایران و برزیل

علیرضا میرزامصطفــی طراح هنری
نیمی از نشــریههای ایران اســت و
برای اینکه بتوانیم کاری از او تحویل
بگیریــم ،باید خیلی خوششــانس
باشیم.
تیم محبوب :ایران و انگلیس

قاسم سرافرازی

ایمانشاهسمندی

یلدا شایستهفر

مینا حاجی

نویسند ه و روزنامهنگار
قاسم ســرافرازی نماینده شایسته شیراز
در تیم تحریریه است .یک شیرازی آرام و
بیسروصدا که در برابر رضا قربانی مثل یین
میماند در برابر یانگ!
تیم محبوب:ایران و آلمان

صفحهآرا
در تحریریه عصر تراکنش معروف است که
رضا قربانی و ایمان شاهسمندی در هیچ
موردیاشتراکسلیقهندارندوتنهااشتراک
آنها در صد سال گذشته تارانتینو بوده است.
تیم محبوب:ایران و انگلیس

ویراستار
یلدا شایستهفر خستگیناپذیر و بیوقفه
همهچیز را میخوانــد .هیچ چیزی از زیر
دست او آسان نمیگذرد و کشمکشهای
او با تحریریه هم پایانی ندارد.
تیم محبوب:ایران و آرژانتین

نویسنده و روزنامهنگار
مینا حاجی در روز کمتــر از صد کلمه
حرف میزند و به جایش بیشتر از چند
هزار کلمه تولید محتوا میکند.
تیم محبوب:ایران و اسپانیا

فاطمهقوتی

آرش ترابی

منیره موسوی

محدثه دهباشی

نویسند ه و روزنامهنگار
ســلطان خنده تحریریه .اگر چرخش
زمیــن هــم متوقــف شــود ،احتماال
خندههای او متوقف نمیشود.
تیم محبوب:ایران و روسیه

نویسنده و طناز
سلطان طنز فینتک ایران .آرش ترابی
نماینــده اصفهانیهــا در تحریریه راه
پرداخت است.
تیم محبوب:ایران و کرواسی

نویسنده و روزنامهنگار
منیره موســوی بهشدت تالش میکند
و همیشه سیبل تیرهای رضا قربانی در
تحریریه میشود.
تیم محبوب:ایران و فرانسه

نویسنده و روزنامهنگار
محدثه دهباشی هم جزء کمحرفترین
اعضای تحریریه است و بیشتر مشغول
تولید محتوا.
تیم محبوب:ایران و آلمان

یادداشت

شـناسـنـامـه

شماره دوازدهم • کاری از شبکه راه پرداخت
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :مینا والی
سردبیر :رضا قربانی
دبیر تحریریه :رسول قربانی
تحریریه :قاسم سرافرازی ،مینا حاجی ،محدثهدهباشی،
آرش ترابی ،منیره موسوی ،سعید چوبانی
مدیرهنری :سید علیرضا میرزا مصطفی
صفحهآرا :ایمانشاهسمندی
ویراستار :یلدا شایستهفر
سرویس عکس :علی بیات
مدیر اجرایی :قاسم سرافرازی
نشانی :تهران ،جنتآباد جنوبی ،پایینتر از میدان چهارباغ ،نبش
کوچه نوبختی ،پالک  ،۱طبقه  ،۳واحد ۴
تلفن تحریریه۴۶۰۱۰۵۳۹ :
چاپ :هنر اشکان()77507712
وبسایتway2pay.ir :

درباره ماهنامه عصر تراکنش
«عصر تراکنش» ماهنامهای اســت تحلیلی و آموزشی که
در زمینه «فینت ِک» منتشر میشود .فینتک یعنی کاربرد
نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالــی .خدمات مالی هم
یعنی بانکداری ،پرداخت ،بورس و بیمه .خدمات مالی نیز
زیرســاخت انجام تجارت و کســبوکارها هستند .اساس
کسبوکارهای مالی بر تراکنش قرار دارد .تراکنش همیشه
از دو سمت تشکیل شده؛ یکی مشتری و دیگری سرویس
دهنده .تراکنش به این صورت انجام میشود که درخواستی
برای خدمت دهنده (مثال بانک) فرستاده میشود و اگر کل
تقاضای مشتری بهدرستی انجام شود مشتری از این امر با
دریافت رسید از ســوی خدمت دهنده باخبر میشود .در
تراکنش مشــتری حتما باید تایید انجام درخواســتش را
دریافت کند و اگر یکی از مراحل فرایند به مشــکل بخورد
کل تراکنش نادیده گرفته میشود.ما تالش میکنیم زمینه
بحثوجدلهای دانشورانه را فراهم کنیم .معتقدیم از طریق
بحثوجدلهای دانشــورانه است که کیفیت کسبوکارها
افزایش مییابد و با رودربایستی چیزی جلو نمیرود .توجهی
که اخیرا به فینتک شده ما را امیدوار میکند که در آینده
نزدیک شاهد بهبود کیفیت زندگی مردم باشیم .در این راه
دست یاری بهسوی همه کسانی که به توسعه ایران و ایرانی
عالقهمند هستند دراز میکنیم.

فینتک،فوتبالومعجزه
شماره یکسالگی ماهنامه عصر تراکنش ویژهنامه جام جهانی
روسیه  ۲۰۱۸است .خواستهایم به بهانه جام جهانی ،فینتک،
اقتصاد و موضوعات مختلف درباره  ۳۲کشور را بررسی کنیم.
یک جشننامه مختصر و جمعوجور و البته کاربردی

مینا والی
مدیرمسئول
mina.vali@gmail.com
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نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم  .تیر ماه 97

شــماره دوازدهم عصر تراکنــش را بهصورت ویژه بــه فوتبال اختصاص
دادهایم .بهانه ما برای این موضوع هم جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه است؛
قبول کنیم که چنین بهانهای خیلی راحت جور نمیشود و ما هم دوست
نداشتیم آسان از کنار این فرصت بگذریم.
خواســتهایم حاال که فرصت گیر آوردهایم ،نگاهــی عمیقتر بیندازیم به
 ۳۲کشور حاضر در روســیه .تحریریه عصر تراکنش در این شماره ابعاد
مختلف هر  ۳۲کشور را از نظر اقتصادی ،سیستمهای پرداخت و فینتک
بررسی کرده اســت .یک پایگاه داده قوی از  ۳۲کشوری که این روزها در
جهان بارها و بارها نامشان تکرار میشــود ،آماده کردهایم که احتماال به
کار بیاید .ترکیب کشورهایی که در جامجهانی حضور دارند ،آنقدر وسیع
و متنوع اســت که احتماال با هیچ منطق دیگری نمیشود این ترکیب را
یکجا کنار هم دید.
باال و پایین هم در این فهرست زیاد اســت؛ مثال غولهایی مانند آمریکا،

چین ،هلند و ایتالیا که در عرصههای فناوری و اقتصاد هم اهمیت زیادی
دارند غایباند و به جایش کشورهای ناشناختهای برای ما مانند ایسلند،
کاستاریکا ،پاناما ،پرو ،سنگال و مراکش حضور دارند.
ممکن اســت فکر کنید چرا عصر تراکنش ،بهعنوان یک رسانه فینتک،
باید به سراغ فوتبال برود و اساســا فینتک را چه به فوتبال؟ شاید اگر ما
بهجای صنعت مالی در صنعت دیگری مانند خودرو ،فوالد یا کشتیسازی
فعال بودیم ،احتماال این ســوال بیپاســخ میماند .منتها ما در صنعتی
فعالیت میکنیم که نباید آسان از کنار فوتبال بگذرد .فوتبال جایی است
که میتوانیم بیاموزیم .بانکداری ،بورس و بیمه یک صنعت روشــنفکرانه
نیست؛ فعالیتهای مالی صنعتی است برآمده از دل جامعه؛ آن هم با همه
خشونت نهفته در آن .در ادامه بســیار مختصر رابطه فینتک و فوتبال را
بررسی میکنیم.

.1فوتبال؛پدیدهای اجتماعی

نوع بازی فوتبال هر ملتی ویژگیهای خاص خــود را دارد .اگر در فوتبال
ایران از مفاهیمی مانند غیرت و تعصب صحبت میکنیم ،در فوتبال آلمان
نظم و دیســیپلین حرف اول را میزند .اگر ما ملتی فردگرا هستیم ،این
فردگرایی در فوتبالمانهم دیده میشود.
احتماال همین فردگرایی است که باعث میشود ما در ورزشهای انفرادی
یا در تیمهای کوچکتر موفقتر عمل کنیم .صنعت مالی هم میتواند ابعاد
اجتماعی و ملی داشته باشد .رفتار مردم در امور مالی ویژگی خاصی دارد
و ما اگر میخواهیم مردم را بشناسیم تا خواستهها و نیازهای آنها بهعنوان
مخاطبان را بهتر درک کنیم ،نباید از فوتبال غافل شویم .فوتبال به ما درک
درستی از جامعه میدهد .اگر نگاهی به محصوالت فینتک در کشورمان
بیندازیــم ،میبینیم محصوالتی که بــه دل جامعه رفتهانــد و نیازهای
مردم را شناختهاند ،در جذب مشتری موفقتر عمل کردهاند .فوتبال هم
فرصتی به ما میدهد تا به دل جامعه برویم و نیازها را بهخوبی بشناسیم.
اشتباه نکنید! قرار نیســت با یک دوره جامجهانی ،دوره جامعهشناسی و
مردمشناســی را پاس کنیم .فوتبال ما را متوجه اموری میکند که هنوز
درباره مردم نمیدانیم.

 .۲میدانی برای آرمان برابری انسانها

فوتبال میدان برآورده شدن آرمان برابری انسانهاست؛ اسطورههایی مانند
پله و مارادونا؛ پابرهنههایی که از زمینهای خاکی با توپهای پالستیکی به
باالترین جایگاه در فوتبال رسیدهاند قهرمانان آن هستند.
فوتبال برخالف تنیس ،گلف و اسکی که ورزش ثروتمندان است ،توانسته
فقیران و ثروتمندان را نهتنها از نظر مخاطب؛ بلکه از نظر بازیگران اصلی
در خود جای دهد .فوتبال آرمان آزادی در چارچوب قانون را برای مردم
دنیا به ارمغان آورده اســت .فینتک هم ،چنین آرمانی دارد .فینتک هم
میخواهد صدای پابرهنهها باشد.
اگر فوتبال در آفریقا و آمریکای جنوبی و در عمق فقر و فالکت نفوذ کرده،
فینتک هم توانسته با قدرت خود در عمق مناطق محروم جهان نفوذ کند.
امپسا ،اینونچر و دهها ســرویس دیگر آمدهاند تا جهان را بهجای بهتری
برای زندگی تبدیل کنند.
این ســرویسها برای خدمت به پابرهنهها و قشر محروم و توسعهنیافته
ساختهشدهاند .سایمون کریچلی ،فیلسوف انگلیسیتبار فوتبال را «رقص
باله طبقه کارگر» مینامد و فینتک همچنین حالی دارد.

 .۳فرصتی برای دیده شدن

فوتبال برای ما ایرانیها که عاشق دیده شدن در سطح جهانی هستیم ،این
فرصت را ایجاد کرده که بتوانیم سالم و بدون حاشیه و از جهتی غیرسیاسی
در رویدادی جهانی با مخاطب میلیونی دیده شــویم .فوتبال گرچه طعم
صلح دارد ،اما فرصتی است که کشورها در آن بدون خسارات جانی با هم
بجنگند تا یکی شکست بخورد و دیگری پیروز شود.
یازده نفر ،نماینده یک کشور قرار است تا بجنگند و بدون خونریزی و مرگ،

طعم خوش پیروزی یا زهر شکســت را به کام ملتشان بچشانند .اگر ما
غیرمنصفانه در دنیا بهعنوان تروریست شــناخته میشویم ،اینجا جایی
است که میتوانیم خود واقعیمان را نشان دهیم .فوتبال برای ما فرصت
نشان دادن حس صلحدوستی ایرانیهاست.

 .۴اکوسیستمی به نام فوتبال

فوتبال فعالیت یک تیم بهتنهایی نیست ،فوتبال بازیگران دیگری هم دارد،
بنابراین یک اکوسیستم است .بازیکنها ،مربیها ،فدراسیون ،رسانهها و
مردم بازیگران این اکوسیستم هستند.
هرکدام از این بازیگران نقش و تاثیری در آن دارند که همه جای دنیا هم
همین وضع حاکم است .نقشی که مثال برنامه نود روی فوتبال ایران داشته
را نمیتوان منکر شد .در فینتک هم همینطور است .تمامی بازیگران از
رگوالتور گرفته تا بازیکنان درشت و کوچک و رسانهها ،هرکدام روی این
صنعت تاثیرگذارند.

سایمون کریچلی
کریچلی ،فیلسوف و نویسنده انگلیسیتبار
پرکاری است که در فلسفه قارهای و
پدیدارشناسی تخصص دارد .کریچلی
اعتقاد دارد که فوتبال میتواند به ما درباره
فلسفه و معنای وجود انسان در جهان بینش
دهد .او میگوید فوتبال عرصه بزرگی برای
بحثهای عاقالنه است و از بسیاری جهات
همان چیزی است که فلسفه باید باشد.

 .۵قدرت احساسات

قدرت احساسات را نباید در این دو عرصه نادیده گرفت .اگر بخش بزرگی از
فوتبال را احساسات تعیین میکند ،فینتک هم موضوعی احساسی است.
حتی بازیکنان آلمان هم با آن نظم و دیســیپلین معروفشان تحت تاثیر
احساسات حاکم بر این فعالیت هستند.
ما بهکرات نقش احساســات را در تصمیمهای مهم و حیاتی صنعت مالی
به چشم دیدهایم .هنوز تلخی عدم تصویب کارمزد روی پایانههای فروش
یادمان نرفته است؛ تصمیمی که رسانهها با موج احساسی که ایجاد کردند،
رقم زدند .شکست دیگر بانک مرکزی در محدودیت جدی یواساسدی به
بهانه مردم و محروم کردن آنها از سرویسی راحت و در دسترس ،تا سالها
در حافظه ما خواهد ماند.
بنابراین فینتک و فوتبال در تاثیرگذاری قدرت احساســات اشــتراکات
مهمی دارند.

 .۶نمایندههایی از جنس مردم

دیهگو مارادونا
مارادونا ،فوتبالیست آرژانتینی است
که سال  ۲۰۱۰در فهرست  10نفره
تاثیرگذارترین بازیکنان تمام ادوار جام
جهانی توسط مجله تایم در رتبه نخست
قرار گرفت .او در هشتسالگی با انجام
حرکات نمایشی با توپ فوتبال در اماکن
عمومی بخشی از خرج خانواده فقیرش را
تامین میکرد .او چهار بار در جامجهانی
بازی کرد و در یک دوره با تیم ملی آرژانتین
به قهرمانی و یک دوره به نایبقهرمانی
رسید .او اکنون سرمربی تیم الفجیره
امارات است.

اگر در دنیا چهرههای سیاسی نمایندههای ما هستند ،جامجهانی جایی
است که آدمهایی از جنس مردم نماینده کشــورها در جهانند .المپیک
هم همین وضع را دارد ،اما جامجهانی فوتبال گستردگی بیشتری از نظر
مخاطب دارد و همینطور اهمیت بیشتری.
اگر در امور مالی ســنتی بانکها و بانکدارهای خارج از دسترس مردم را
داریم ،در فینتک شــرکتهای کوچکتر و اپلیکیشنهای کوچک و در
دسترس را داریم .فوتبال جایی است که مردم بهراحتی درباره آن صحبت
میکنند و ارتباط میگیرند.
فینتک و سرویسهای آنهم جایی هســتند که مردم بهراحتی و نه در
چارچوبهای سخت بانکها بتوانند با ســرویسدهندهها ارتباط برقرار
کنند .فینتک قدرت این را دارد که مردم بهواســطه آن حرکتی جمعی
را رقم بزنند.
اگر در فوتبال و در اســتادیوم مردم بــا فریادها و تشــویقها و یکجور
لباس پوشــیدن میتوانند حرکت بزرگی را ایجاد کنند ،در فینتک و در
بخشهایی مانند جمعسپاری و وامدهی فردبهفرد هم میتوانند خودشان
حرکتــی را انجام دهند و چرخ اقتصــاد را بچرخانند؛ فــارغ از مقررات و
پروســههای وقتگیر و با هزینههــای گزاف در خدمــات بانکداری .در
رمیتنس مردم با همافزایی میتوانند نیــاز به صرافیهایی با کارمزدهای
باال را حذف کنند.
در هر حال فوتبال دنیای هیجانانگیزی اســت کــه مانند پیاز الیههای
بسیاری دارد .پوست کندن پیاز چشمها را میســوزاند .عمیق شدن در
الیههای مختلف فوتبال هم کار سادهای نیست.
فوتبال و فینتک خیلی از هم دور نیســتند ،چــون موضوع هر دو ،مردم
هستند .اگر مردم را از فوتبال و فینتک حذف کنیم ،هر دو بهیک اندازه
از اعتبار میافتند.

اینونچر
اینونچر یک سرویس موبایلی است که تامین
مالی از طریق ایجاد سابقه اعتباری را برای
کسبوکارهای کوچک تسهیل میکند.
این اپلیکیشن با استفاده از اطالعات موبایل
برای کاربران اعتبار میسازد؛ اطالعاتی
مانند تماسها ،پیامکها و نقلوانتقاالت
ش از این در شماره اول ماهنامه
مالی .پی 
عصر تراکنش ،گزارشی درباره اینونچر
منتشر کرده بودیم.

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم  .تیر ماه 97

17

گروه یک

پایان رفاقت

ابرقدرت بهخوابرفته

روسیه وسیعترین خاک جهان را دارد و این
روزها در تبوتاب یک میزبانی پرسروصداست

داشتن 50درصدمرزآبیدرانتهایجنوبغربی
اروپا،پرتغالرابهیکابرقدرتدریاییتبدیلکرد

رویش فناوری در
سرزمین ماسه و شن

گاوبازها

عربستان بزرگترین کشور خاورمیانه است

کشور تضادها

مصر با پنالتی دقیقه 95توانست به جام جهانی
 2018راه پیدا کند

بر فراز آسمان آبی

اروگوئه با ستاره پرسروصدای فوتبالش خود را
برای جام بیستویکم آماده میکند

18

گروه دو

اسپانیاتنها تیم اروپایی است که قهرمان
پیدرپی سه جام بینالمللی شدهاست

رنگهای اسرارآمیز

مراکش را با صحرای بزرگ غرب ،کازابالنکا و
باغهای اسرارآمیزش میشناسند

عبور از توفان

در 77سال گذشته این ارثیه رضاخان برای
مردم ایران است :در برابر توفان مقاومت نکن!
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گروه سه

سرزمین دموکراسی

گروه چهار

یاغیهای آلبه سلسته

نام فرانسه با عشق ،برج ایفل ،موزه لوور و کاخ
الیزه گره خورده است

در یک سال گذشته ،آرژانتین بیشترین رشد
فینتک را در آمریکای التین داشته است

صادرکنندهشتربهعربستان

وایکینگها

در استرالیا بهعلت دورافتادگی از دنیا رشد و
توسعه تمدن بهکندی صورت گرفته است

مرموز و تاریخی

کمترکسی تصور میکرد ایسلندکه حدود
 300هزار نفر جمعیت دارد ،به جام جهانی راه یابد

راز پنهان اروپا

پروییها پس از 36سال جواز حضور در جام
جهانی 2018را کسب کرده اند

کرواسی تاریخ پرفرازونشیبی داشته و این تاریخ
غنی را میتوان در این کشور مشاهده کرد

پادشاهان دوچرخهسوار

هاب فینتک آفریقا

دانمارک بارها رتبه اول راضیترین شهروندان
دنیا را به خود اختصاص داده است

در پس اتفاقات ناگوار نیجریه ،فینتک و فوتبال
بهخوبی توانستهاند در این کشور توسعه پیدا کنند

گروه پنج

سالطین قهوه

رویای هر کودک و نوجوان برزیلی تبدیل شدن
به یک فوتبالیست معروف در آینده است

جزیره صلح

سوئیس از ۲۰۰سال پیش درگیر هیچ جنگی
نشده و در نوآوری رتبه اول جهان را دارد

در جستوجوی فناوری

کاستاریکا سومین کشور پاک دنیا در سال،2016
در حال نزدیک شدن به جایگاه نخست دنیاست

عقابهای سفید

طی شش ماه هفت هزار گردشگر ایرانی به
صربستان سفر کردهاند

گروه شش

هالو کاپ!

گروه هفت

میدان جنگ اروپا

آلمان امسال شانس اول قهرمانی جام جهانی را
دارد و دومین کشور ثروتمند حاضر در روسیه است

بلژیک مقر بسیاری از سازمانهای مهم بینالمللی
مانند اتحادیه اروپا ،سوئیفت و ناتو است

زیبای خشن

بهشت پولشویی

مکزیک کشور رنگهاست ،اما جنایات خشن در
این کشور هم از معضالت جدی آن است

پاناما بهشت پولشویی و جذب سرمایه برای
میلیاردرهای غربی است

وارثان خالق وایکینگها

نجاتیافتگان کارتاژ

سوئد کشوری سرد است که هر سال بهعنوان
یکی از نوآورترینها در جهان معرفی میشود

این و اون

کره جنوبی امروز به عنوان یکی از بزرگترین
اقتصادهایجهانشناختهمیشود

گروه هشت

عقابهایسرخوسفید
نام لهستان یادآور تلفات سنگینی است که این
کشور طی جنگ جهانی دوم متحمل شد

شیرهای ترانگا

سنگال نقطهای برای سفرهای بینقارهای و
تجارت به اروپا محسوب میشود

جنگ و صلح

تونسیها روی ابزارهای نرمافزاری ،موبایل ،زنجیره
بلوک و ارزهای رمزنگاریشده تمرکز کردهاند

جنگ داخلی50ساله برای کلمبیاییها از صلح
قابل قبولتر است

مهدفوتبال،هابفینتک

پرچمهای پدران ما

انگلستان سالهاست که در حسرت یک مقام
آبرومند در جام جهانی است
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فوتبال و فینتک دو حوزهای هستند که ژاپن دیرتر
از انتظار وارد آن شد و در آنها خوش درخشید
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ویژه
مجهانی
جا 

روسیه

پایان رفاقت
اسم روسیه که میآید ،اگر اهل ادبیات
باشیم احتماال یاد شاهکارهای ادبی
این کشور میافتیم ،اگر تاریخ برایمان
اهمیت داشته باشد هم میرویم
سراغ انقالب  1917و فروپاشی شوروی.
اگر اهل هیچ کدام هم نباشیم ،به
احتمال خیلی زیاد میدانیم این کشور
سردسیر ،وسیعترین خاک جهان را
دارد و این روزها در تبوتاب یک میزبانی
پرسروصداست
روسیه

سرگئی آیزنشتاین

شوروی یا همان روسیه امروز از همان زمان جنگ ســرد که سردمدار بلوک
شرق بود و یوری الکسییویچ گاگارین ،اولین فضانورد جهان را به فضا فرستاد
تا زمان فروپاشی و امروز که کمتر از یک ماه دیگر میزبان پرهیجانترین رقابت
ورزشــی جهان اســت؛ جزء برترین قدرتهای جهان بوده و هست .خالصه
اینکه بزرگترین کشور قاره اروپا تاریخ پرکشمکشی را به خود دیده است؛ از
انقالب  1917و ایجاد نخستین حکومت کمونیستی جهان تا اعالم فروپاشی
و تجزیه این کشور .عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نهتنها عنوان
پروسعتترین کشور دنیا را به خود اختصاص داده؛ بلکه دارای بزرگترین ذخایر
گاز طبیعی جهان است و در استخراج نفت نیز ید طوالیی دارد .از طرف دیگر
احتماال نام روسیه را که بشنوید به یاد سرما بیفتید و چه حقیقتی باالتر از اینکه
در جریان جنگ جهانی دوم ،سربازان آلمانی در یک شهر ویرانه و در سرمای
طاقتفرسای روسیه گرفتار شدند و همان زمان سند تسلیم ارتش پنجم آلمان
به نیروهای شوروی تسلیم شد و این یکی از دالیل شکست هیتلر بود.

اقتصاد

سرگئی میخائیلویچ آیزنشتاین یکی از
بزرگترین کارگردانان و تئوریسینهای تاریخ
سینمای جهان بود .او بخشی از جنبش مونتاژ
شوروی است که بعدها تاثیرات بسزایی در
سینما داشت .از مهمترین فیلمهای او میتوان
به ایوان مخوف و اعتصاب اشاره کرد .فیلمهای
او تاثیر زیادی از انقالب اکتبر روسیه گرفته و
در جهت گسترش آن قدمهای تاثیرگذاری
را برداشت.

اقتصاد روسیه بهطور جدی به انرژی وابسته است .حدود  70درصد از صادرات
این کشــور را فرآوردههای هیدروکربوری تشکیل میدهد و  50درصد درآمد
دولت مســتقیما از بخش نفت حاصل میشــود .دوران ریاســتجمهوری
والدیمیر پوتین از سال  2000میالدی آغاز شد .در آن سال وضعیت اقتصادی
مردم روســیه چندان مطلوب نبود .مطالعات تاریخی نشان میدهد در دهه
 1990میالدی نهتنها دولت کارآمدی در روسیه وجود نداشت؛ بلکه وضعیت
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اقتصادی کشور بسیار متزلزل بود و مردم در وضعیت اسفباری گذران زندگی
میکردند .اما زمانی که پوتین ریاســت دولت را در این کشور بر عهده گرفت،
قوانین اقتصادی خاصی در این کشور تصویب کرد که با کمک آن توانست رونق
را به اقتصاد روســیه بازگرداند .در این ســالها پوتین در بخشهای مختلفی
سرمایهگذاری کرد .یکی از این بخشها سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز بود
که سبب شد اقتصاد ضعیف روسیه توان و قدرت پیشین خود را به دست آورد.
از طرف دیگر در سالهای اخیر روسیه سرمایهگذاری فراوانی در صنایع دفاعی
و تسلیحاتی انجام داد تا بتواند در مقابل قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی جهان،
یعنی ایاالت متحده آمریکا مطرح شود .طبق آمار ارائهشده توسط اکونومیست،
در سال  2007میالدی هزینههای دفاعی روســیه برابر با  31.5میلیارد دالر
آمریکا بوده است و انتظار میرود در سال  2008میالدی به  36.8میلیارد دالر
ارتقا یابد .پیشبینیها نشان میدهد هزینههای دفاعی روسیه در سالهای آتی
رشد خواهد کرد و در سال  2009میالدی به  38.5میلیارد دالر و در سال 2010
میالدی به  46.2میلیارد دالر آمریکا میرسد.
متوسط نرخ رشد اقتصادی روسیه در دوران هشتساله ریاست جمهوری پوتین
برابر با  6.7درصد بود .در این سالها درآمد قابل تصرف افراد  10درصد رشد کرد
و هزینههای مصرفی افزایش چشمگیری یافت.
اقتصاد روسیه را که بررسی کنیم ،به نام یک زن میرسیم که در بانکداری این
کشور حرف اول را میزند .الویرا ساخیپرا دوونا نابیولینا ،اقتصاددان برجستهای
است که توانسته دســتاوردهای عظیمی را در حوزه بانکداری کسب کند .او
رئیس بانک مرکزی روسیه و نخستین زنی اســت که توانسته جایگاه خود را
بهعنوان یکی از مقامات پولی گروه  8تثبیت کنــد .بهدلیل نقش نابیولینا در

مهمترینبانکها
روسیه
فدراتسیا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر روسیه در ایران:

اروپا
چندحزبی فدرال جمهوری
با قلب باز ،بازیکنید
والدیمیر پوتین
دمیتری مدودف
مسکو
روسی
 17098246کیلومترمربع (رتبه )1
 144/526میلیون نفر (رتبه )9
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روبل
 1/719تریلیون دالر (رتبه )12
 11946دالر (رتبه )67
الویرا نابیولینا
لوان جاگاریان

اسبربانک

مدیرعامل :گرمن گریف
تعداد پرسنل 325075 :نفر
تعداد شعبه16500 :
اسبربانک ،بانک دولتی و خدمات مالی روسیه است که مرکز آن در شهر مسکو
واقع شده است .در سال  ،2014این بانک بزرگترین بانک در روسیه و اروپای
شرقی و سومین بانک بزرگ در اروپا بود .این بانک در رتبهبندی هزار بانک
جهانی بنکر رتبه  33را در بین بانکهای جهان و رتبه نخست را در اروپای
مرکزی و شرقی دارد.

اقتصاد ،مجله یورومانی او را بهعنوان بهترین رئیس بانک مرکزی دنیا و نشریه
فوربس او را بهعنوان یکی از تاثیرگذارترین زنان سال  2017برگزیدند .در سال
 ،2017نشریه بریتانیایی بانکر ،جایزه رئیس بانک مرکزی سال اروپا را بهدلیل
بهبود بخش بانکداری روسیه به او اهدا کرد .در حال حاضر او در حال کار روی
طرح جدید پسانداز بازنشستگی بهعنوان منبع درآمد بلندمدت بسیار مهم
برای اقتصاد روسیه است.

سیستمهای پرداخت

در روسیه این امکان وجود دارد که با ثبت کارتبانکی و اعتباری شهروندان،
ســیمکارت و تعیین و تنظیم مبلغ و زمان تسویهحســابهای منظم روزانه،
هفتگی و ماهانه؛ اپراتورهای موبایل بتوانند مبلغ مورد نظر را بهصورت کامال
خودکار از حساب بانکی آنها برداشت کنند.
در روسیه با سیمکارت مگافون ( )Megafonامکان اتصال حساب سیمکارت به
کارتهای فیزیکی شرکت مسترکارت فراهم است .همچنین کارتهایی به نام
تروئیکا وجود دارد که این کارتهای چند بار مصرف انحصارا بهمنظور استفاده
در سیستم حملونقل مسکو عرضه میشوند .کاربران میتوانند به شیوههای
ترمینالهای پرداخت ،آنالین و از طریق پیامک ،اقدام به شارژ این کارتها کرده
و در تمامی سیستمهای حملونقل روسیه از آن استفاده کنند.
روسها یک سیستم پرداخت ملی دارند .در واقع پس از اینکه ویزا و مسترکارت،
بهعلت تحریمهای آمریکا علیه روسیه بر سر مساله اوکراین ،خدمات برخی از
بانکهای روسی را قبول نکردند ،سیســتم ملی پرداخت میر در سال 2015
ایجاد شد.

والدیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین،
تئوریسین و انقالبی کمونیست روسی ،رهبر
انقالب  ۱۹۱۷روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی بود .جسد
ن که در 53سالگی درگذشت،
والدیمیر لنی 
به دستور استالین ،جانشین او ،مومیایی و در
معرض دید عموم قرار گرفت.

VTB
مدیرعامل :آندره کوستین
تعداد پرسنل 96167:نفر
تعداد شعبه-:
بانک ویتیبی ،یکی از بانکهای جهانی پیشرو در روسیه است .ویتیبی
بانک و شرکت تابعه آن؛ گروه خدمات مالی ویتیبی ،طیف گستردهای از
خدمات بانکی را در روسیه ،کشورهای مستقل همسود ،اروپا ،آسیا ،آفریقا و
ایاالت متحده ارائه میکنند .بزرگترین شرکتهای تابعه این گروه در روسیه
عبارتند از :ویتیبی ،۲۴بانک مرکزی مسکو و ترانسکردیتبانک که در اول
ژانویه  ،2018به این بانک ملحق شد.

گازپروم بانک

وبسایت بانک مرکزیwww.cbr.ru:

لنین

مدیرعامل :آندره اکیموف
تعداد پرسنل 12700:نفر
تعداد شعبه260:
گازپروم بانک ،شــرکت خدمات مالی و بانکداری روسی است که هماکنون
بهعنوان ســومین بانک بزرگ در فدراســیون روسیه ،شــناخته میشود.
فعالیتهای این بانک بر ارائه خدمات بانکداری خرد ،بانکداری شــرکتی،
مدیریت دارایی و بانکداری ســرمایهگذاری متمرکز اســت .بانک گازپروم
بهعنوان بازوی ارائه خدمات مالی و بانکداری شرکت گازپروم راهاندازی شد.

جشنواره فیلم مسکو

نالمللیفیلممسکویکجشنواره
جشنوارهبی 
بینالمللیفیلماستکهنخستیندورهآندر
سال ۱۹۳۵به دستور استالین ،رهبر شوروی
وبهعنوانرقیبیبرایجشنوارهفیلمونیز
برگزار شد .این جشنواره از سال ۱۹۵۹هرساله
بهصورتمنظمدرشهرمسکوودرپایان
ماه ژوئیهبرگزار میشود.این جشنوارهیکی
ازمعتبرترینوقدیمیترینجشنوارههای
بینالمللیفیلمدرسراسرجهاناست.

بانک کشاورزی روسیه

مدیرعامل :دیمیتری پاتروشاو
تعداد پرسنل- :
تعداد شعبه70:
بانک کشاورزی روسیه یک بانک دولتی است که در شهر مسکو واقع شده
است .در سال 2012این بانک دارای 78شرکت وابسته و 1519دفتر بود .این
بانک با دستور والدیمیر پوتین در تاریخ  15مارس  2000و بهمنظور حمایت
از کشاورزی در این کشور افتتاح شد .این بانک در رتبهبندی سال 2015مجله
بنکر و در میان یکهزار بانک برتر دنیا رتبه  262را به خود اختصاص داد.

بانکمسکو

مدیرعامل :آندرو کاستین
تعداد پرسنل 10504:نفر
تعداد شعبه 85:شعبه
بانک مسکو تا سال 2016خدمات بانکی را به مشتریان شرکتهای خصوصی
و خردهفروشی ارائه میداد .این بانک در سال  2011پنجمین بانک بزرگ
روســیه بود .در جوالی  ،2016تعداد کارتهای بانکی در این بانک به 6.3
میلیون عدد رسید.
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آنتوان چِ خوف

آنتوان پاولوویچ چِ خوف ،داستاننویس
و نمایشنامهنویس برجسته روس است.
او در زمان حیاتش بیش از  ۷۰۰اثر ادبی
آفرید .او را مهمترین داستان کوتاهنویس
برمیشمارند و در زمینه نمایشنامهنویسی
نیز آثار برجستهای از خود برجای گذاشته
است .چخوف را پس از شکسپیر بزرگترین
نمایشنامهنویس میدانند.
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تیم ملی روسیه
لقب :اسبوریانا ،خرسهای سهرنگ ،شورویها
حضور در جام جهانی 10 :مرتبه
افتخارات :عنوان قهرمانی مسابقات قارهای در سال
 1960بهعنوان اتحاد جماهیر شوروی
ردهبندی فیفا70 :
سرمربی :استانیسالو چرچسوف
کاپیتان :ایگور آکینفیف

کلیسای جامع سنت باسیل

کلیسای جامع سنت باسیل در قرن  16بهمنظور بزرگداشت پیروزی روسیه در برابر لهستانیها ساخته شده
است .سنت باسیل شاهکار هنر ارتدوکس به حساب میآید و سمبل شهر مسکو شناخته شده است.

کاخ کرملین

کرملینیکقلعهتاریخیاستکهبهصورتمجتمعدرقلبشهرمسکوساختهشدهوازجنوببهرودخانه
مسکوا ،از شرق به میدان سرخ و از غرب به باغ الکساندر مشرف است .بنای این کاخ در سال ۱۴۸۷به پایان
رسید .نام مشهور این کاخ کرملین است که به زبان روسی معنای دژ میدهد.

ماکسیم گورکی

روبل

تولستوی

ل ِف نیکالیویچ تولستوی (تالستوی) ،فعال سیاسی ـ اجتماعی و
نویسنده روسی بود .تولستوی از نویسندگان نامی تاریخ معاصر
روسیه بهشمار میآید .رمانهای جنگ و صلح و آنا کارنینای او از
بهترینهای ادبیات داستانی جهان هستند.

واحد پول روسیه روبل بوده و
با نماد  RUBشناخته میشود.
واحد کوچکتر از روبل ،کوپک
است .در حال حاضر  ۶اسکناس
و  ۱۰سکه در روسیه رایج است.
تصویر پشت سکههای «کوپک»،
نماد مسکو است و «سنت ژرژ
مقدس» یا «جرجیس فاتح»
نام دارد.

آلکسی ماکسیموویچ پ ِشکوف که با نام ماکسیم گورکی شناخته میشود ،نویسنده اهل
روسیه و شوروی ،از بنیانگذاران سبک ادبی واقعگرایی سوسیالیستی و فعال سیاسی بود.
او پنج بار کاندیدای جایزه نوبل ادبیات شده است .معروفترین آثار گورکی عبارتند از :در
اعماق ( ،)۱۹۰۲مادر ،بیستوشش مرد و یک دختر ،آوای مرغ توفان ،کودکی من ،ولگردها
و فرزندان خورشید.

دریاچه بایکال

این دریاچه ،عمیقترین دریاچه جهان است که در شرق سیبری واقع شده است .این دریاچه
با زاللترین آب دریاچهای روی زمین 1500 ،متر عمق دارد .صدها آبفشان که بخار و آب از
آن خارج میشود ،در این منطقه قرار گرفته که نام آن کامچاتکا است .این محل در آثار میراث
جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
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فینتک
معموال مسکو را یکی از مراکز بزرگ جهانی در زمینه فناوریهای پیشــرفته همچون سانفرانسیسکو ،سیاتل یا لندن
محسوب نمیکنند ،اما این شــهر بهتدریج در حال تبدیل شدن به محل جذابی برای پیشــرفتهترین فناوریهاست.
بازدیدکنندگان این شهر بهآسانی با فناوریهای هوشمند ارتباط برقرار میکنند.
در مسکو مردم از وسایل الکترونیکی خود جدا نمیشوند ،چراکه در اماکن عمومی و حتی وسایل نقلیه عمومی وایفای
رایگان وجود دارد .در ایستگاههای راهآهن و اتوبوس میتوان گوشی خود را شارژ کرد .ساکنان شهر و شرکتهای در حال
کار در آنجا بهسرعت خود را با فناوریهای تحولسازی همچون «فینتک» یا ارزهای رمزنگاریشده سازگار میکنند.
سطح استفاده از فینتک یا فناوریهای مالی در مسکو  35درصد است که حتی بیشتر از نیویورک با آمار  33.1درصد
است.
استفاده از ارزهای رمزنگاریشده نیز در حال تبدیل شــدن به یکی از پایههای اصلی در زندگی روزمره است .شرکت
اینوست کوین 24در هتلهای سراسر شهر یکصد دستگاه خودپرداز برای خرید ارزهای رمزنگاریشده نصب کرده است.
ناگفته نماند انجمن فینتک روسیه در دسامبر  ۲۰۱۶میالدی ،توسط بانک مرکزی ،اسبربانک ،ویتیبی ،گازپروم بانک،
آلفابانک و دیگر بانکها و موسسات مالی مهم روسیه تاسیس شــد .هدف اصلی این مرکز ،توسعه و اعمال راهحلهای
جدید فناوری و دیجیتال کردن اقتصاد روسیه است.
همچنین این انجمن روی روشهای توســعه تشخیص از راه دور که شامل فناوری تشــخیص بیومتریک و نیز اعمال
پروژههای زنجیرهبلوک آزمایشی و ساخت فضای واحد برای پرداختهای خردهفروشی است ،کار میکند.
طبق برآوردهای انجامشده ارزش معامالت در بازار فینتک این کشور در سال  2018به  43،377میلیون دالر میرسد.
انتظار میرود نرخ رشد ساالنه که  13.1درصد را نشان میدهد ،در سال  2022به رقم  2022 71,070برسد .بزرگترین
بازار این بخش نیز در بخش پرداخت دیجیتال با ارزش معامالت  39,454میلیون دالر در سال  2018خواهد بود.
بهطور کلی روسیه ســومین بازار بزرگ فناوریهای مالی را در دنیا دارد .با این حال بانکداران این کشور در کنفرانس
ساالنهای که سال گذشته در سنپترزبورگ برگزار شــد ،بر این موضوع تاکید کردند که باز هم خدمات جدیدی ارائه
خواهند داد؛ چراکه نیاز به دیجیتالی شدن ضروری است .تجربه نشان داده که روسها در شرایطی دیجیتالی شدن را
پذیرفتهاند که آن را تهدیدی برای بانکداری سنتی خود تلقی نمیکنند.
کنفرانس بینالمللی اقتصادی  2018ســنپترزبورگ اوایل خردادماه در این کشــور برگزار شــد و والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری این کشور ،دیجیتالســازی را بهعنوان موضوع اصلی و بحث مورد تمرکز آن انتخاب کرده بود .این در
حالی است که بانکهای روسی بسیار جلوتر از این حرفها در این زمینه وارد عمل شدهاند.
به گفته سرگئی پالکانوف ،مدیر اجرایی ازمیربانک روسیه ،فناوریهای جدید مالی که در روسیه به تصویب میرسد ،باید
به تایید بانک مرکزی این کشور برسد .بانک مرکزی نیز در حال مشاهده وضعیت این تغییرات از نزدیک است .با این حال،
وضعیت بهسرعت تغییرات متعددی را تجربه میکند .بهعنوان مثال ،این امکان وجود دارد تا با ایجاد اصالحات قانونی
در سال جاری وضعیت زنجیره بلوک و استفاده از آن در این کشور تغییر کند.

استارتآپهای فینتک معروف
کارمانی

کارمانی استارتآپی است که به شــما این امکان را میدهد تا در برابر ماشین خود ،پول
قرض بگیرید .در واقع این استارتآپ ارائهدهنده وام خردهفروشی آنالین در برابر وسایل
نقلیه موتوری است .این استارتآپ وامهایی بین  50هزار تا یک میلیون روبل را برای افراد
و کسبوکارها فراهم میکند .کارمانی  450دفتر در  46شهر روسیه دارد.
کیف پول ESR
کیف پول  ESRپرداخت جهانی و ســرویس اعتباری با حمایت از ارزهای رمزنگاریشده
معتبر است .این کیف پول به شــما این امکان را میدهد تا عالوه بر ذخیره یورو و دالر،
ارزهای رمزنگاریشده معتبری مانند بیتکوین ،اتریوم و ...را در آن نگهداری کنید .این
استارتآپ امکان تبدیل ارز از طریق اینترنتبانک یا اپلیکیشن موبایلی را با نرخ ترجیحی برای شما فراهم
میکند.

اینستابانک

پلتفرم استارتآپ اینستابانک مبتنی بر موبایل است .این استارتآپ یک روش ساده و
راحت را برای کاربر فراهم میکند تا تمام عملیات بانکی را انجام دهد و این در حالی است که تنها از تبلت
یا تلفن همراه هوشمند استفاده میکند .ساخت این استارتآپ از آنجا ناشی شده که بانکها بر استفاده و
انعطافپذیری ابزارهای خود تمرکز دارند و این موضوع با توجه به ادغام با سرویسهای اجتماعی صورت
گرفته است.

الیفپی

استارتآپ الیفپی در سال  2012توسط ویاچســاو سمنچاک ،راهاندازی شد .این
استارتآپ که توسط ویزا و مسترکارت تایید شده ،یک راهکار موبایلی برای پرداخت کارتهای اعتباری
است .الیفپی با ایجاد امنیت در تراکنشهای انجامشده ،پرداخت در گوشیهای هوشمند را امکانپذیر
میکند .کمپانی ارائهدهنده این اپلیکیشــن ،تحلیل تراکنش را همراه با اطالعات برای هر پرداخت ارائه
میدهد.

فناوری اطالعات
در کنار تسلیحات نظامی
روسیه با زمامداری پوتین بهعنوان رهبری محبوب ،دوران جدیدی را تجربه
میکند .این کشور بهخوبی موفق شده اوضاع اسفبار پس از فروپاشی شوروی
را پشت ســر بگذارد .روســیه در حوزه نظامی بهطور جدی سرمایهگذاری
کرده است ،به نحوی که دولت این کشــور برنامه منظمی برای بهروزرسانی
توان تســلیحاتی نیروهای مسلح تا ســال  ۲۰۲۰را دنبال میکند که بهطور
کلی میتوان بــه آن نمره مثبتی داد .در این زمینه مهمترین مزیت روســیه
برخورداری از منبــع عظیم دانش فنــی و تجربه طوالنیمدت مهندســی
رســوبکرده در دفترهای طراحی باســابقه این کشــور اســت .بسیاری از
صاحبنظران در مقایســهای کلی ،سواد و بینش مهندســی روسها را فراتر
از دیگر کشورها ارزیابی میکنند .همچنین روسیه در سال  2012بهمنظور
تحقیق و توسعه با هدف ارتقای دفاع و امنیت ملی ،بنیاد فارپ مشابه دارپای
آمریکا را تاســیس کرد .فعالیتهای این بنیاد بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد؛
«شیمیایی ،زیستی و درمانی»« ،فیزیک و فناوری» و «اطالعات» .در اواخر
سال  ،2015فارپ مرکز ملی توســعه فناوری و مولفههای اساسی رباتیک را
تاسیس کرد .فارپ اخیرا بیش از  50پروژه در دست توسعه دارد که کار روی
این پروژهها در بیش از  40آزمایشگاه دانشگاههای مطرح روسیه ،موسسات
پژوهشی و سازمانهای نظامی ،در حال پیشرفت است.
روسیه در حوزه فناوری اطالعات هم تالشهای گسترده و سرمایهگذاریهای
متعددی کرده است .کسپرسکی شرکتی است که آنتیویروسهایش معجزه
میکند .برنامه کسپرسکی مانند سپری در مقابل خرابکارها و تروریستهای
جهان مجازی از کامپیوترها محافظت میکند .بهتازگی نیز نســخه موبایل
آنتیویروس آزمایشگاه کسپرسکی به بازارهای اپ عرضه شده است .روسها
یک موتور جستوجوگر ســاختهاند تا محتوا را تحت کنترل خود قرار دهند
و خدماتی بومی ارائه کنند .یاندکس سرویســی مشهور است که بین برترین
کمپانیهای دنیا جای گرفته و نامش در کنار غولی چون «گوگل» به چشــم
میخورد .همانند شرکت آمریکایی ،این برند هم بهجز کار اصلیاش ،خدمات
دیگری نیز عرضه میکند .یاندکسمپــس ،یاندکسموزیک ،یاندکسویدئو
و یاندکسنیــوز تنها برخی از خدمــات این کمپانی عظیم هســتند .ناگفته
نماند که دســتیار مجازی اختصاصی یاندکس ،آلیسا ( )Alisaنام دارد .دیگر
فناوری مطرح روسها استودیو االور ( )Alawarاست که به ساخت و طراحی
بازیهای مهیج میپردازد؛ گیمهایی کــه مدت زیادی کاربر را پای کامپیوتر
نگه میدارند .اما االور با گروه یکصدنفریاش به کامپیوترهای شخصی اکتفا
نکرده و در این سالها سعی داشــته خود را در بخش موبایلها و کنسولها
نیز جای دهد .استودیوی مذکور توانســته بازیهای جذابی در پلتفرمهای
مختلف بسازد که مهمترینشــان «فارم فرنزی» ( )Farm Frenzyنام دارد.
روسها در زمینه زنجیرهبلوک و ارزهای رمزنگاریشده هم تجربیات متعددی
داشــتهاند .بهعنوان مثال ،در جریان اجالس اقتصاد جهانی سنپترزبورگ،
والدیمیر پوتین با بنیانگذار اتریوم دیدار کرد .این خبری بود که در آن تاریخ،
روی خروجی بسیاری از خبرگزاریها قرار گرفت و توسط بسیاری از فعاالن
فناوری زنجیره بلوک به معنی تمایل جدیتر دولت روســیه برای اســتفاده
از ظرفیتهای زنجیره بلوک اتریوم تلقی شــد .رئیسجمهور روسیه در این
اجالس آینده روسیه را منوط به توجه به اقتصاد دیجیتال دانست .همچنین
سال گذشته مشاور والدیمیر پوتین در امور اینترنت از ایجاد انجمن زنجیره
بلوک در این کشــور خبر داد .به اعتقاد او این فناوری میتواند مجموعهای از
ماینرها ،معاملهگران و توسعهدهندگان زنجیر ه بلوکی را در کنار همدیگر جمع
کند تا سرمایهگذاران راحتتر بتوانند در پروژههای آنها سرمایهگذاری کنند.
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ویژه
مجهانی
جا 

ربستان
ع

رویش فناوری
در سرزمین
ماسه و شن
عربستان سعودی بزرگترین کشور
خاورمیانهاست که از فرمانروایی مائیان
و چوپانی در دوران باستان و جنگ بر
سر آب ،به حکومت پادشاهی مطلقه
آلسعود و حکمرانی نفت رسیده
است .با دوران اصالحات جدیدی که در
عربستان شروع شده ،وابستگی مطلق
این کشور به طالی سیاه هم کمکم
جایش را به سرمایهگذاریهای اقتصادی
و فناورانه جدید داده است
عربستان سعودی

سکسکه وینستون

شاید تا همین دو سال پیش اگر از کسی میپرسیدند که با شنیدن نام عربستان چه
چیزی در ذهنشان شکل میگیرد ،اولین مورد کعبه و مراسم حج و دومین مورد
پادشاهان و حاکمان و اسالم تندرویی بود که در کشور حاکم بودند و بیشترین نمود
خارجی هم که این تندروی در کشور داشت ،محرومیتهایی بود که در بخشهای
مختلف اجتماعی بر زنان اعمال شده بود .ممنوعیت رانندگی ،عدم حق رای زنان،
حضور محدود دختران در آموزشگاهها و مدارس و ممنوعیت تحصیل زنان در برخی
رشتههای دانشگاهی ،عدم تعامل با مردان در فعالیتهای اقتصادی و ممنوع بودن
ورود زنان به برخی مکانهای عمومی بدون همراهی یک محرم ،از وضعیت رایج زنان
در جامعه قبیلهای عربستان بود .با اینکه نفت درآمد اصلی کشور را تامین میکرد
و ثروت زیادی هم برای این کشور پادشاهی به ارمغان آورده بود ،با درگذشت ملک
عبداهلل و آغاز پادشاهی ملک سلمان ،موج جدید تغییرات برای این سرزمین پادشاهی
آغاز شد .محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان با وعده برگرداندن اسالم میانهرو به
کشور ،بیشترین تاثیر را در تغییر قوانین سیاسی ،اقتصادی و سختگیریهای مذهبی
کشور داشته است .به حدی که این روزها ،شنیدن نام عربستان برابر است با اصالحات
اساسی و تصویب قوانین جدیدی که در کشور اعمال میشود.

سکسکه وینستون یا عطسه وینستون به
شکستگی در مرز شرقی کشور اردن اشاره
دارد که شکلی زیگزاگمانند دارد .گفته
میشود در سال  ۱۹۲۱وینستون چرچیل
که در آن زمان وزیر مستعمرات امپراتوری
بریتانیا بود ،پس از مصرف نوشیدنیهای
الکلی این مرز را کشید .از چرچیل نقل شده
که مرز بین اردن و عربستان سعودی را با یک
حرکت قلم ،در یک عصر یکشنبه در قاهره
کشیده است.

اقتصاد عربســتان را اقتصاد خیلی بــاز معرفی کردهاند که حــدود  35درصد
محصوالت عمده داخلی آن به بخش خصوصی تعلــق دارد .اقتصاد موفق این
کشور بر پایه نفت خام است و بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت خام در
دنیاست و یکپنجم از ذخایر نفتی اثباتشده جهان را در خود جای داده است.
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اقتصاد

تفاوت اصلی اقتصادش با کشورهایی مانند ایران در ذخایر امنی است که در اختیار
دارد و بهراحتی میتواند آنها را به پول نقد تبدیل کند.
ثروتی که نفت با خودش به همراه آورد ،باعث تبدیل این کشور سلطنتی بیابانی
به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا شده اســت .در واقع عربستان سعودی
در تولید نفت خام ،پاالیش نفت ،پتروشیمی ،ســیمان ،فوالد ،کود شیمیایی و
پالستیک ،صنعت موفقی داشته است .همچنین این کشور برنامههای بلندمدت
سرمایهگذاری روی پروژههای پتروشیمی را ،آن هم در حدود  47میلیارد دالر،
اعالم کرده است .عربستان قصد دارد تا شش شهر اقتصادی هم ،تا سال 2020
راهاندازی کند که هدف از انجام این کار تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد شغل
در کشور است؛ چراکه سطح فزاینده بیکاری شهروندان عربستان که حدود 32
درصد است ،میتواند چالش جدی برای سازگار شدن اقلیتها با جامعه به وجود
آورد .قبل از تاسیس سازمان پولی عربستان ،مسئولیت بانک مرکزی این کشور
بر عهده بانک سعودی هلندی ،یکی از شعبههای انجمن بازرگانی کشور هلند
بود که از سال  1926مسئولیت نگهداری ذخایر طالی پادشاهی و دریافت درآمد
نفتی را از طرف دولت عربستان سعودی بر عهده داشت ،اما با تاسیس سازمان
پولی عربستان در سال  ،1952این مســئولیت به این نهاد جدید واگذار شد .در
ابتدای تاسیس این سازمان ،عربستان هیچ سیســتم پولی داخلی نداشت و از
ارزهای خارجی در کنار نقره این کشور ،برای خریدوفروش استفاده میشد و به
این ترتیب کارهای بانکداری کشــور در شعب بانکهای خارجی انجام میشد،
بنابراین اولین کار سازمان پولی عربستان ،توسعه ارز داخلی عربستان بود .در دهه
 1970و اوایل دهه ،1980این سازمان تمرکزش را روی رونق اقتصادی کشور و
همچنین گسترش سیستم بانکی و مدیریت ذخایر ارز خارجی قرار داد .در همین

مهمترین بانکها
عربستان
سعودی
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
پادشاه:
ولیعهد:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر عربستان در ایران:

آسیا
پادشاهی
ال اله اال اهلل ،محمد رسولاهلل
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
محمد بن سلمان آل سعود
ریاض
عربی
 2149690کیلومترمربع(رتبه )12
 33میلیون نفر (رتبه )40
38
ریال سعودی
 689میلیارد دالر (رتبه )20
 21100دالر (رتبه )36
احمد عبدالکریم الخولوفی
ندارد

بانک االهلی

مدیرعامل :سعید بن محمد القمدی
تعداد پرسنل 7973 :نفر
تعداد شعبه400 :
بانک االهلی بزرگتریــن بانک جهان عرب بر پایــه میزان داراییها
بهشــمار میآید .این بانک در ســال  ۱۹۵۳راهاندازی شد و در حال
حاضر حدود  400شعبه بانک در عربستان سعودی دارد .شعبه مرکزی
این بانک در شهر جده ،عربستان سعودی قرار دارد و دولت پادشاهی
عربستان سعودی مالک اکثریت سهام آن است .بخشی از سهام بانک
االهلی نیز در بازار بورس تداول معامله میشود.

اسامه بنالدن

در فهرست افراد مشهور عربستانی ،اسامه
بنالدن بهعنوان یک تروریست شهرت
دارد .او را بهعنوان تروریست بینالمللی،
افراطگرای مذهبی و بنیانگذار القاعده
میشناسند .او که بهخاطر ارتباط با حمالت
تروریستی بسیاری تحت تعقیب بود ،سال
 2011در پاکستان کشته شد.

ریاضبانک

مدیرعامل :عبدالمجید آل مبارک
تعداد پرسنل 3200 :نفر
تعداد شعبه340 :
بانک ریاض یکی از بزرگترین موسســات مالی در عربستان سعودی
است و از نظر میزان داراییها ،سومین بانک بزرگ این کشور است .این
بانک در سال  1957تاسیس شد و دولت هم  51درصد از سهام آن را در
اختیار دارد .در ماه مارس  ،2018ریاضبانک با استفاده از راهکار امنیت
دیجیتال جمالتو ،دستبندهای پرداخت غیرتماسی را روانه بازار کرد.

گروه مالی سامبا

وبسایت بانک مرکزیwww.sama.gov.sa:

مدیرعامل :رانیا محمود ناشر
تعداد پرسنل 3755 :نفر
تعداد شعبه94 :
گروه مالی ســامبا در زمینه ارائه خدمات بانکــداری خرد ،بانکداری
ســرمایهگذاری ،مدیریت ســرمایهگذاری و مدیریت صندوقهای
سرمایهگذاری فعالیت میکند .گروه مالی ســامبا در سال  ۱۹۸۰با
خریداری شعبههای سیتیبانک در شهرهای جده و ریاض ،راهاندازی
شــد و در حال حاضر  ۹۴شعبه در عربستان ســعودی و کشورهای
بریتانیا ،قطر ،امارات متحده عربی و پاکستان دارد.

راستا و از اواسط دهه  1980میالدی هم اولویت سازمان پولی عربستان بر معرفی
و ایجاد اصالحات بازار مالی بوده است.

االول بانک

بهمنظور تشویق بیشتر افراد به استفاده از پرداختهای الکترونیکی ،سازمان پولی
عربستان یکسری اقدامات انجام داده است که اولین و مهمترین آنها راهاندازی
سیستم پرداخت الکترونیکی به نام «مدا» بود .شبکه پرداخت عربستان که به آن
مدا گفته میشود ،تنها سیستم پرداخت در این سرزمین است و تمام دستگاههای
خودپرداز و پایانههای فروش کشور را به یک ســوئیچ پرداخت مرکزی متصل
میکند ،اما زمانی که ریاضبانک اولین کارت نقدی غیرتماســی کشور را صادر
کرد ،میزان استفاده از فناوری در سیستم پرداخت کشور کامال به سطح جدیدی
رسید .کارت نقدی مسترکارت بانک ریاض در ماه مه  2015راهاندازی شد و از
آن میتوان برای انجــام تراکنشهای خرد کمتر از  20دالر هم اســتفاده کرد.
اما ســال  2018خبرهای زیادی در حوزه پرداخت عربستان منتشر شد .شبکه
پرداخت داخلی کشور اعالم کرد که بهمنظور تسهیل انجام پرداختهای آنالین
برای دارندگان کارتها و فروشندگان داخلی ،همکاری مشارکتی با مسترکارت
را آغاز کرده است .همچنین ریاضبانک با همکاری شرکت جمالتو اولین سری
از دستبندهای پرداخت غیرتماسی در کشــور را راهاندازی کرد .این دستبندها
به مینیتگهای غیرتماســی جمالتو و کارتهای نقدی ،اعتبــاری و از پیش
پرداختشده کاربر متصل است و به آنها امکان انجام پرداختهای «بزن و برو» را
میدهد .خبرها نشان میدهد که مجموع ارزش تراکنشهای پرداخت دیجیتال
در این کشور  13.705میلیون دالر است.

بانک الراجحی

سیستمهای پرداخت

محمد بن سلمان آل سعود

محمدبنسلمانولیعهدووزیردفاععربستانو
جوانترین وزیر دفاع در جهان است که بهعنوان
قدرتاصلیدربارپدرشملکسلمانتوصیف
شده و با استفاده از همین قدرت طرحهای
اصالحاتفرهنگی،سیاسیواقتصادیدراین
کشور را آغاز کرده است.

مدیرعامل :سورن نیکوالجسن
تعداد پرسنل 1534 :نفر
تعداد شعبه65 :
االول بانک ،شــرکت خدمات مالی و بانکداری عربســتانی است که
در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد ،بانکداری شــرکتی ،بانکداری
سرمایهگذاری ،مدیریت دارایی و خدمات بیمه فعالیت میکند .این
بانک در ســال  ۱۹۲۶بهعنوان اولین بانک عربستان سعودی ،توسط
سازمان تجارت هلند ،تاسیس شد.

مدیرعامل :استفانو برتامینی
تعداد پرسنل 9600 :نفر
تعداد شعبه500 :
بانک الراجحی ،شرکت خدمات مالی و بانکداری عربستانی است که تمرکز
اصلی آن ارائه خدمات بانکداری اسالمی معطوف است و هماکنون با دارایی
 ۷۴میلیارد دالری ،بزرگترین بانک عربستان سعودی بهشمار میآید .این
بانک در سال  ۱۹۵۷راهاندازی شد و در حال حاضر مالک شبکهای بیش از
 500شعبه در کشورهای عربستان سعودی ،مالزی ،کویت و اردن است.
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ولید بن طالل بن عبدالعزیز

ولید بن طالل ثروتمندترین فرد جهان
عرب و نوه عبدالعزیز آل سعود ،بنیانگذار
پادشاهی عربستان سعودی است .او در
سال  2013در فهرست مجله فوربس در
رتبه بیستوششم افراد ثروتمند قرار
گرفت .او سال گذشته به اتهام فساد به
حکم محمد بن سلمان بازداشت شد.
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تیم ملی عربستان
لقب :شاهینهای سبز
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :تیم ملی عربستان توانست در سالهای
 1988 ،1984و  1996عنوان قهرمانی جام ملتهای
آسیا را به دست آورد.
ردهبندی فیفا67 :
سرمربی :خوان آنتونیو پیزی
کاپیتان :اوساما هوساوی

مداین صالح

مداین صالح یا حجر بنایی است از سازههای سنگی تاریخی که در شمال عربستان و جنوب دومه الجندل
قرار دارد .این آثار دارای حدود  ۵۰سنگنوشته و نقشهای درونی است که متعلق به مرحله پیش از نبطیان
و قوم ثمود است که در سال  ،2008بهعنوان اولین اثر ثبتشده در عربستان ،در فهرست میراث جهانی
یونسکو به ثبت رسید.

فواره پادشاه

فوارهپادشاهیکیازبهترینمکانهایدیدنیعربستانبهشمارمیرودوبلندترینفوارهدنیاستکهدر
شهر جده قرار دارد و ارتفاع آن به 853متر میرسد .این فواره در دریای سرخ واقع شده و تقریبا از تمام شهر
قابلمشاهدهاست.

برج پادشاهی

ریال

اولین فضانورد عربی

شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز ،فرزند سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه عربستان سعودی است و اولین فضانورد عربی
با خون پادشاهی بود که در سال  1985با فضاپیمای دیسکاوری
آمریکا به دور کره زمین گشت.

ریال سعودی ،یکای پول
عربستان است و هر ریال به یکصد
هالله تقسیم میشود .ریال ،از
زمانی که کشور عربستان تاسیس
شد ،واحد پولی آن بوده و قبل از
آن هم واحد پولی حجاز بوده و
در واقع یکی از ارزهای ابتدایی
منطقه مدیترانه در دوران عثمانی
بهشمار میرود.

برج پادشاهی با ارتفاع  3280فوتی ،بلندترین سازه دنیاست و بهزودی امکاناتی مانند هتل
و فضای اداری نیز به آن اضافه میشود .حتی برای توصیف ارتفاع این سازه گفتهاند که اگر
 492لبرون جیمز ،بسکتبالیست معروف که  2/03متر قد دارد ،روی هم قرار بگیرند باز هم
به نوک برج نمیرسند.

گردشگری عربستان

مسئوالن عربستان مدعی شدهاند تا سال  2030میالدی ،ساالنه پذیرای  30میلیون زائر از
سراسر جهان خواهند بود و تا دو سال آینده ،درآمد ساالنه  20میلیارد دالری از حج عمره به
جیب خواهند زد .تقویت گردشگری هم در راستای اصالحات این کشور است و قصد دارند
محدودیتهای صدور روادید برای زائران مسلمان را برطرف کنند.
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فینتک
در خاورمیانه و شمال آفریقا ،بخش فناوریهای مالی یا فینتک در حال اجرای قوانین و قانونگذاری است و بیشتر و
بیشتر روی این موضوع تمرکز کردهاند که شرکتهای فینتک چه تاثیری میتوانند بر اقتصاد خارجی داشته باشند.
مدیرعامل اســتارتآپ پیتبس ،عبدالعزیز فهاد الجوف معتقد است که فینتک بخش عظیمی است که برای ایجاد
ساختارشکنی زاده شده است و قدرتش در خاورمیانه میتواند با قدرت نفت در این منطقه رقابت کند.
به گفته الجوف ،چشمانداز کشور در سال  2030این است که وابســتگیاش به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و با
توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط ،اقتصادش را متنوعتر کند .عربستان سعودی قصد دارد با جذب بیشتر
شرکتهای فعال در حوزه فینتک ،بیشتر به ســمت جامعه بدون پول نقد حرکت کند و به گفته بانک مرکزی این
کشور ،در این راستا قصد دارد اکوسیستمی برای توسعه استارتآپهای بومی خودش نیز فراهم کند .آمار و ارقامی
هم که در اینباره وجود دارد ،نشان از وضعیت مساعد و روبهجلوی صنعت فینتک در این کشور و در کل در منطقه
خاورمیانه دارد.
زیاد آل یوسف ،مدیر بخش سیستمهای پرداخت بانک مرکزی عربستان میگوید که شرکتهای فینتک امکان
افزایش شمول مالی در کشور و بهبود سرعت و کارایی با اســتفاده از روشهای الکترونیکی را به وجود میآورند.
دادهها نشان میدهد که ارزش تراکنشها در بازار فینتک در سال  2018به مبلغ  20.095دالر رسیده و انتظارات
بر این است که ارزش این تراکنشها با نرخ رشد ســاالنه  16.8درصدی تا سال  2022به ارزشی معادل37.347
دالر برسد.
نکته جالب توجه و البته قابل انتظار هم این اســت کــه بزرگترین بخش این صنعت بــه پرداختهای دیجیتالی
اختصاص دارد .از طرفی ،بانکهای منطقه خاورمیانه بهدلیل عدم درکی که از این صنعت دارند ،به جلوگیری از رشد
شرکتهای فینتک شــهرت دارند .اما حاال که رگوالتورهایی مانند  DIFCو  DFSAو دیگر دولتهای منطقه نقش
بیشتر و پررنگتری در پرورش زیرســاختهای فینتک پیدا کردهاند ،در نتیجه بانکها هم باید پاسخگویی بهتری
نسبت به این صنعت داشته باشند و در این صنعت ســرمایهگذاری انجام دهند که اتفاقا نتیجه این سرمایهگذاری را
هم در بلندمدت خواهند دید .این اتفاق افتاد و اولین نتیجه را هم همکاری عربستان با سافت بانک ژاپن نشان داد که
بزرگترین صندوق سرمایهگذاری فناوری دنیا را راهاندازی کردند.
اما اقدامات این کشور به همینجا ختم نشد و در فوریه ســال  ،2018سازمان پولی عربستان سعودی ،پرداختهای
ریپل را بهصورت پایلوت در کشور راهاندازی کرد .در واقع ریپل با این سازمان توافقنامهای امضا کرد که طی آن از تمام
بانکهای ملی عربستان در یک پایلوت پرداخت تماما مبتنی بر زنجیره بلوک پشتیبانی خواهد کرد.
به این ترتیب امکان استفاده از نرمافزار  xCurrentریپل برای بانکهای عربستانی بهمنظور انجام آنی پرداختهای
برونمرزی و ردیابی  end to endفراهم میشــود .البته عربستان تنها کشوری نیســت که برنامههای بلندمدت و
جاهطلبانه در خصوص فینتک دارد.
در اوایل ســال  ،2016مرکز مالی بینالمللی دوبی فینتک هایو را بهعنوان انکوباتــوری در زمینه بزرگداده مالی،
سیستمهای پرداخت الکترونیکی و هوش مصنوعی در حوزه مالی راهاندازی کرد.

استارتآپهای فینتک معروف
پیتبس

اســتارتآپ پیتبس در واقع یک سیســتم پردازش پرداخت نوآورانــه اقتصاد و
پیشگیری از تقلب است که به فروشندگان و خریداران فناوری پیشرفتهای برای انجام پرداخت و همچنین
دریافت ارائه میدهد .این استارتآپ در سال  2014راهاندازی شده است و توانسته در مجموع  20میلیون
دالر جذب سرمایه داشته باشد .استارتآپ پیتبس از زمان آغاز به کارش نقش موثر و بسزایی در پیشبرد
و ایجاد یک پردازنده پرداخت ،نهتنها در عربستان؛ بلکه فرای کشــور خودش داشته است .همچنین این
استارتآپ با سیستم سداد عربستان هم ادغام شده است.

دکان افکار

دکان افکار یک پلتفرم تجارت الکترونیکی اســت که محصوالت منحصربهفرد و نوآورانهای را
برای فروش ارائه میدهد .این اســتارتآپ در سال  2013راهاندازی شده و با هدف ایجاد یک
پلتفرم پیشرو ،توســط طراحان و همکاران داخلی و بینالمللی برای طرحهای منحصربهفرد و محصوالت
در خاورمیانه و شمال آفریقا به فعالیتش ادامه میدهد .استارتآپ دکان افکار بهتازگی و در همین ماه مه
توانست دو میلیون دالر سرمایه از طریق صندوق ســرمایهگذاری ریاض تقنیا به دست آورد .دکان افکار
درصدد است تا به طراحان عربستان سعودی برای کســب درآمد از هنر و طرحهایش ،توسط یک برنامه
اجتماعی کمک کند.

فودیکس

فودیکس یک سیستم مدیریت رستوران مبتنی بر کلود است که روی دستگاه آیپد
اجرا میشود .این استارتآپ در سال  2013راهاندازی شــد و توانسته در سری اول سرمایهگذاری ،چهار
میلیون دالر جذب سرمایه انجام شد .فودیکس توانست جذب سرمایه اولیه خودش را از طریق صندوقهای
ســرمایهگذاری رائید و ریاض تنقیا به دست آورده است .این اســتارتآپ به صاحبان رستورانها هشت
اپلیکیشن آیاواس ارائه میدهد تا وظایف متعددی از جمله مدیریت و تجزیهوتحلیل فروش و موجودی،
پیشبینی رفتار مشتری بر اساس سفارشات قبلی ،ســازماندهی برنامه کارمندان و موارد دیگر را انجام
میدهد.

شهرهای هوشمند عربستان
بیش از نیمقرن اســت که نفت نیرومحرکه اصلی اقتصاد کشــور عربستان
است و حاال این کشور قصد دارد تا روی دیگر منابع طبیعی ،از جمله بیابان،
برای چرخیدن چرخ اقتصادش تکیه کند .این پادشاهی میخواهد تا هزاران
کیلومتر مربع از شن و ماسههای موجود را که بنیان اصلی کشور را تشکیل
میدهد ،به شــهرهای جدیدی تبدیل کند و بهجز نفت ،عامل دیگری برای
بهبود اقتصاد و ایجاد شغل پیدا کند .این کشور سال گذشته خبر از دو تحول
عمده و گسترده داد؛ یکی شــامل محدودهای بزرگتر از بلژیک و دیگری
شامل محدودهای به اندازه مســکو میشــد .این دو طرح در واقع در راس
برنامهای به نام شهرهای هوشمند بود که شامل مناطقی در زمینه تدارکات،
گردشگری ،صنعت و مالی و سرگرمی میشد .در ادامه میخواهیم نگاهی به
این پروژههای جاهطلبانه بیندازیم:

دریای سرخ

همانطور که پیشتر گفتیم عربســتان قصــد دارد  50جزیره و  334هزار
کیلومتر مربع از زمینهای در کنار دریای ســرخ را که منطقهای بزرگتر از
بلژیک میشود ،به مقصد جهانی گردشــگری تبدیل کند .هدف این پروژه
جذب توریستهای پولدار از سراسر جهان است .انتظار میرود ساخت پروژه
در سال  2019آغاز شود و مرحله اول آن هم در سال  2022به پایان برسد.

الفیصلیه

عربســتان برنامههای مفصلی هم برای پروژه الفیصلیه اعالم کرده اســت.
این شهر که در غرب مکه واقع شــده ،قرار است امکاناتی از قبیل واحدهای
مسکونی ،امکانات تفریحی ،فرودگاه و بندرگاه داشته باشد .این طرح شامل
مساحت  2450کیلومتر مربعی میشود که تقریبا اندازه شهر مسکو است و
انتظار میرود تا سال  2025تکمیل شود.

شهر سرگرمی

عربستان قبال اعالم کرده بود که قصد دارد بزرگترین شهر فرهنگی ،ورزشی
و تفریحی ســرزمینی را در جنوب غربی ریاض توسعه دهد .این پروژه یک
مساحت  334کلیومتر مربعی را دربر میگیرد و شــامل منطقه سافاری و
پارک تفریحی شش پرچم اســت .مرحله اول این پروژه در سال  2022به
پایان میرسد.

شهر دانش اقتصادی

شهر دانش اقتصادی شــهری در مدینه اســت که تمرکزش را بر مالکیت
معنوی ،صنایع مبتنی بر دانش ،پزشــکی ،میهماننوازی ،گردشــگری و
چندرسانهای قرار داده است .بر اساس وبسایت سازمان شهرهای اقتصادی،
آپارتمانها ،هتلها و امکانات کنفرانسی هم در این شهر ارائه خواهد شد .قرار
است ساکنان این شهر که مساحت  4.8کیلومتر مربعی دارد ،از طریق متروی
حرمین به مکه و جده دسترسی داشته باشند.

شهر اقتصادی پادشاه عبدهلل

پروژه شهر اقتصادی پادشاه عبداهلل که به اختصار به آن  KAECگفته میشود،
بر اساس پادشاه سابق کشور نامگذاری شده است و اولین شهر مالکیت مطلق
پادشاهی است که توسط شرکت دولتی شهر اقتصادی امار توسعه مییابد.
این پروژه که مساحتی به اندازه بروکسل را شامل میشود 7.9 ،میلیارد دالر
سرمایه جذب کرده است.
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مجهانی
جا 

مصر

کشورتضادها
بیستوهشت سال است که از آخرین
حضور مصر در جام جهانی میگذرد و
امسال با پنالتی دقیقه  95توانستند
به جام جهانی  2018راه پیدا کنند؛ عالوه
بر تالشهایشان برای حضور در جام
جهانی ،این کشور توانسته تا حد زیادی
ش را بعد از انقالب این
شرایط اقتصادیا 
کشور در سال  2011بهبود بخشد
مصر

طلعت حرب

مصر را با بیش از شش هزار سال تمدن ،میتوان یکی از قدیمیترین کشورهای
جهان دانســت که شــهر قاهره پایتخت آن اســت .منطقــه خاورمیانه یکی از
ناپایدارترین و پرریسکترین مناطق اقتصادی در دنیا محسوب میشود و اقتصاد
مصر را میتوان در صدر این نابسامانی دانســت .نرخ بیکاری باالی  15درصد و
فقر از یک طرف و عدم توانایی دولت و اقتصاد این کشــور برای رفع کمبود 3.5
میلیون واحد مسکونی کافی در شهر  20میلیونی قاهره از سوی دیگر ،باعث شده
بیش از نیم میلیون نفر در قبرستان حاشیه این شــهر معروف به شهر مردگان،
سکونت کنند .بحران اقتصادی مصر با انقالب این کشور در سال  2011و با خروج
ن حال اقتصاد مصر
سرمایهگذاران و توریستها از این کشــور شدت گرفت ،با ای 
در سالهای اخیر رو به بهبود است .تمامی اینها در حالی است که مصر از دیدگاه
سیاسی و فرهنگی یکی از مهمترین کشورها در جهان عرب و خاورمیانه است و آثار
باستانی متعدد موجود در این کشور که مهمترین آنها اهرام ثالثه است ،گردشگران
زیادی را هرساله جذب این کشور میکند و حدود  ۱۲درصد نیروی کار مصر در
بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند.

طلعت حرب ،موسس بانک مصری و از
اقتصاددانان بزرگ مصر است .او در رشتههای
حقوق و اقتصاد تحصیل کرده است .تاسیس
بانک مصر که اولین بانک مصری متعلق به
سهامداران مصری است و کارکنانش نیز از
بومیهای مصر هستند ،گام مهمی در ایجاد
هویت اقتصادی این کشور بود .پس از اعالم
جمهوری در مصر ،چندین خیابان و میدان در
قاهره به نام او ثبت شدند.

اقتصاد مصر یکی از متنوعترین منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست
و بهطور عمده به گردشگری ،کشــاورزی ،صنعت و خدمات وابسته است .بیش
از یکسوم نیروی کار مصر به کشاورزی مشغول هســتند؛ ذرت ،گندم ،برنج و
صیفیجات برای بازار داخلی و پنبه ،پارچه ،خرما و روغن را عمدتا برای صادرات
تولید میکنند که بیش از  45درصد از صادرات مصر به آسیا 33 ،درصد به اروپا،
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اقتصاد

14درصد به آفریقا ،شش درصد به آمریکای شمالی و یک درصد به آمریکای التین
است .همچنین صنعت توریسم ،عوارض کانال ســوئز و ذخایر نفت منابع عمده
درآمد ارز خارجی این کشور بهشمار میآیند .بیش از سه میلیون مصری عمدتا در
کشورهای لیبی و عربستان و مناطق خلیجفارس و اروپا مشغول به کار هستند.
توریسم یکی از مهمترین منابع درآمدی مصر است؛ بهطوری که در سال 2017
بیش از هشت میلیون توریست از مصر بازدید کردهاند که در مقایسه با سال 2016
تعداد توریستهای مصر حدود  54درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی
است که در سال  2010یعنی قبل از انقالب این کشور ،تعداد توریستهای مصر
بیش از  14میلیون نفر بوده و درآمد گردشگریاش در این سال به  12.5میلیارد
دالر رسیده بود ،اما با وقوع انقالب مصر در ســال  2011و کاهش امنیت دراین
کشور ،صنعت توریسم مصر نیز با کاهش روبهرو شد و اکنون از درآمدزایی سابق
برخوردار نیست؛ همچنین نیروهای مســلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در این
کشور برخوردار هســتند ،بهطوریکه ارتش  70درصد از تولید ناخالص داخلی
این کشور را در دست دارد.
کانال  200کیلومتری سوئز پس از توریسم ،دومین منبع درآمد دولت مصر است.
این کانال که دریای مدیترانه را به دریای ســرخ متصل میکند ،میانبری برای
رفتوآمد کشتیهای اروپایی و آمریکایی و کشتیهای شرق آسیا و آفریقاست.
درآمد دولت مصر بابت عوارضی که از کشــتیهای عبوری از این کانال دریافت
میکند ،در ســال  ۲۰۱۲بیش از پنج میلیارد دالر بوده است که با تکمیل پروژه
توسعه این کانال تا سال  2023این درآمد به  13میلیارد دالر خواهد رسید .بانک
مرکزی مصر ( )CBEدر ســال  1961تاسیس شده اســت و دارای یک کتابخانه
بزرگ و معروف است .کتابخانه بانک مرکزی مصر یکی از قدیمیترین و مهمترین

مهمترین بانکها

مصر
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر مصر در ایران:

آفریقا
جمهوری
زندگی ،سالمت ،رفاه
عبدالفتاح السیسی
شریف اسماعیل
قاهره
عربی
 1010408کیلومترمربع (رتبه )29
 97میلیون نفر (رتبه )13
111
پوند مصر
 237میلیارد دالر (رتبه )32
 2500دالر (رتبه )113
تارک حسن آمر
ندارد

بانک ملی مصر

مدیرعامل :حشام احمد محمود اوکاشا
تعداد پرسنل 16200 :نفر
تعداد شعبه413 :
بانک ملی مصر ،بزرگترین بانک این کشور از نظر میزان دارایی است.
بانک ملی مصر ،در ســال  2017توسط بلومبرگ بهعنوان بانک برتر
مصر و دومین بانک در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر وام سندیکایی
رتبهبندی شد .این بانک دارای سه هزار و  826دستگاه خودپرداز است
و شعبههایی در نیویورک و شانگهای دارد.

کتاب سینوهه،
پزشک مخصوص فرعون

کتاب سینوهه نام داستانی به قلم میکا
والتاری ،نویسنده فنالندی است .این اثر
از مهمترین آثار این نویسنده است که بر
اساس وقایع دوران فرعون آخناتون نوشته
شده است .داستان سینوهه یکی از بهترین
و موفقترین آثار ادبیات مربوط به مصر
باستان است .این کتاب متعلق به  1300سال
قبل از میالد است و در حفاریهای باستانی
مصر پیدا شده است .این کتاب به زبانهای
مختلف دنیا ترجمه شده است.

بانک تجاری بینالمللی مصر

مدیرعامل :حشام عزالعرب
تعداد پرسنل 6000 :نفر
تعداد شعبه174 :
بانک تجــاری بینالمللی مصــر ،بزرگترین و پیشــروترین بانک
خصوصی مصر است .این بانک در سال  ۱۹۷۵از مشارکت بانک ملی
مصر و بانک چیس منهتن تاسیس شد که در ابتدا نام آن بانک ملی
چیس مصر بود ،اما در سال  1987نامش به بانک تجاری بینالمللی
مصر تغییر کرد .شعبه مرکزی این بانک در شهر قاهره قرار دارد.

اهرام مصر

بانک مصر

وبسایت بانک مرکزیwww.cbe.org.eg:

کتابخانههای تخصصی در زمینههای بانکی و اقتصاد است و از زمان تاسیساش،
وابسته به بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی مصر بوده است .این کتابخانه
دارای کتابهای الکترونیکی ،چاپی و روزنامههای تخصصی به زبانهای عربی و
انگلیسی است .درباره تعداد بانکهای مصر هم باید بگوییم که از  57بانک در سال
 ،2004به  40بانک در سال  2014رسیده است که با سه هزار و  651شعبه و بیش
از  105هزار کارمند در مصر خدمت ارائه میکردند.

سیستمهای پرداخت

هرچند نظام بانکی و سرویسهایش از جمله صنعت پرداخت در مصر آنطور
ن حال دستاوردهایش را نمیتوان نادیده گرفت؛
که باید ،رشد نکرده ،ولی با ای 
 15میلیون کارت نقــدی 2.5 ،میلیون کارت اعتباری 50 ،هزار دســتگاه
کارتخوان و  7500دستگاه خودپرداز ابزارهایی هستند که از سوی شبکه
بانکی برای توسعه صنعت بانکداری و پرداخت در این کشور ارائه شده است .با
اینحال ،این ابزارها با اقبال چشمگیری مواجه نبودند و در عوض با تاکیدی
هم که دولت روی توسعه کیف پول موبایلی داشته است ،پرداختهای موبایلی
در این کشور بهشدت در حال رشد هستند .سرویسهای پرداخت موبایلی
مبتنی بر کیف پول موبایلی در سال  2013در مصر راهاندازی شدند و تاکنون
چهار کیف پول موبایلی وودافونکش ،فلوس ،موبیکش و فونکش در این
کشور با بیش از  9میلیون کاربر فعال فعالیت میکنند .بر خالف پرداختهای
موبایلی ،کارتهای بانکی تقریبا فقط بهعنوان ابزاری جهت دریافت حقوق
و دستمزد استفاده میشــوند و برای خرید یا پرداختهای آنالین خیلی کم
مورد استفاده قرار میگیرند.

مدیرعامل :محمد محمود احمد التربی
تعداد پرسنل 14500 :نفر
تعداد شعبه600 :
بانک مصر در سال  1920توســط طلعت حرب ،اقتصاددان مصری
تاسیس شد .این بانک از ســال  2015تا  2017هرســاله بهعنوان
«بهترین ارائهدهنده ســرمایههای بازار پولی و سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت در خاورمیانه» از ســوی خزانهداری و مدیریت پول نقد
جهانی تقدیر شده است .بانک مصر دارای شعبه در تمام استانهای
مصر است ،همچنین دارای پنج شعبه در امارات متحده عربی و یک
شعبه در فرانسه است.

هرمهای مصری از مهمترین و باشکوهترین
سازههای برجایمانده از تمدن مصر
باستان هستند که نمادهای این تمدن
نیز بهشمار میروند .تعداد  ۱۳۸هرم
شناختهشده تا سال  ۲۰۰۸در مصر
موجودند که بیشتر آنها آرامگاه فرعونها
در دورههای دودمانی کهن و میانه هستند.
این هرمهای سهگانه تنها بناهای بازمانده
از میان هفت عجایب جهان باستان هستند
که هنوز بر جای ماندهاند.

بانک کشاورزی مصر

مدیرعامل :محمد مرزوق
تعداد شعبه1210 :
تعداد پرسنل- :
بانک کشاورزی مصر در سال  1930با سرمایه یک میلیون پوند مصری
با هدف تامین بودجه الزم برای فعالیتهای مختلف در زمینه توسعه
کشاورزی و روستایی مطابق با نظامهای بانکی موجود در چارچوب
سیاست عمومی دولت تاسیس شده است.
بانک کشــاورزی مصر یکی از بزرگترین بانکهای کشــاورزی در
جهان عرب و خاورمیانه اســت که دارای بیش از  1210شعبه است
که تمام کشور مصر را پوشــش میدهند .عالوه بر این ،بانک مذکور
چهار میلیون متر مربع ظرفیت سیلو دارد که دو میلیون متر مربع آن
را به کشاورزان برای غالتشــان اختصاص داده است؛ در واقع یکی
از مهمترین داراییهای این بانک ،داشــتن چهار میلیون متر مربع
سیلو است.

محمد حسنی سید مبارک ،چهارمین
رئیسجمهوری مصر بود .حسنی مبارک
از تاریخ  ۱۴اکتبر  ۱۹۸۱که به مقام
ریاستجمهوری مصر رسید ،سه بار در
انتخابات ریاستجمهوری ،بدون اینکه
رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسید.
در سال  ۲۰۰۵میالدی نیز برای چهارمین
دوره پیاپی به ریاستجمهوری انتخاب
شد .طبق قانون سال  ۱۹۷۱مصر ،حسنی
مبارک کنترل کشور را باید تا سپتامبر
 ۲۰۱۱عهدهدار میبود ،اما با توجه به
شرایط دشوار کشورش ،در تاریخ  ۱۱فوریه
 ۲۰۱۱میالدی ،از مقام ریاستجمهوری
استعفا و قدرت را به «شورای عالی نیروهای
مسلح مصر» واگذار کرد.
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حسنی مبارک

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی مصر
لقب :فراعنه و پسران نیل
حضور در جام جهانی 3 :مرتبه
افتخارات :تیم ملی مصر با پیروزی دو بر یک مقابل
کنگو ،پس از  ۲۸سال توانست بار دیگر به جام جهانی
راه یابد.
ردهبندی فیفا45 :
سرمربی :هکتور کوپر
کاپیتان :اسام الحادری

شهر مردگان

شهر  20میلیونی قاهره پایتخت مصر است .در حاشیه این شهر قبرستان بسیار بزرگی وجود دارد که به شهر
مردگان معروف است .نکت ه جالبی که در رابطه با این قبرستان به چشم میخورد ،همزیستی مرگ و زندگی
در آن است .از  20میلیون جمعیت قاهره ،بیش از نیم میلیون نفر در قبرستان برای خود خانه درست کردهاند
و در آنجا زندگی میکنند.

میدان تحریر

میدان تحریر ،بزرگترین میدان قاهره است که در مرکز این شهر و در شرق رود نیل واقع شده است .نام
قبلی آن میدان االسماعیلیه بود که به نام پادشاه قرن ١٩خدیو اسماعیل نامگذاری شده بود ،اما پس از
انقالب ۱۹۵۲مصر،ناماینمیدانبهالتحریرتغییرکرد.

محمد صالح
نجیب محفوظ

پوند مصر

نجیب محفوظ ،نویسنده و نمایشنامهنویس مصری و برنده
جایزه نوبل ادبیات سال  ۱۹۸۸بود .رمانهای سهگانه او درباره
قاهره از كارهاي معروف محفوظ است .اين کتابها به ترتيب
بينالقصري ،قصرالشوق و السوكريه نام دارند که نامشان از نام
خیابانهایی در قاهره گرفته شده كه محفوظ كودكي و جواني
خود را در آن به سر برده است.

هر پوند مصر (با نماد )LE :به
یکصد پیاستر یا ارش تقسیم
میشود .در زبان محلی به پوند
مصر ،جنیه گفته میشود.
سکههای پول رایج در این کشور
شامل سکههای  5 ،2 ،1و 10
میلیمی است.

محمد صالح ،بازیکن فوتبال تیم ملی مصر و باشگاه لیورپول است .صالح سابقه  ۵۷بازی و
 ۳۳گل ملی را در کارنامه خود دارد .صالح در بازی مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸با گل کردن
پنالتی دقیقه  ۹۵باعث صعود مصر به جام جهانی  2018پس از  ۲۸سال شد.

مسجد االزهر

مسجد االزهر  ۹۷۰سال پیش از میالد ساخته شده و از مهمترین مساجد مصر و مشهورترین
مساجد جهان اسالم است که بیش از هزار سال است دارای دو کاربرد مسجد و دانشگاه است.
االزهر ،اولین مسجدی بود که در شهر قاهره بنا شد ،به همین علت نیز مسجد جامع قاهره
محسوب میشود و دانشگاه االزهر نیز یکی از قدیمیترین دانشگاههای فعال در جهان است.
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فینتک
فینتک را میتوان نقطهعطفی برای زندگی مالی جامعه تقریبا یکصد میلیونی مصر دانســت که  85میلیون نفر آن حتی یک
حســاب بانکی هم ندارند و آن  15میلیون نفر هم بهندرت از حداکثر خدمات بانکی استفاده میکنند .در واقع درباره کشوری
صحبت میکنیم که مردمانش پساندازهایشان را شب زیر سرشان میگذارند و میخوابند؛ اما به لطف راهاندازی سرویسها و
خدمات نوآورانه مالی ،بخش قابلتوجهی از این جمعیت توانستند با خدمات بانکی آشنا شوند و آز آن بهره ببرند .کمترین نرخ
بهره بانکی در سه سال گذشته در مصر  17.7درصد بوده است که با تورم 17درصدی در کشور نیز همراه است؛ همه این عوامل
باعث شده مصر یک بازار نسبتا بزرگ با پتانسیل باال برای ارائه خدمات فناورانه مالی باشد؛ از همین رو فینتک صنعت غریبی در
ف پول
مصر نیست .استارتآپهای حوزه فینتک در مصر روزبهروز در حال افزایش هستند و حوزههای خدمات پرداخت و کی 
موبایلی از بالغترین حوزههای فینتک مصر هستند .طبق اعالم رسمی بانک مرکزی مصر 12 ،بانک و سه اپراتور تلفن همراه در
حال حاضر از خدمات کیف پول موبایلی در مصر پشتیبانی میکنند و تاکنون  9میلیون کیف پول موبایلی در این کشور فعال
شده است و این تعداد با فعالسازی ماهانه  200الی  300هزار حساب جدید به رشــد خود ادامه میدهد .طبق پیشبینیها
حسابهای کیف پول موبایلی تا سال  2019از تعداد حسابهای بانکی این کشور پیشی خواهد گرفت .هرچند بانک مرکزی
مصر رویکرد نسبتا بازی به کیف پول موبایلی و کاربردهایش داشــته ،ولی فقط بانکهایی که مجوز این کار را دارند ،میتوانند
حساب بانکی پشت این کیف پولها را مدیریت کنند .موضوع کیف پول موبایلی آنقدر موضوع جدی برای دولت مصر است که
یک شورای پرداخت با نظارت مستقیم رئیسجمهور این کشور در بانک مرکزی مصر تشکیل شده است .البته دولت مصر عاشق
چشم و ابروی فینتک نیست ،بلکه با توسعه فینتک و مخصوصا توسعه کیف پول موبایلی بهدنبال کاهش استفاده از پول نقد
است تا جلوی توسعه اقتصاد زیرزمینی را بگیرد ،فرصتهای دسترسی واحدهای اقتصادی به منابع مالی مناسب را افزایش دهد،
فرار مالیاتی را کاهش دهد ،جوامع کمدرآمد را با مزایای استفاده از خدمات بانکی آشنا کند ،فرهنگ پسانداز کردن را بسط دهد
و جلوی پولشویی ،تامین مالی تروریسم ،فروش مواد مخدر و دیگر فعالیتهای غیرقانونی را بگیرد .انتقال فردبهفرد ،پرداخت
قبوض ،سرمایهگذاریهای خرد ،مدیریت حقوق و دستمزد ،خرید آنالین و خرید فروشگاهی و همچنین رمیتنس از بخشهای
جوانتر فینتک در مصر هستند که با توسعه آنها ،فینتک در مصر وارد فاز تازهای میشود .این کشور بهتازگی توسط گروه بانک
جهانی بهعنوان کشوری در حالتوسعه در حوزه فینتک شناخته شده است .همچنین گروه بانک جهانی سه کشور مصر ،چین
و مکزیک را بهعنوان کشورهای پایلوت برای برنامه «ابتکار جهانی مشارکت مالی» انتخاب کرده است .هدف این برنام ه سهساله
توسعه تحقیقات مالیه دیجیتال و سرعت دادن به مشارکت مالی در کشورهای در حالتوسعه است .بر اساس تحقیقهای گروه
بانک جهانی ،مصر یک اکوسیستم کامل از لحاظ مالی بهشمار میرود؛ چراکه دارای قوانین ،مقررات ،زیرساختهای فنی و مالی
رضایتبخشی است.

استارتآپهای فینتک معروف
فاری

فاری معروفترین اســتارتآپ حوزه فینتک مصر اســت .فاری یک شبکه پرداخت
الکترونیکی است که خدمات مالی ارائه میکند .ارزش تراکنشهای مالی انجامشده از طریق این استارتآپ
که در سال  2008ایجاد شده ،تا پایان سال  2017به  25میلیارد پوند مصری رسید ،این در حالی است که
این تراکنشها در سال  2016حدود  16میلیارد پوند مصری بود .گفتنی است حدود  20میلیون مصری
از این شبکه پرداخت الکترونیکی استفاده میکنند و روزانه  1.6میلیون تراکنش توسط آن انجام میشود.

پیمی

پیمی با بانک ملی مصر همکاری میکند و به افراد کمک میکند تا با استفاده از اسکن
کیوآر کد ،پرداختهای خود را چه بهصورت حضوری و چه بهصورت غیرحضوری انجام
دهند .تاکنون نیز دو میلیون تراکنش توسط این استارتآپ انجامشده و دارای شش هزار مشتری است.

تیپی موبایل

تیپی موبایل یکی از پیشروترین پلتفرمهای پرداخت موبایلی در مصر است که در سال
 2014ایجاد شده است .این استارتآپ سرویس پرداخت قبوض تلفن همراه را ارائه میکند و تاکنون بیش
از هشــت میلیون کاربر و  375میلیون تراکنش موفق با استفاده از آن انجامشده است ،در واقع روزانه 25
میلیون تراکنش توسط تیپی انجام میشود .این اســتارتآپ در حال حاضر در کشورهای مصر ،الجزایر،
تونس ،فلسطین ،امارات متحده عربی ،عراق ،فلسطین ،بنگالدش ،قطر و پاکستان خدمت ارائه میکند.

دوپی

دفتر اصلی دوپی در لندن است ،اما عمده فعالیت آن در مصر است و جزء استارتآپهای مهم و فعال
مصر محسوب میشود .این استارتآپ خدمات ابری محاسبه حقوق و دستمزد و پرداخت آن را ارائه
میدهد که کارفرمایان را قادر میسازد تا بتوانند حقوق کارمندان را الکترونیکی محاسبه و پرداخت کنند؛ در این شیوه
نیاز نیست که کارمندان حتما حساب بانکی داشته باشند؛ چراکه برای هر کارمند یک حساب دوپی ایجاد میشود
و کارفرما حقوق را به این حساب واریز میکند و کارمند نیز از طریق یک کارت نقدی به این حساب دسترسی دارد.

مانی فلوز

مانی فلوز یک پلتفرم آنالین و موبایلمحور اســت که به کاربرانش اجازه میدهد چرخههای
پولی آنالین با اعضای شــبکههای اجتماعیشــان ایجاد و آن را مدیریت و ردیابی کنند .این
استارتآپ در سال  2015شکل گرفته و در حال حاضر دارای بیش از دو هزار و  600کاربر است .مدل درآمد
این استارتآپ اینگونه است که زمانی که کاربران میخواهند پولشان را بیرون بکشند ،کارمزد اندکی از
آنها دریافت میکند.

مصر برای خروج از بحران
اقتصادی چه مسیری را طی کرد؟
بعد از بحــران مالی زمینگیرکننده در مصر ،این کشــور در ســال 2016
برنامهای تحــت عنوان اصــاح اقتصادی مصــر را در پیــش گرفت تا در
طوالنیمدت رشد پیوسته و ثبات اقتصادی مصر را تضمین کند.
این برنامه اصالحی با حمایت صد درصدی دولت مصر و با رویکرد حمایت از
قشر فقیر مصر آغاز شد و با توجه به گزارش صندوق بینالمللی پول ،مسیر
امیدوارکنندهای را تاکنون طی کرده اســت و تا پایان سال  ،2017توانسته
است  1.25میلیارد دالر ،از  12میلیارد دالر بدهی مصر به صندوق بینالمللی
پول را بازگرداند.
اما مصر چگونه توانست این کار را انجام دهد؟ در ادامه به پنج اتفاق مهم در
این اصالح اقتصادی و تاثیری که در اقتصاد مصر داشتهاند اشاره میکنیم.
نظام ارزی منعطف؛ با به گردش درآمدن واحد پولی پوند مصری ،بازار ارزهای
خارجی متعادل شــدند و بازار موازی ارزهای خارجی از بین رفتند .تمرکز
سیاستهای پولی پایین آوردن تورم است که به خاطر کاهش ارزش پوند و
اصالحات مالیات و انرژی ،تا بیش از  30درصد هم رشد کرده بود.
کاهش کسری بودجه؛ دولت با پیادهسازی ســازوکار مالیات ارزشافزوده
بهعنوان بخشی از برنامه اصالح اقتصادی مصر ،به دنبال افزایش درآمدهای
مالیاتی پایدار اســت .همچنین دولت قدمهای جدی برای کاهش هزینهها
ازجمله کاهش یارانههای باالی انرژی برداشــته است .منابع مالی حاصل از
کنترل هزینهها و مالیات ارزشافزوده جلوی سرعت افزوده شدن به بدهی
عمومی را گرفته است.
اصالح یارانه انــرژی؛ دولت قدمهای جدی برای کاهــش یارانههای انرژی
برداشــته اســت که اغلب به نفع جامعه پولدار مصر بودند .با این کار تولید
از صنایع انرژیبر ،به صنایع با مصرف انرژی کمتر تغییر جهت داده اســت.
دولت بخشــی از این منابع را به مصارف عمومی ازجمله سالمت و آموزش
تخصیص داده است.
ضرورت گنجاندن زنان و جوانان در برنامهها برای رشــد کشور؛ دولت مصر
تدابیر گستردهای برای اشتغال و بهکارگیری زنان و جوانان اندیشیده است.
دولت بودجــه قابلتوجهی را برای افزایش کیفیت و افزایش دسترســی به
کودکستانهای عمومی در نظر گرفته است تا شرایط را برای پیوستن زنان
به نیروی کار کشور ،آسانتر کند .همچنین دولت تدابیری نیز برای افزایش
امنیت سیستم حملونقل عمومی اتخاذ کرده است تا مشکل رفتوآمد زنان
شاغل را به حداقل برساند .عالوه بر اینها دولت مصر ،برنامههای آموزشی
تخصصی و طرح تحقیقات شــغلی را نیز برای افزایش اشتغال جوانان مصر
دنبال میکند.
اصالحات ســاختاری گســتردهتر؛ پارلمان مصر چندین اصالح دیگر برای
بهبود فضای کسبوکار در مصر را به تصویب رساند؛ ازجمله حذف قوانین
زائد و دستوپا گیر برای کسب مجوزهای صنعتی و تسهیل فرایند دریافت
تسهیالت برای شرکتهای کوچک و متوســط .این اصالحات میتوانند به
ایجاد فرصتهای شــغلی جدید و کاهش بیکاری در مصر که عمدتاً در بین
جوانان و زنان است ،کمک بزرگی کند.
مصر با تالشهــای بیوقفه برای اصالح اقتصــادی و تقویت اعتمادبهنفس
عمومی ،این فرصت را دارد که وارد مسیر تازهای برای رشد سریعتر شود و
با تضمین تثبیت دستاوردهای اقتصاد کالن و بهرهبرداری از پتانسیلهای
موجود ،میتواند رفاه عمومی را افزایش دهد.
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ویژه
مجهانی
جا 

اروگوئه

برفراز آسمانآبی
در اروگوئه ،چند اولین به چش 
م
میخورد؛ این کشور در سال 1930
میزبان اولین مسابقات جام جهانی
بوده است ،در سال  2006نیز مونته
ویدئو ،پایتخت این کشور بهعنوان
شهری با باالترین کیفیت زندگی در
آمریکای التین معرفی شد؛ کشوری آرام
که حاال با ستاره پرسروصدای فوتبالش
خود را برای جام بیستویکم آماده
میکند
اروگوئه

به اروگوئه که نخستین بار در قرن هفدهم میالدی توسط پرتغالیها کشف شد،
لقبهای متعددی دادهاند؛ از سرزمین بندرگا ه و گاوها گرفته تا مهد فرهنگ
آمریکای جنوبی و سوئیس آمریکای التین .اســپانیاییها در اوایل سده ۱۸
شهر مونتهویدئو ،پایتخت این کشور را تاسیس کردند .در سدههای  ۱۷و ۱۸
میالدی جنگهایی بر سر مالکیت اروگوئه بین اسپانیا و پرتغال درگرفت که در
نهایت به پیروزی اسپانیا منجر شد .این کشور تا سال  ۱۸۱۱مستعمره اسپانیا
بود .در سال  ،۱۸۲۰برزیل این سرزمین را اشغال کرد و بهصورت یکی از ایاالت
خود درآورد تا اینکه در  25آگوست  ،۱۸۲۵فردی به نام خوان آنتونیو الوالیا
خیزش مردم را برای استقالل کشور رهبری کرد که به استقالل کامل در سال
 ۱۸۲۸از برزیل انجامید ،اما حکومت نظامیان بین سالهای  ۱۹۷۳تا ۱۹۸۵
باعث شد که روند دموکراسی که به صورتی نهادینه در این کشور درآمده بود،
قطع شود ،اما مجددا از سال  ۱۹۸۵دولتهای دموکراتیک بر سر کار آمدند.
ادواردو گالیانو

اقتصاد

ادواردو گالیانو روزنامه نگار ،نویسنده و
رماننویس اهل اروگوئه با اثر «رگهای باز
آمریکای التین» در سال  ۱۹۷۱به شهرت
دست یافت .از آثار شناخته شده او رمان
سهگانه حافظه آتش است که به  ۲۰زبان
ترجمه شده است .فراتر از همه او تلفیقی
از روزنامهنگاری ،تحلیلگر سیاسی و
تاریخ بود.

محصوالت صادراتی این کشور شامل گوشت ،برنج ،محصوالت چرمی ،پشم،
ماهی و لبنیات است .محصوالت وارداتی آن شامل نفت خام و مشتقات نفت،
ماشینآالت ،مواد شیمیایی ،وسایل نقلیه جادهای ،کاغذ و پالستیک است.
اروگوئه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشــت دنیاست؛ بهطوری که به
ازای هر نفر سه و نیم گاو وجود دارد و همه این حیوانات ،بدون کوچکترین
تغییرات ژنتیکی و بهصورت کامال طبیعی در دشتها با گیاهان طبیعی تغذیه
میشوند .بهطور کلی بخش کشــاورزی ،دامداری و ماهیگیری مهمترین
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بخشهای اقتصادی در اروگوئه بهشمار میآیند و اقتصاد این کشور اساسا بر
پایه کشاورزی و دامداری (گاو و گوسفند) استوار است .بیش از  ۱۵درصد از
سهم تولید ناخالص داخلی کشــور به بخش کشاورزی و دامداری اختصاص
دارد .برنج ،گندم ،جو ،ذرت ،تخم آفتابگردان ،ســویا ،حبوبات ،سبزیجات،
صیفیجات ،توتــون ،تنباکو و دانههای روغنی و انــواع میوه از فرآوردههای
کشاورزی این کشور هستند .اروگوئه با داشتن سیاست اقتصادی فوقالعاده
قوی و سیستم بانکداری نظاممند و باثبات ،به سوئیس آمریکای جنوبی مشهور
شده است .تفاوت طبقاتی در بین مردم اروگوئه بسیار کم است ،به این نحو که
ثروتمندان و فقرا در اقلیت هستند .وزیر اقتصاد این کشور بهدلیل اینکه فقط
به او اتهام رشوه گرفتن زده شد با وجود بیگناهی همان روز از سمتش استعفا
داد .بزرگترین بانک این کشور ،بانکو دیال ریپابلیکا (بانک مرکزی جمهوری
شرقی اروگوئه) است .این بانک بیش از  40درصد از کل اعتبارات و سپردههای
اروگوئه را تشکیل میدهد .عالوه بر این در بخش مالی اروگوئه ،به روی شرکای
خارجی باز است و توسط یک سیستم رگوالتوری و نهاد شفاف رصد میشود.
سرمایهگذاران خارجی هم میتوانند در بازاری مشابه با شهروندان این کشور،
به اعتبارات الزم دست پیدا کنند .البته یک بحران بانکی شدید در سال 2002
کل سیســتم بانکی اروگوئه را در معرض خطر قرار داد ،اما مدیریت مناسب
به این سیستم اجازه داد تا با کمکهای ایاالت متحده و صندوق بینالمللی
پول ،این مساله را رفع کند .پس از بحران ،اروگوئه منشور بانک مرکزی خود
را اصالح کرد و نقش نظارتی و رگوالتــوری آن را افزایش داد .در حال حاضر
بانکداری محلی این کشــور در وضعیت مطلوبی به سر میبرد؛ چراکه تحت
تاثیر بحران مالی سالهای  2008و  2009قرار نگرفت.

مهمترین بانکها
اروگوئه

اوروگوآی

قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر اروگوئه در ایران:

آمریکا
جمهوریپارلمانی
یا آزادی یا مرگ
تاباره رامون باسکس روساس
لوسیا توپوالنسکی
مونتهویدئو
اسپانیایی
176215کیلومترمربع (رتبه )134
 3/444میلیون نفر (رتبه )134
54
پزو
 65/815میلیارد دالر (رتبه )78
 18074دالر (رتبه )43
برگارا دوک
سگاربیووناستنمان

بانکو ریپابلیکا

مدیرعامل :جولیو سزار پورتیرو
تعداد پرسنل 4192 :نفر
تعداد شعبه138 :
بانکو ریپابلیکا که با نام  BROUشناخته میشــود ،یک بانک دولتی
در اروگوئه اســت .این بانک با داشتن بیشــترین تعداد مشتریان از
جمله مهمترین بانکهای اروگوئه اســت و نقش عمدهای در تامین
وام و سپردهگذاری در بازار اروگوئه را ایفا میکند ،همچنین مسئول
جمعآوری مالیاتهای صدور است.
بانکو ریپالیکا یا در زمان ریاســتجمهوری جان بوردا فعالیت خود را
آغاز کرد .این بانک عالوه بر  124شعبهای که در اروگوئه دارد ،سه شعبه
برونمرزی در کشورهای آرژانتین ،آمریکا و برزیل دارد .عالوه بر این
 225دستگاه خودپرداز و مینیخودپرداز در نقاط استراتژیک کشور
وجود دارد .این بانک از زمان آغاز به فعالیت خود ،بیوقفه کار کرده،
اما پس از بحران مالی که در ســال  2002به وجود آمد ،سیاستهای
ارزهای خارجی خود را سازماندهی کرد ،گرچه موارد خاص و استثنایی
همچنان سر جای خود باقی ماند .این بانک خدمات الکترونیکی هم به
مخاطبان خود ارائه میدهد و عالوه بر بانکداری اینترنتی ،اپلیکیشن
اختصاصی بنکو ریپابلیکا را در اختیار مشــتریان خود قرار داده است
که با اســتفاده از آن میتوانند صورتحســابهای خود را از طریق
تلفن همراه پرداخت کنند و خدمات گوناگونی دریافت کنند .عالوه
بر این ،ســرویسهایی تحت عنوان بدهیهای خودکار ،کمکهای
امنیتی ،سفارشات نقلوانتقال پول و دستگاههای خودپرداز نیز وجود
دارد .ســرویس بدهی خودکار این امکان را برای فرد فراهم میکند
تا صورتحســابها بهصورت خودکار از حساب متقاضی کسر شود.
گفتنی است در سرویس انتقال پول هم تبادل مالی در ابعاد بینالمللی
امکانپذیر است.

خوزه گرواسیو آرتیگاس

خوزه گرواسیو آرتیگاس قهرمان ملی
اروگوئه بود که از او به عنوان پدر ملیت
اروگوئه نام برده میشود .بنای یادبودی از
او در شهر میناس اروگوئه برپا شده که در
جمله بزرگترین سواردیسهای جهان قرار
میگیرد .این بنا  ۱۸متر طول و  ۹متر عرض
دارد و وزن آن  ۱۵۰هزار کیلو است.

رئیس بانک مرکزی

وبسایت بانک مرکزیwww.bcu.gub.uy:

درباره روابط اقتصادی ایران و اروگوئه نیز باید گفت تاکنون پنج دور کمیسیون
مشترک اقتصادی بین اروگوئه و ایران به امضا رسیده است .مهمترین اسناد
اقتصادی امضاشده بین دو کشور عبارتند از :یادداشت تفاهم همکاری دوسویه
مراکز گسترش صادرات ،یادداشت تفاهم مشارکتهای دانشبنیان و فنی در
خصوص کشاورزی محصول برنج ،یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تولید
پشم گوسفند ،یادداشت تفاهم بهداشــت دام و طیور و یادداشت تفاهم اتاق
بازرگانی اروگوئه و اتاق بازرگانی ایران.

سیستمهای پرداخت

رایجترین سیســتمهای پرداخــت در اروگوئه حســاب بــاز ،اعتبارنامه،
پیشپرداخت پول ،مجموعه مستندات ،فاکتور و ...است .کارتهای اعتباری و
کارتهای شارژ نیز در این کشور استفاده میشود .البته کسبوکارهای محلی
عموما شامل پیشپرداخت پول نقد برای کاالها نیست .صادرات به اروگوئه
معموال از طریق السی ،فروش در حســاب باز یا پیشنویس برای خریداران
خارجی انجام میشود .شرکتهای چندملیتی ،شرکتهای بزرگ و متوسط،
هنوز کاربران اصلی السی هستند .در اروگوئه محدودیت ارز خارجی وجود
ندارد و پرداخت هرگونه واردات میتواند بر اساس شرایط مورد توافق طرفین
انجام شود .گفتنی است پرداخت بهوسیله کارتهای اعتباری یا مکانیسمهای
الکترونیکی در این کشــور ،در حال افزایش اســت ،اگرچه مقاومت در برابر
اســتفاده از کارتهای اعتباری هنوز وجود دارد .بسیاری از اروگوئهایها در
بررسی این مساله به بحران بانکی سال  2002در این کشور اشاره میکنند که
موجب تردید مردم برای استفاده از کارتهای اعتباری شده است.

بانک هیپوتکاریودل اروگوئه

مدیرعامل :آنا سالوراگیلو
تعداد پرسنل 350 :نفر
تعداد شعبه7 :
بانک هیپوتکاریودل ،یک بانک دولتی در اروگوئه است که  24مارس
 1892توســط جولیو هررا اوبس ،رئیسجمهوری وقت این کشور،
بهعنوان یک نهاد دولتی مستقل تاسیس شد .این بانک ،نقش موثری
در ارائه وام مسکن در بخش محلی دارد .هیپوتکاریودل اروگوئه عضو
بورس اوراق بهادار مونتهویدئو نیز هست.
بانک هیپوکاریودل اروگوئه از سال  1996با بانکهای خصوصی این
کشور در ارائه وامهای مسکن رقابت میکند .عالوه بر این ،بانک مذکور
از ســال  1904تاکنون در بورس اوراق بهادار مونتهویدئو فعال است.
مجموعهای از فعالیتهای توســعهیافته این بانک در دهه  1990که
شامل ساختوساز ،فعالیت در زمینه امالک و مستغالت و ارائه یارانه
و وام بود ،باعث شد تا این بانک در بحران مالی سال  2002در شرایط
آسیبپذیری قرار بگیرد؛ از جمله آنها میتوان به داراییهای اندک و
در عین حال نامناسب این بانک و هزینههای عملیاتی بسیار باال اشاره
کرد .تمام این مسائل باعث شــد که یک چارچوب قانونی جدید در
سالهای  2005تا  2009وضع شود تا دستورالعمل سرمایهگذاری و
بازسازی این بانک را برعهده بگیرد .هدف از این برنامهریزی این بود
که بانک هیپوکاریودل به شرایط مطلوب اقتصادی ،عملیاتی و در عین
حال نظارتی بازگردد و اعتبارات قابل دسترس را برای مردم این کشور
فراهم کند .اصالحات جواب داد و این بانک در ژانویه سال  2008آغاز به
فروش امالک و مستغالت خود کرد و در دسامبر همان سال مجوز بانک
مرکزی اروگوئه را برای بازگشت به بازار مالی به دست آورد؛ فعالیتی
که از سال  2002به حالت تعلیق درآمده بود .در نیمه دوم سال 2008
این بانک 350 ،خانه را به فروش رساند و تا سال  2010با استقبالی که
از فعالیتهای آن شد ،بیش از یکهزار درخواست وام دریافت کرد.
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ماریو استون برگارا دوک ،اقتصاددان اروگوئه،
حسابدارعمومی،استادوسیاستمداراست.او
از سال 2005تا 2008معاون وزیر اقتصاد بود
وسپسبهعنوانرئیسبانکمرکزیاروگوئه
انتخابشد.

سیاستمدار اروگوئه

دانیل آنجل آستوری ساراگوسا،
سیاستمدار سوسیالدموکرات اروگوئه
است .او از سال  2010تا  2015معاون
رئیسجمهوری اروگوئه بود و در حال
حاضر رهبر اصلی حزب آسامبال در این
کشور است.
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تیم ملی اروگوئه
لقب :آبی آسمانی
حضور در جام جهانی 13 :مرتبه
افتخارات :مدال طالی المپیک تابستانی  ۱۹۲۴و
المپیک تابستانی  ،۱۹۲۸قهرمان دو دوره جام جهانی
فوتبال؛  1930و  1950و قهرمان  ۱۵دوره جام
ملتهای آمریکای جنوبی موسوم به کوپاآمریکا
ردهبندی فیفا14 :
سرمربی :اسکار تابارز
کاپیتان :دیهگو گودین

روز ملی اروگوئه

سال  ۱۸۲۵یک مبارز انقالبی به نام خوان آنتونیو الوالیا ،رهبری خیزشهای مردمی را در این سرزمین بر
عهده گرفت .این انقالب سال  ۱۸۲۸به پیروزی رسید و اروگوئه برای همیشه از برزیل جدا شد ،این روز ،روز
ملی اروگوئه است.

اولین میزبان جام جهانی

اروگوئه اولین میزبان جام جهانی در سال  1930است .فیفا این کشور را در یکصدمین سالگرد
تصویب نخستین قانون اساسی خود برای این میزبانی برگزیده بود .تمامی مسابقات در مونتهویدئو
برگزار شد و میزبان بیشتر رقابتها ورزشگاه سنتناریو بود که به همین منظور ساخته شده بود.

آلفردو زیتاروسا

آلفردو زیتاروسا ،خواننده ،ترانهنویس ،نویسنده ،آهنگساز و
روزنامهنگار اروگوئهای است .او یکی از برجستهترین چهرههای
موسیقی عامهپسند کشورش و نیز سراسر آمریکای التین است
و بهعنوان شخصیت اصلی در جنبش نایوا کانسیون در اروگوئه
شناخته میشود.

پزو

سوارز

لوئیس آلبرتو سوارز دیاز مارتینز که بیشتر با نام لوئیس سوارز شناخته میشود؛ در رقابتهای
کوپاآمریکا  ۲۰۱۱بهعنوان بهترین بازیکن انتخاب شد .در خالل مسابقه تیم ملی فوتبال اروگوئه
و تیم ملی فوتبال ایتالیا ،در جام جهانی برزیل ،سوارز اقدام به گاز گرفتن از کتف جورجو کیهلینی
کرد و کمیته انضباطی فیفا سوارز را بهدلیل این عمل غیرورزشی ،از حضور در  ۹بازی ملی و چهار
ماه هر نوع فعالیت فوتبالی محروم کرد.

پزوی اوروگوئه با کد ایزوی ،UYU
یکای پول رایج در کشور اروگوئه
است .مسئولیت کنترل این یکای
پول برعهده بانک مرکزی اروگوئه
قرار دارد و نماد این اسکناس$ ،
یا  U$است.

 ۲۵وات

 25وات ،فیلمی اروگوئهای ،محصول سال  ۲۰۰۱میالدی در ژانر کمدی ـ درام شهری به
کارگردانی و نویسندگی خوان پابلو ربال و پابلو استول است .از جمله جوایز این فیلم میتوان به
جایزه بهترین فیلم بلند در جشنواره بینالمللی فیلم روتردام و جایزه بهترین فیلم بلند اول در
جشنواره فیلم هاوانا اشاره کرد.
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فینتک
اروگوئهایها اعتقاد دارند این کشــور یک جواهر جهانی در آمریکای جنوبی است؛ یک پناهگاه وسط آمریکای التین ،با
شاخصهای قوی در آموزش ،بهداشت و دسترسی به اینترنت .بنابراین جای تعجب ندارد که این کشور ،خانه تعداد زیادی
از هکرهای فعال باشد .عالوه بر این ،اروگوئه از سال  2010با انقالبی در سرعت اینترنت خود در تالش است تا در کل کشور،
اینترنت وایفای رایگان برای شهروندانش فراهم سازد .همه اینها دست به دست هم داده تا فینتک و فناوری با سرعت
بیشتری در این کشور رشد پیدا کند.
مقامات اروگوئه اعالم کردهاند در سال  ،2018اقدام به تنظیم رگوالتوری در حوزه فینتک خواهند کرد .این خبر توسط
ژوزه لیکاندرو ،رئیس بخش مقررات مالی بانک مرکزی اروگوئه در یک رویداد فینتک در این کشور اعالم شد .همچنین
بازیگران صنعت فینتک در این کشور بر این باور هستند که این صنعت ،نیاز به تنظیم بازار دارد.
ناگفته نماند اولین کنفرانس فینتک ،وامدهی فردبهفرد ،اینشورتک ،رگتک ،بیتکوین و زنجیرهبلوک در اروگوئه هفتم و
هشتم خردادماه سال گذشته برگزار شد .فلسفه برگزاری این نشست این بود که فینتک موجب درآمدزایی آسان و کاهش
هزینهها میشود؛ بدون اینکه نیاز به ساختار فیزیکی وجود داشته باشد .همچنین فینتک موجب میشود با ایجاد نوآوری
در مدلهای کسبوکار و فرایندها خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
در این کشور یک اتاق فینتک نیز تاسیس شده است .اتاق فینتک اروگوئه ،انجمنی است که سازمانهای مبتنی بر فناوری
را با یکدیگر ادغام میکند .این اتاق عضو اتحادیه فینتک ایبروی آمریکا نیز هست .هدف از راهاندازی این مرکز این بوده که
محیطی مطلوب برای توسعه راهکارهای مالی ایجاد شود تا مزیت فرصتهای فناوریهای جدید را خلق کند .عالوه بر این،
آنها استارتآپهای حوزه فینتک را گرد هم میآورند تا با ارتقای نوآوری ،یک محیط مطلوب برای ایجاد سرمایهگذاری
در بخش مالی فراهم کنند.
اروگوئهایها بر این باور هستند که توسعه فینتک در این کشور مهم است .آنها دالیل خود را اینچنین مطرح میکنند؛
فینتکها توسعه پایدار اجتماعی را بهعنوان موتور متحرکه توســعه پایدار ایجاد میکنند و راهحلهای مناسبی برای
ف پیشرفتهای فناورانه ،هزینه تراکنشها را کاهش میدهند ،آنها با تسهیل
بخشهای کمدرآمد به وجود میآورند ،به لط 
دسترسی به اعتبار موجب توسعه اقتصادی میشوند ،با توجه به چابکی این فناوریها ،زمان متعلق به مصرفکنندگان را
بوکار (اعتبار،
ارزشگذاری میکنند ،بهطور موثر به نیازهای خاصی رسیدگی میکنند ،زیرا آنها در یک بخش خاص کس 
پرداخت الکترونیکی ،پسانداز) تمرکز میکنند.
اهداف استراتژیک اتاق فینتک اروگوئه نیز از این قرار است؛ کمک به توسعه پايدار از طريق دربرگیری مالي به کمک سه
محور؛ تسهیل و ارتقای دسترسی جهانی به ســرویسهای مالی ،توانمندسازی مصرفکنندگان ،تولید و افزایش اعتبار
اطالعات در این بخش ،تقویت و توسعه اکوسیستم فینتک در اروگوئه ،توسعه و مشارکت در خلق قانونگذاری خاص
در فینتک اروگوئه ،همکاری با شرکتهای فعال در حوزه فینتک در سایر کشورها ،ایجاد همکاری بین بازیگران بخش
مالی سنتی ،اکوسیستم کارآفرینی ،نهادهای قانونگذاری ،سازمانهای همکاری چندجانبه و جامعه ،معرفی موقعیت
فینتک اروگوئه در سطح بینالمللی و مشارکت و نفوذ در جلسات فینتک و سازمانهای چندمنظوره تا بهطور مستقیم
با ترندهای بینالمللی همسو باشند.

استارتآپهای فینتک معروف
میچک

اســتارتآپ میچک ،بازاری برای خریدوفروش چکهای تاریخگذشته بین مردم
اســت .کاربران میتوانند درباره این چکها پیشــنهاد تخفیف بدهند یا در خرید چکهای شخص ثالث،
سرمایهگذاری کنند .این استارتآپ در سال  2016توسط متخصصانی در حوزه توسعه نرمافزار و امور مالی
تشکیل شد .هدف از راهاندازی این استارتآپ ،تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به اعتبار و
تقویت اقتصاد بوده تا در کوتاهمدت ،مشارکتکنندگان به سود برسند.

پاگانزا

استارتآپ پاگانزا برنامهای برای پرداخت صورتحساب از طریق تلفن همراه هوشمند است.
در این استارتآپ ،کاربر از طریق سیســتم عامل آیفون یا اندروید ،ابتدا بارکد فاکتور خود را
اســکن کرده ،دادهها را تایید میکند و پرداخت را انجام میدهد .شعار این استارتآپ «پرداختی؛ آسان،
راحت و امن» است.

آویوات

استارتآپ آویوات ،پلتفرم تخفیف و مزایاســت .آویوات که در حوزه مدیریت مالی شخصی
طبقهبندی میشود ،به کاربران این امکان را میدهد تا بهسرعت از تخفیفهای مختلف مطلع
شوند .این استارتآپ با شعار «وقت نگذارید ،مزایای خود را هدر ندهید و هزینه بیشتری را صرف نکنید»
افراد را ترغیب میکند تا برای صرفهجویی در امور مالی خود از این اپلیکیشن استفاده کنند.

دیلوکال

اســتارتآپ دیلوکال پلتفرم پرداخت اســت که  360تکنولــوژی پرداخت برای
اروپا ،خاورمیانه و آفریقا ،آسیا و اقیانوســیه و آمریکای التین را فراهم میکند .دیلوکال نیاز به مدیریت
پردازندههای جداگانه پرداخــت را مرتفع میکند .بیــش از  450بازرگان در جهــان و در حوزه تجارت
الکترونیک ،ارائه دهندگان خدمات آنالین و بازارها از دیلوکال ،ســرویس میگیرند .این اســتارتآپ،
دسترسی به روشهای پرداخت شامل کارتهای اعتباری و بدهی محلی ،انتقال بانکی ،پرداخت پول نقد
و همچنین امکان صدور میلیونها پرداخت به پیمانکاران ،نمایندگان و فروشــندگان در بازارهای سراسر
جهان را فراهم کرده است.

چرا اروگوئه هاب استارتآپها است؟
اروگوئه کشوری کوچک در آمریکای جنوبی است که به خاطر تیم فوتبال،
سواحل زیبا و کبابهای خوشــمزه شهرت دارد .ســرزمینی به جا مانده
از سنتهای ایتالیایی و اســپانیایی که مردم آن احســاس احترام زیادی
برای سکوالریسم و ارزشهای دموکراســی قائل هستند .اروگوئه کشوری
غیرمعمول در آمریکای جنوبی است چراکه در محیطی ناآرام ،به مدد ثبات
سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرده است .این کشور ثابت کرده که محیطی
مناسب برای سرمایه گذاریهای خارجی است و در سالهای اخیر به طور
خاص در صنعت نرمافزار ،تمرکز کرده اســت .در این شــرایط شرکتهای
بزرگی مانند نیو کانتکست ،نت سویت و حتی مایکروسافت تصمیم گرفتهاند
با شرکای اروگوئهای کار کنند یا دفاتری را در این کشور افتتاح کنند.
به طور کلی ،اروگوئه دارای یک اقتصاد بازار آزاد است که در سه بخش عمده
قابل توصیف است؛ نخست بخش کشاورزی صادرات محور ،دیگری نیروی
کار تحصیل کرده و در نهایت ســطح باالیی هزینههــای اجتماعی .درباره
اقتصاد این کشور باید گفت ،با وجود مشکالت مالی در اواخر دهه  1990و
اوایل سال  2000رشد اقتصادی اروگوئه طی سالهای  2004تا  2008به
طور متوسط حدود  8درصد بود اما بحران مالی جهانی در سالهای 2008
تا  2009باعث شد که رشد اقتصادی اروگوئه در سال  2009به  2.6درصد
کاهش یابد .با این وجود ،این کشور توانست از رکود اقتصادی جلوگیری و
نرخ رشد مثبت را حفظ کند.
چه چیزی باعث میشود که اروگوئه کشــوری مطلوب برای استارتآپها
باشد؟
اروگوئه فرآیندهای فناوری را ترویج میدهد .همچنین در تالش برای ارتقای
سطح فناوری در این کشور ،دولت این اطمینان را دارد که هر دانشآموز به
یک کامپیوتر دسترســی دارد .عالوه بر این ،شرکت دولتی آنتل پهنای باند
رایگان را برای همه کاربران فراهم میکند و برای همه در گوشه و کنار کشور،
شبکه فیبر نوری فراهم کرده است.
اروگوئه صنعت نرمافزار را ارتقا میدهد
اروگوئه برای شــرکتهای نرمافزاری که خدمات خود را صادر میکنند ،به
بزرگترین صادرکنندگان نرمافزار در منطقه تبدیل میشوند و رقبای بزرگ
خود یعنی آرژانتین و برزیل را شکست میدهند ،معافیتهای مالیاتی در نظر
میگیرد .اروگوئه برای شرکتهای آمریکایی که ارائه دهنده خدمات هستند
هم بازار ایدهآلی است چراکه همانند ایاالت متحده آمریکا در منطقه زمانی
مشابهی قرار دارد و برنامه نویسان آنها بسیار حرفهای هستند.
سوئیس آمریکا
اروگوئه دارای باالترین سطح سوادآموزی در آمریکای جنوبی است و بیشتر
مردم این کشور ،قابلیت تعامل و گفتوگو به زبان انگلیسی را دارند .اروگوئه
به دلیل کم بودن میزان جرم ،محیط کاری شفاف و کیفیت باالی زندگی خود
را به عنوان یک بازار امن و مطمئن معرفی میکند .با این اوصاف این کشور
دارای بسیاری از منابع قوی و بالقوه برای توسعه نرم افزار است.
ناگفته نماند به رغم داشتن سطوح پایین ســرمایه گذاری در بخش تلفن
ثابت در این کشور ،آنها یکی از باالترین سطوح دسترسی به تلفن ثابت در
آمریکای جنوبی را دارند و به دیجیتال سازی  100درصد خطوط ثابت دست
پیدا کردهاند .گرچه بخش مخابراتی این کشــور تا سالها در انحصار دولت
بوده اما مقررات مربوط به آزادسازی و اجازه ورود بیشتر شرکتها به بخش
تلفن همراه صورت گرفته است.
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ویژه
مجهانی
جا 

پرتغال

ابرقدرت
بهخوابرفته
داشتن  50درصد مرز آبی در انتهای
جنوب غربی اروپا ،پرتغال را به یک
ابرقدرت دریایی تبدیل کرد که بهمرور
این قدرت نظامی کمرنگ شد و امروز
پرتغال با تمرکز روی ارائه سرویس در
کشورش سعی دارد تولید ناخالص
داخلی را باال ببرد
پرتغال

لوئیس فیگو

پرتغال روزی بزرگترین نیروی دریایی دنیا را داشــته و پایشــان تا قشم ما هم
رسیده بود .بهخاطر شرایط سیاســی اروپا در زمان جنگهای صلیبی ،تنها راه
نجات پرتغال از درگیریهای داخل اروپا ،استفاده از دریا بود تا بتواند به نقاط بکر
و منابع آنها دست پیدا کند .همین باعث شده است که پرتغال عالوه بر موسیقی و
غذاهای محلی ،بهخاطر سابقه طوالنیاش در دریانوردی و نیروی دریایی ،کشف
سرزمینهای جدید و همچنین بهخاطر داشتن اعجوبهای به نام کریستیانو رونالدو
شناخته شود .اقتصاد پرتغال پس از پیوســتن به اتحادیه اروپا در سال  1986به
سمت خدماتمحور شــدن حرکت کرد و در دو دهه گذشته نیز دولتمردان این
کشور تالش زیادی برای خصوصیسازی در این کشور کردند که خصوصیسازی
صنایع و شرکتهای دولتی ،اصلیترین اصالحات اقتصادی در پرتغال بوده است.
ن کشــور به دریانوردی ،صنعت و خدمات وابسته است
تولید ناخالص داخلی ای 
و محصوالت صادراتی آن شامل پوشــاک ،کفش ،ماشینآالت ،مواد شیمیایی و
کاغذ است.

لوئیس فیگو؛ بازیکن پیشین تیم ملی
فوتبال پرتغال و مرد سال  ۲۰۰۱فوتبال
جهان است .او پس از جام ملتهای
 ۲۰۰۰اروپا در بلژیک و هلند ،بهعنوان
بهترین بازیکن آن جام نیز شناخته شد و با
قراردادی به مبلغ  ۶۰میلیون یورو که در آن
زمان یک رکورد محسوب میشد ،به رئال
مادرید پیوست؛ قراردادی که تا به امروز
چهارمین قرارداد سنگین تاریخ فوتبال
است .او همچنین در میان یکصد بازیکن
برتر تمام ادوار فیفا قرار دارد.

تقریبا مانند دیگر کشورهای اروپای غربی ،اقتصاد پرتغال اکنون تحت تاثیر خدمات
قرار دارد و ساختوساز سهم قابلتوجهی از اقتصاد این کشور را تشکیل میدهند؛
این در حالی است که کشاورزی سهم ناچیزی در اقتصاد پرتغال دارد .بعد از ورود
پرتغال به اتحادیه اروپا ،اقتصاد این کشور بهقدری پیشرفت کرد که اکنون بهعنوان
ی شده است .با وجود پیشرفت اقتصادی پرتغال،
کشوری با درآمد باال طبقهبند 
دولت این کشور در دهه  ،90بخش دولتی را مانع بزرگی برای رشد اقتصادی کشور
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اقتصاد

دانست و خصوصیسازی بسیاری از شرکتهای تحت کنترل دولت و آزادسازی
بخشهای کلیدی اقتصاد را آغاز کرد .پرتغال یکی از کشــورهایی بود که بحران
مالی سال  ،2008بهشدت روی اقتصاد آن تاثیر گذاشت ،بهگونهای که بیکاری تا
 17درصد در این کشور افزایش یافت .کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ،افزایش
نرخ بیکاری ،افزایش بدهی و کسری بودجه ،کاهش ارزش یورو و کاهش تمایل
اعضای اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید از جمله مهمترین پیامدهای این
بحران در اروپا بوده است .با اینحال پرتغال از این بحران سربلند بیرون آمد و بهبود
اقتصادی این کشور در چند سال گذشته ،تغییر بزرگی در موقعیت مالی دولت
داشته است .بهطور خالصه ،موقعیت مالی پرتغال با وجود از دست دادن تعداد قابل
توجهی نیروی انسانی ،بسیار بهبود یافته و صادرات خالص خدمات مسافرتی و
حملونقل از حدود شش میلیارد یورو در سال  2008به  14میلیارد یورو در سال
 2017افزایش یافته است؛ همچنین درآمد پرتغال از صادرات کاال در سال 2017
نسبت به سال  2008بیش از  40درصد رشد کرده است؛ تمام اینها در حالی است
که میزان ساعات کاری در پرتغال در سال 2017نسبت به سال ،2007حدود هفت
درصد کاهش داشته است .کسبوکارهای پرتغال نیز همانند بسیاری از کشورهای
اروپایی ،بهشدت به بانکهای محلی برای تامین مالی وابسته هستند.
در سال  1846از تجمیع بانک لیسبون و دو شرکت سرمایهگذاری« ،بانک پرتغال»
ایجاد شد .این بانک در ابتدا بهعنوان یک شرکت سهامی عام تاسیس شد و تا زمان
ملی شدنش در سال  1974عمدتا خصوصی بود .بعد از ملی شدن ،عملکردها و
مقررات این بانک دوباره تعریف شــد و نقش بانک مرکزی به آن داده شد و برای
اولینبار توانست بر سیستم بانکی پرتغال نظارت کند.
پرتغال بهعنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا ،سیســتم بانکداری مدرنی دارد و

مهمترین بانکها
پرتغال
پرتوگال
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر پرتغال در ایران:

اروپا
جمهوری پارلمانی
ملت خوب
مارسلو ربلو د سوسا
آنتونیو کوستا
لیسبون
پرتغالی
 92212کیلومتر مربع(رتبه )109
 10میلیون نفر (رتبه )83
41
یورو
 249میلیارد دالر (رتبه )45
 24237دالر (رتبه )35
کارلوس د سیلوا کوستا
ماریو فرناندو داماس نونس

بانکتجاریپرتغال

مدیرعامل :نانو آمادو
تعداد پرسنل 7189 :نفر
تعداد شعبه695 :
بانک تجاری پرتغال در حال حاضر بزرگترین بانک خصوصی پرتغال
است .این بانک از سال  ۲۰۰۴تحت برند میلنیوم بیسیپی فعالیت
میکند .بانک تجاری پرتغال در ســال  ۲۰۰۸بیش از چهار میلیون
مشتری در سراسر جهان داشته است .شعبه مرکزی این بانک در شهر
پورتو ،پرتغال قرار دارد و سهام آن در بازار بورس یورونکست لیسبون
معامله میشود.

ژوزه ساراماگو

ژوزه ساراماگو؛ رماننویس ،خواننده و
روزنامهنگار پرتغالی است .او برنده جایزه
نوبل ادبیات در سال  ۱۹۹۸است .رمان
«کوری» ،شاهکار ژوزه ساراماگو است و
نخستین بار در سال  ۱۹۹۵منتشر شد؛
این رمان اثری تحسینشده و جهانی است
که تا به حال با سه ترجمه مشهور در ایران
منتشر شده است.

کایشا جرال د دپوزیتوس

مدیرعامل :پائول ماسِ دو
تعداد پرسنل 8900 :نفر
تعداد شعبه680 :
بانک دولتی کایشا جرال د دپوزیتوس دومین بانک بزرگ پرتغال است.
این بانک در حال حاضر در  23کشور در چهار قاره از طریق شعب ،دفاتر
نمایندگی یا سهام در موسسات مالی محلی ،حضور دارد .این بانک در
رتبهبندی بانکهای بزرگ جهان ،رتبه  109را به خود اختصاص داده
و رتبه  69را بین بزرگترین بانکهای اروپایی داراست.

بانکسرمایهگذاریپرتغال

وبسایت بانک مرکزیwww.bportugal.pt:

بانکهایش بر اساس نظام بانکی اروپا اداره میشوند .همچنین یکی از پیشرفتهترین
شــبکههای بینبانکی در جهان را داراست .در ســال  ،2016بانکهای پرتغال
مجموعا چهار هزار و  739شعبه داشتند که بهطور میانگین هر شعبه با  10کارمند
توانسته به دو هزار و  180نفر خدمت ارائه کند؛ عالوه بر این در سال  2016بیش
از  300هزار دســتگاه کارتخوان و بیش از  15هزار دستگاه خودپرداز به مردم
خدمت ارائه دادند؛ یعنی یک کارتخوان بــه ازای هر  33نفر و یک خودپرداز به
ازای هر  670نفر.

سیستمهای پرداخت

یکی از نکات مهمی که در سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک پرتغال به چشم
میخورد ،شبکه بینبانکی مولتیبنکو است که دستگاههای خودپرداز 27بانک را به
یکدیگر متصل کرده است؛ چیزی شبیه به شبکه شتاب خودمان ،ولی در نسخهای
محدودتر .این شبکه در مجموع تا دسامبر ،2014حدود 13هزار دستگاه خودپرداز
را به یکدیگر وصل کرده و در ماه جوالی  2016حدود  210میلیون تراکنش توسط
این شبکه انجام شده که در مقایسه با سال  2015با  9درصد رشد همراه بوده است.
مولتیبنکو تا پایان سال  2016نیز چیزی حدود  14میلیون کارت نقدی و شش
میلیون کارت اعتباری را در شــبکه بانکی پرتغال ثبت کرده و با وجود اینکه 34
درصد از کارتهای فعال پرتغال در سال  ،2016به فناوری پرداخت غیرتماسی
مجهز شدند ،اما تراکنشهای انجامشده با استفاده از این فناوری تنها نیم درصد
کل تراکنشهای مولتیبنکو را شامل میشود .همچنین در سال 2016در سیستم
پردازش پرداختهای خرد پرتغال تعداد دو هزار و  354میلیون تراکنش با مبلغ
 386میلیارد یورو انجام شد.

مدیرعامل :فرناندو اولریچ
تعداد پرسنل 8529 :نفر
تعداد شعبه674 :
بانک سرمایهگذاری پرتغال در سال  ۱۹۸۱راهاندازی شد و در حال حاضر
بهعنوان سومین بانک بزرگ پرتغال شناخته شده و متعلق به بانک اسپانیایی
کایشابانک است .بانک ســرمایهگذاری پرتغال  ۶۷۴شــعبه و  ۳۰مرکز
سرمایهگذاری دارد که در کشــورهای پرتغال ،اسپانیا ،آنگوال و موزامبیک
مستقر هستند .شعبه مرکزی این بانک نیز در شهر پورتو ،پرتغال قرار دارد.

سانتاندر توتا

مدیرعامل :ویرا مونتیرو
تعداد پرسنل 6230 :نفر
تعداد شعبه608 :
بانک ســانتاندر توتا چهارمیــن بانک بزرگ و ســومین بانک بزرگ
خصوصی پرتغال است .در سال  ،2000بانکو توتا توسط گروه سانتاندر
خریداری شد و از آن پس نام آن به بانکو ســانتاندر توتا تغییر یافت.
شعبه مرکزی این بانک در لیسبون قرار دارد.

کریستیانو رونالدو

نوو بانکو

مدیرعامل :آنتونیو رامالهو
تعداد پرسنل 6096 :نفر
تعداد شعبه473 :
نوو بانکو یک بانک پرتغالی اســت که توســط بانک مرکزی پرتغال
تاسیس و معرفی شد تا داراییهای بانک اسپیریتو سانتو را نجات دهد.
تمامی کارمندان ،داراییها ،سپردهها و وامهای بانک اسپیریتو سانتو
بالفاصله بعد از ایجاد نوو بانکو به این بانک منتقل شدند.

کریستیانو رونالدو بازیکن فوتبال اهل
کشور پرتغال است که در پست مهاجم برای
رئال مادرید و تیم ملی پرتغال بازی میکند.
موفقترین سالهای حضور رونالدو در تیم
ملی ،سالهای  ۲۰۰۶ ،۲۰۰۴و ۲۰۱۶
بوده که در جام ملتهای اروپا ۲۰۰۴
نایبقهرمان و در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶
آلمان چهارم شده است .رونالدو همچنین
در فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۶
موفق شد آخرین پنالتی را برای رئال
مادرید وارد دروازه کند.
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تیم ملی پرتغال
لقب :منتخبین کیناس
حضور در جام جهانی :هفت مرتبه
افتخارات :قهرمانی در جام ملتهای اروپای  2016و
کسب مقام سوم در جام جهانی 1966
ردهبندی فیفا4 :
سرمربی :فرناندو سانتوس
کاپیتان :کریستیانو رونالدو

حفرهای شگفتانگیز؛ ساخته دست بشر

حفره ای توسط معماران هنرمند پرتغالی در سال  ۱۹۵۵ساخته شده که میتوان آن را تلفیقی از هنر دست
انسان و طبیعت دانست .این حفره که کونچوس نام دارد ،دارای  ۱۵۱۹متر طول و  4.6متر ارتفاع است.

کتابخانه برتراند

کتابخانه برتراند قدیمیترین کتابفروشی جهان در پایتخت پرتغال ،لیسبون ،قرار دارد .این
کتابخانه در سال  1732تاسیس شده است و اگرچه در زلزله  1755آسیب بسیاری دید ،اما در
همان مکان و در سال  1773بازسازی شد .کتابخانه برتراند بهعنوان قدیمیترین کتابفروشی
در جهان که هنوز در حال فعالیت است ،در رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است.

یورو

کارلوس کیروش

کیروش مربی فوتبال و اهل پرتغال است و اکنون سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران است .کیروش در دانشگاه صنعتی لیسبون
تحصیل کرد و با مدرک کارشناسی ارشد تربیتبدنی ،گرایش
فوتبال فارغالتحصیل شد.

یورو با نماد  €یکای پول
کشورهای منطقه یورو است
که شامل  ۱۹کشور از  ۲۸عضو
اتحادیه اروپاست .استفاده از یورو
در اول ژانویه  ۲۰۰۲رسما در
کشورهای آلمان ،فرانسه ،بلژیک،
اتریش ،اسپانیا ،پرتغال ،یونان،
ایتالیا ،ایرلند ،لوکزامبورگ ،هلند
و فنالند آغاز شد.

واسکو دا گاما

واسکو دا گاما جهانگرد و کاشف پرتغالی بود که برای اولینبار از راه دریا از اروپا به هند رفت.
او را از موفقترین دریانوردان تاریخ میدانند .گاما در سال  ۱۵۲۴از سوی پادشاه پرتغال
بهعنوان نایبالسلطنه هند انتخاب شد و نخستین مرکز بازرگانی پرتغال را در کوچین
(شهری در هند) تاسیس کرد.

مسابقات ماراتن لیسبون

مسابقات ماراتن لیسبون ،یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی در جهان است که هرساله در
ماه مارس در شهر لیسبون ،پایتخت پرتغال برگزار میشود.
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فینتک
به گفته وزیر صنعت پرتغال ،نحوه برخورد با قانونگذاری در پرتغال خیلی متفاوت از بقیه اروپا نیست ،اما متفاوتترین
مسالهای که درباره این کشور با سایر نقاط این قاره وجود دارد ،بحث ذهنیت و اولویتهای دولت در زمینه کسبوکارهای
جدید است .دولت پرتغال با راهاندازی و توسعه استارتآپها بسیار موافق است و با این موضوع بسیار باز برخورد میکند.
بانکهای پرتغال نیز با نوآوری بسیار همراه هستند و آن را بهراحتی میپذیرند .سختی راهاندازی کسبوکار در این کشور
بسیار پایین است؛ چراکه پرتغال یک بازار نسبتا کوچک است که رقبای بسیار کمی در آن فعالیت دارند؛ به همین دلیل
استارتآپهای موفق بسیاری در حوزه فینتک در این کشور وجود دارند که با بانکهای سراسر جهان در تعامل هستند.
دولت پرتغال برنامههــای زیادی در زمینه ارتقای نــوآوری در حوزههای مالی دارد .به گفته وزیــر صنعت پرتغال ،این
کشور در راستای همراهی با فناوری و نوآوریهای برهمزننده یک سندباکس قانونگذاری نیز دارد و خودشان را یکی از
پیشرفتهترین کشورها در این زمینه میدانند .همچنین سفرهای هوایی از این کشور به دیگر کشورهای اروپایی بهنسبت
ارزانقیمت است که این موضوع میتواند برای استارتآپها مهم باشد .پرتغال روزانه  20پرواز به کل اروپا دارد که فرصت
خوبی را برای استارتآپها فراهم میکند تا بتوانند با مشتریانشان بهطور مستقیم در ارتباط باشند و بهراحتی و با هزینه
کم ،به کشورهای اروپایی دیگر سفر کنند ،تعامل کنند و مشتری جذب کنند .بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز به همین
دلیل به پرتغال روی آوردهاند .برای مثال گروه مالی بیانپی ،زیمنس ،سیسکو ،فوجیتسو و آیبیام مجموعا حدود هشت
هزار مهندس در پرتغال دارند.
یکی از نکاتی که درباره اســتارتآپهای فینتک پرتغال به چشم میخورد ،این اســت که همانند ایران که بیشترین
اســتارتآپهای فینتک آن در حوزه پرداخت فعالیت میکنند ،در پرتغال نیز بزرگترین بخش بازار فینتک را حوزه
پرداخت تشــکیل میدهد که هم اســتارتآپهای محلی و هم اســتارتآپهای بینالمللی در این بازار حضور دارند.
قرضدهی همتابههمتا ،مدیریت مالی شخصی ،بانکهای موبایلی ،مدیریت و مشاوره سرمایهگذاری و تراکنشهای امن
مالی نیز حوزههای دیگری هستند که در بازار فینتک این کشــور حضور دارند و بهنسبت وضعیت متعادلی را پشت سر
میگذارند؛ این در حالی است که حوزه کرادفاندینگ با وجود چارچوب قانونی خاصی که برای آنها قابلاجراست ،حالت
بیتکلیفی را در این کشور تجربه میکند.
وزارت صنعت این کشور در سال  ،2016بودجه  400میلیون یورویی برای مشارکت با شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر
و فرشتگان سرمایهگذار در نظر گرفت که فرصتهای بسیار خوبی را برای سرمایهگذاری در استارتآپها فراهم کرده بود.
در کنار اینها ،تعداد زیادی از بنیانگذاران استارتآپهای مطرح پرتغال ،سرمایهگذاران و کارآفرینان حوزه استارتآپ،
جامعهای را تحت عنوان «استارتآپ پرتغال» ایجاد کردهاند که کار آن شبکهسازی ،آگاهیبخشی ،آموزش و برگزاری
رویدادهای استارتآپی است .این جامعه یک اتاق فکر نیز دارد که در آن ،اقدامات دولت در برابر استارتآپهای فینتک را
ارزیابی میکنند و در صورت ایجاد تضاد منافع یا مشکالت خاص برای استارتآپها سعی میکنند این موارد را با مقامات
دولتی مطرح کنند و راه چارهای برای آنها بیابند.

استارتآپهایفینتک معروف
فیدزایی

فیدزایی تنها استارتآپ پرتغالی است که در فهرست  50فینتک  2018فوربس
قرار داشت و بهعنوان یکی از استارتآپهایی که بیشترین تاثیر را در آینده والاستریت و بزرگدادهها خواهد
داشت ،انتخاب شده بود .این استارتآپ کسبوکارها را قادر میسازد تا اطالعات و تراکنشهای انجامشده
مشتریان خود را تجزیهوتحلیل کنند .بزرگترین بانکهای جهان ،شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
و خردهفروشان از فناوری ماشین لرنینگ فیدزایی برای مدیریت ریسکهای مربوط به بانکداری و خرید،
استفاده میکنند.

مگنیفایننس

مگنیفایننس یک پلتفرم مدیریت مالی اســت؛ ولی نه برای افــراد ،بلکه برای
کســبوکارها .مگنیفایننس به مشــتریانش کمک میکند تا در هر لحظه بداند که چــه مقدار پول در
حسابشان است ،چه کسانی هنوز بدهیشان را به آنها پرداخت نکردهاند و آنها چه مقدار پول بدهکار هستند.

ایبنک آیتی

ایبنک آیتی یک نرمافزار بانکداری مبتنی بر اومنیچنل است که فناوریهای نوآورانهای
را برای مشتریان شــبکه بانکی فراهم میکند تا بتوانند امور مالی خود را کنترل کرده
و پسانداز خود را بهراحتی در مســیرهای مورد عالقه خود ســرمایهگذاری کنند .در واقع ایبنک آیتی
استارتآپی در حوزه مدیریت مالی شخصی است.

کراود پراسس (جیمز)

کراود پراسس پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی به نام جیمز را برای ارزیابی ریسک اعتباری
توسعه داده است .این راهکار ،بانکها و صندوقهای تامین مالی را قادر میسازد تا پیشبینی کنند چه زمانی افرادی
با درآمد ثابت ماهانه در بازپرداخت تسهیالت خود دچار مشکل خواهند شد.

سوئیچ پیمینتس

سوئیچ پیمینتس کسبوکارها را قادر میسازد تا پرداخت آنالین دریافت کند .ماموریت
آنها تقویت تجارت آنالین با ارائه ابزارهای الزم برای انجام تراکنشهای بدون اصطکاک است .این راهکار در
حال حاضر در بیش از  40کشور در دسترس است.

حباب پرتغالی
پرتغال از کشورهایی بود که در بحران مالی  2008بیشترین صدمهها را در
اروپا دید؛ تا جایی که نرخ بیکاری در این کشور تا  18درصد هم پیش رفت و
این نرخ در بین جوانان تا  40درصد هم رسید .ولی اقتصاد این کشور موفق
شــد با کمک بانک مرکزی اروپا دوباره به روی ریل بازگردد .هرچند هنوز
مشغول جمع کردن ترکشهای بحران مالی  2008است ،ولی توانسته است
نرخ بیکاری را به زیر  10درصد برســاند و تولید ناخالص داخلی این کشور
در سال  2017نسبت به ســال  2016حدود  2.5درصد رشد داشته است.
پیشبینی میشود این رشد در ســال  2018به  1.5درصد نسبت به سال
 2017برسد.
رئیسجمهور پرتغال معتقد اســت این رشــد بهخاطر اســتراتژی اقتصاد
مقاومتی است که این کشور در پیش گرفته اســت و یکی از آنها کم کردن
فشارها روی کســبوکارهای خصوصی اســت که این موضوع باعث شده
کســبوکارهای کوچک زیادی بتوانند به حیات خــود ادامه دهند و حتی
در شــرایط ســخت اقتصادی رشــد کنند؛ نمونههایی از ایــن موفقیت،
کسبوکارهای کوچکی هستند که در سالهای  2011یا  2012یک شعبه
بیشتر نداشتند ،ولی در ســال  2017به  8یا  9شعبه رسیدهاند .با این حال
برخی معتقدند بهبود وضعیت پرتغال یک حباب است تا یک واقعیت .دولت
پرتغال هنوز معادل  128درصد تولید ناخالص داخلی خود در سال 2017
به اتحادیه اروپا بدهکار اســت؛ به همین دلیل این کشور همچنان یکی از
آسیبپذیرترین اقتصادهای اروپایی است.
در دولت فعلی و دولت پیشین پرتغال یک چیز ثابت بود و آن هم این بود که
پرتغال تالش کرده خود را به یک مقصد توریستی تبدیل کند و فقط در چهار
ماه ابتدای سال  2017بیش از  5.3میلیون توریست وارد این کشور شدند
که نسبت به سال  2016بیش از  10درصد رشــد داشته است؛ در صورتی
که کشور همســایه پرتغال ،یعنی اســپانیا در همین بازه زمانی فقط پنج
درصد رشد داشته است .شــاید بد نباشد بدانید ایران در سال  2017حدود
 5.5میلیون و فرانسه که اولین مقصد توریستی جهان است ،نزدیک به 90
میلیون توریست داشته است .البته بســیاری از فعاالن صنعت توریسم در
پرتغال معتقد هستند این کشور بهجای جذب تعداد توریست بیشتر ،باید
روی جذب توریست باکیفیتتر تمرکز کند.
عالوه بر اینها ،یکی از پارامترهای داخلــی ثبات اقتصادی پرتغال ،وضعیت
بانکهای این کشور است که ظاهرا وضعیت روشن و باثباتی ندارند و همین
موضوع به یکی از نقاط گنگ درباره آینده اقتصادی پرتغال تبدیل شده و در
این بین بنکو اسپریتو ،نوو بنکو و کایشا خیلی وضعیت خوبی ندارند.
البته ناگفته نماند در این مســیر یکی از مواردی که پرتغال به آن تکیه کرد
سختگیریهای مالیاتی بود .در سال  2013میزان مالیاتهایی که از مردم
و شــرکتها گرفته شــد  41درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را
تشکیل میداد که ازنظر درصد  3.5درصد بیشتر از ســال گذشته بود .اما
افزایش مالیات بر درآمد اشخاص به علت تاثیرات منفی آن بر وضع زندگی
مردم موجبات خشم و اعتراض مردم این کشــور را فراهم کرد و در همین
راستا مردم در این کشور در اعتراض به طرحهای ریاضت اقتصادی تظاهرات
و راهپیماهایی اعتراضآمیزی در سراسر کشور برگزار کردند.
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ویژه
مجهانی
جا 

اسپانیا

گاوبازها
عالوه بر اینکه اسپانیاییها در فوتبال
تبحر خاصی دارند و تنها تیم اروپایی
هستند که قهرمان پیدرپی سه جام
بینالمللی شدهاند ،در زمینه فناوری
نیز تالش کردهاند از کسی عقب نمانند
و مانند بقیه نقاط اروپا سعی میکنند
در زمینه استارتآپها و فناوری هم
حرفهایی داشته باشند؛ کشوری که
مهد گاوبازی در دنیاست
اسپانیا

اسپانیا کشوری در شبهجزیره ایبری ،در جنوب غربی اروپاست که جنگهای
داخلی و خارجی فراوانی را در طول تاریخ تجربه کرده اســت؛ جنگهایی که
باعث تشکیل یا فروپاشــی امپراتوریهای زیادی در این کشور شدهاند .ملت
اسپانیا یکی از تلخترین روزهای سرزمینشان را درست قبل از آغاز جنگ جهانی
دوم در یک جنگ داخلی تجربه کردهاند؛ دورهای که سه سال به طول انجامید
و نتیج ه آن کشته شدن نزدیک به نیم میلیون انسان و تضعیف شدید سیستم
اقتصادی و اجتماعی اســپانیا و روی کار آمدن ژنرال فرانکو و برپایی حکومت
استبدادیاش برای مدت  ۳۶سال بود .تاریخ پرفرازونشیب اسپانیا را میتوان
بهخوبی در فرهنگ آن مشــاهده کرد؛ فرهنگی که حاصل جمع فرهنگهای
متنوعی است و در تاروپود آن میتوان شــاهد نفوذ فرهنگهای مختلف بود.
فرهنگی که امروز متفاوت با همه اروپاســت .با اینحال و با وجود جنگهای
متعدد ،اسپانیا را میتوان از شادترین کشورهایی دانست که بیش از  85درصد
مردم آن در زندگی احساس شاد بودن دارند و ساالنه بیش از سه هزار فستیوال
ن مذهبی در آن برگزار میشود.
و جش 
لوئیس بونوئل

لوئیس بونوئل؛ فیلمساز اسپانیایی بود که در
کشورهای اسپانیا ،مکزیک و فرانسه به فعالیت
میپرداخت .او را پدر سينماي سوررئاليسم
و بهترين كارگردان تاريخ سينماي اسپانيا
مینامند .بونوئل در 30سالگی با ساختن دو
فیلم سوررئال به نامهای «سگ اندلسی» و
«عصر طالیی» به شهرت رسید.
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اقتصاد

اقتصاد اسپانیا بعد از جنگ داخلی این کشور که از سال  1936تا  1939طول
کشید ،افت شدیدی را تجربه کرد ،اما تا سال  2008و بهخصوص بین سالهای
 1959تا  1974بهطور چشمگیری رشــد کرد؛ این پیشرفت آنقدر بزرگ بود
که از آن بهعنوان «معجزه اسپانیا» یاد میشود .این معجزه که در اواسط قرن
بیستم اتفاق افتاد ،بهوسیله اصالحات ایجادشده در بسیاری از بخشهای تجاری
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به وجود آمد که به توسعه زیرساختهای اقتصادی و صنعت گردشگری منجر
شد .با داشتن صدها آثار تاریخی و جاذبههای طبیعی ،در دهه  60میالدی رشد
گردشگری در اسپانیا شروع شد و گردشگری آنقدر رشد سریعی داشت که فقط
بعد از گذشــت یک دهه ،در دهه  70بیش از  10درصد تولید ناخالص داخلی
اسپانیا را به خود اختصاص داد .مانند بسیاری از دیگر کشورهای غربی ،بحران
مالی سال  2008اقتصاد اسپانیا را نیز تحت تاثیر قرار داد ،بهطوریکه در فاصله
ســالهای  2009تا  2013تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از  9درصد
کاهش یافت؛ عمق فاجعه زمانی روشن میشود که بدانید نرخ بیکاری در سال
 ۲۰۰۷کمتر از هشــت درصد بود که پس از بحران مالی در سال  ۲۰۱۰به 20
درصد و در سال  ۲۰۱۳به  25درصد رسید؛ هرچند در حال حاضر اقتصاد اسپانیا
چهاردهمین اقتصاد بزرگ دنیا و پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست و رتبه
چهارم در میان اقتصادهای بزرگ حوزه یورو را به خود اختصاص داده است ،اما
نرخ بیکاری در اسپانیا با شتاب کمتری همچنان در حال افزایش است.
اقتصاد اسپانیا عمدتا به بخشهای خدمات ،گردشگری ،صنعت ،انرژی ،مسکن
و کشاورزی وابسته اســت و اقالم عمده صادراتی آن عبارتند از :اتومبیل ،اجزا
و قطعات وســایل نقلیه ،مواد غذایی مختلف ،دارو و کاالهای مصرفی .در کنار
صادرات ،گردشــگری نیز یکی از صنایع اصلی اشتغالزا و منبع درآمد مهمی
برای این کشور محسوب میشود .با داشــتن  82میلیون توریست ،اسپانیا در
سال  2017عنوان دومین مقصد گردشگری جهان را به خود اختصاص داد.
بانک مرکزی کشور اسپانیا که با نام «بانک اسپانیا» فعالیت میکند ،در سال
 ۱۷۸۲توسط کارلوس سوم در مادرید تاسیس شد و امروز بخشی از سیستم
بانکی اتحادیه اروپاست .در حال حاضر شــبکه بانکی اسپانیا که تحت نظارت

مهمترین بانکها
سانتاندر

اسپانیا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
پادشاه:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر اسپانیا در ایران:

اروپا
پادشاهی مشروطه
فراتر از بیشتر
فلیپه ششم
پدرو سانچز
مادرید
اسپانیایی
 506000کیلومتر مربع (رتبه )51
 46میلیون نفر (رتبه )30
27
یورو
1500میلیارد دالر (رتبه )12
 32559دالر (رتبه )30
لوئیس ماریا لینده
ادواردو لوپز بوسکتس

مدیرعامل :آنا پاتریکا بوتین
تعداد پرسنل 193000 :نفر
تعداد شعبه13700 :
ســانتاندر گروپ بزرگترین گروه بانکداری در اسپانیا و نوزدهمین گروه
بانکی در دنیاست که بیش از  1400میلیارد دالر دارایی دارد .این بانک در
زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد ،کارتهای اعتباری ،وام مسکن ،مدیریت
سرمایهگذاری ،مدیریت ثروت و ارائه خدمات بیمه فعالیت میکند.

بیبیویاِی

مدیرعامل :کارلوس توررس بیال
تعداد پرسنل 138000 :نفر
تعداد شعبه8200 :
بیبیویا ِی یا همان بانکو بیلبائو ویزکایا آرخنتاریا حاصل ادغام دو
بانک دیگر به نامهای بانکو بیلبائو ویزکایا و بانک آرخنتاریا اســت.
این بانک پس از گروه سانتاندر دومین بانک بزرگ اسپانیا محسوب
میشود .این بانک در سالهای اخیر ،فعالیتهای بینالمللی خود را
توسعه داده و در حال حاضر  5000شعبه از  8200شعبه این بانک،
در  ۴۰کشور جهان فعال هســتند .همچنین از  138هزار کارمندی
که در این بانک کار میکنند ،فقط  30هزار نفر آن در اسپانیا هستند
و باقی در شعب این بانک در دیگر کشورهای جهان فعالیت میکنند.

دن کیشوت

رمان دن کیشوت که بهعنوان اولین رمان
مدرن ادبیات جهان در نظر گرفته میشود،
اثر شاعر و نویسند ه اسپانیایی ،میگل
سروانتس است .قسمت ابتدایی این رمان
حدود  ۴۰۰سال پیش به چاپ رسیده و
سروانتس با خلق این رمان به شهرت رسید
و هنوز بعد از گذشت چهار قرن یکی از
مهمترین نویسندگان رمان جهان لقب دارد.
این رمان با عنوان دن کیشوت نخستین بار
بهدست محمد قاضی از زبان فرانسوی به
زبان فارسی ترجمه شدهاست.

بانکو سابادل

وبسایت بانک مرکزیwww.bde.es/bde/en:

بانک اسپانیا فعالیت میکند ،متشــکل از  45بانک است که در سال  2010با
داشتن  43هزار شعبه ،بیشترین تعداد شعب بانکی در کل تاریخ اسپانیا را تجربه
کرده است و بعد از آن با شــروع روند نزولی تعداد شعب ،اکنون فقط  28هزار
شعبه بانکی در این کشور فعال هستند.

سیستمهای پرداخت

با وجود اینکه سیستمهای پرداخت اسپانیا طی سالهای گذشته رشد بسیار
خوبی داشته ،اما استفاده از پول نقد همچنان در این کشور بسیار رواج دارد و
گزینه اول پرداختهاست؛ تا جایی که حتی سکه یک سنتی هم دارند و بهطور
گسترده از سکه در این کشور استفاده میشود؛ یکی از دالیل آن نیز جمعیت
روستایی این کشور است که بیش از  20درصد کل جمعیت اسپانیا را تشکیل
میدهند؛ در سال  ،2017بیش از  65درصد کل حجم تراکنشهای انجامشده
در اســپانیا با پول نقد صورت گرفته اســت .با اینوجود روشهای پرداخت
جایگزین متعددی ازجمله علیپی ،اپلپی ،سامســونگپی و اندرویدپی نیز
در این کشور راهاندازی شدهاند؛ همچنین اســپانیا از لحاظ پرداخت موبایلی
پیشرفت خوبی را از سال  2016به بعد تجربه کرده؛ چراکه  27بانک اسپانیایی
با همکاری یکدیگر پلتفرمی را بــرای پرداختهای تلفن همراه به نام «بیزام»
راهاندازی کردند که کاربرانشــان را قادر میسازند تا تنها با استفاده از شماره
تلفن همراه ،مبلغ مورد نظر خود را ارسال یا آن را از دیگری درخواست کنند.
پرداختهای غیرتماسی نیز در اســپانیا با اســتقبال خوبی روبهرو هستند؛
بهطوری که حدود  70درصــد از خردهفروشــان از این ابزارها بــرای انجام
پرداختهایشان استفاده میکنند.

مدیرعامل :خایمه گواردیوال
تعداد پرسنل 26000 :نفر
تعداد شعبه2837 :
بانکو ســابادل ،گروه بانکداری اسپانیایی اســت که چهارمین بانک
خصوصی در اســپانیا بهشــمار مــیرود .این گــروه مالک چندین
شرکت تابعه و زیرمجموعه اســت که طیف وسیعی از خدمات مالی،
سرمایهگذاری و خدمات مرتبط با بانکداری را ارائه میکنند .شعبه
مرکزی بانکو سابادل ،در شهر سابادل در استان بارسلون قرار دارد.

جرارد پیکه

جرارد پیکه برنابئو ،بازیکن فوتبال
اسپانیایی است که در نقش مدافع میانی
برای تیم بارسلونا بازی میکند .او بازیکن
شماره  ۳بارسلوناست و یکی از بهترین
مدافعان جهان است؛ همچنین سومین
نفری است که توانست مقام قهرمانی لیگ
قهرمانان اروپا را در دو سال پیاپی و با دو
تیم گوناگون به دست آورد.

کایشا بانک

مدیرعامل :گونزالو گورتازار
تعداد پرسنل 37000 :نفر
تعداد شعبه5400 :
کایشا بانک یکی از پیشروترین بانکهای خردهفروشی در اسپانیاست
و شــعبه مرکزی این بانک در شهر بارســلون قرار دارد .کایشا بانک
سومین وامدهنده بزرگ اسپانیاســت که با  5400شعبه ،به بیش از
 15میلیون مشتری خدمت ارائه میدهد .کریتریا کایشا با  40درصد
سهم ،سهامدار عمده کایشا بانک است.

بانکیا

جایزه ادبی سروانتس

مدیرعامل :خوزه ایگناکلو
تعداد پرسنل 13000 :نفر
تعداد شعبه2400 :
بانکیا در ســال  2010در نتیجه ادغام هفت بانک اسپانیایی تاسیس
شده است که فرایند این ادغام تنها چهار ماه طول کشیده است .بانکیا
در سال  ۲۰۱۲با بیش از  ۱۲میلیون مشتری ،بهعنوان پنجمین بانک
بزرگ اسپانیا ،انتخاب شده است .بانکیا دارای بیش از  6هزار دستگاه
خودپرداز است و شعبه مرکزی آن در شهر مادرید قرار دارد.

جایزهادبیسروانتسکهازجملهمعتبرترین
جایزههای ادبی دنیاست ،هر سال در سالگرد
درگذشتسروانتس،نویسندهمشهورقرن
هفدهم کتاب «دن کیشوت» ،در ماه آوریل
توسط وزارت فرهنگ اسپانیا اهدا میشود.
جایزه ادبی سروانتس در ادبیات اسپانیاییزبان
به لحاظ ارزش فرهنگی و حتی مادیبا جایزه
نوبلادبیاتبرابریمیکندوتنهاشرطشرکت
دررقابتنویسندگان،نوشتنبهزباناسپانیایی
یاترجمهاسپانیاییکتاباست.
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ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی اسپانیا
لقب :خشم سرخ
حضور در جام جهانی 15 :مرتبه
افتخارات :پس از قهرمانی در یورو  ،۲۰۰۸جام
جهانی  ۲۰۱۰آفریقای جنوبی و یورو  ،۲۰۱۲تبدیل
به تنها تیم اروپایی شد که قهرمان پیدرپی سه جام
بینالمللی شدهاست.
ردهبندی فیفا10 :
سرمربی :یولن لوپتگی
کاپیتان :سرخیو راموس

فستیوال سنفرمین

فستیوال سنفرمین نام فستیوالی تاریخی است که هر ساله از سال  ۱۵۹۱میالدی در شهر پمپلونا در ایالت
نابارای اسپانیا برگزار میشود و هر ساله هزاران نفر از سراسر دنیا در تاریخ  ۶تا  ۱۴ماه جوالی برای تماشای
این بازی به شهر پمپلونا میآیند.

بزرگترین شبکه قطار تندروی اروپا

اسپانیا پس از چین دومین شبکه بزرگ قطار تندروی جهان و بزرگترین شبکه قطار تندروی
اروپا را در اختیار دارد .شبکه قطار تندروی اسپانیا درمجموع  ۳۵۰۰کیلومتر طول دارد که با
سرعت  ۳۰۰کیلومتر در ساعت بین شهرهای ماالگا ،سویا ،مادرید ،بارسلونا ،والنسیا و وایادولید
در تردد است.

یورو

پابلو پیکاسو

پابلو پیکاسو؛ نقاش ،شاعر ،سفالگر و مجسمهساز اسپانیایی و
یکی از معروفترین و تاثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم است.
او بههمراه جورجس براکه ،نقاش فرانسوی ،سبک کوبیسم را
پدید آورد .از جمله آثار مشهور او نیز میتوان به «دوشیزگان
آوینیون» و «گرنیکا» اشاره کرد.

یورو با نماد  €یکای پول
کشورهای منطقه یورو است
که شامل  ۱۹کشور از  ۲۸عضو
اتحادیه اروپاست .استفاده از یورو
در اول ژانویه سال  ۲۰۰۲رسما در
کشورهای آلمان ،فرانسه ،بلژیک،
اتریش ،اسپانیا ،پرتغال ،یونان،
ایتالیا ،ایرلند ،لوکزامبورگ ،هلند
و فنالند آغاز شد.

فدریکو گارسیا لورکا

فدريكو گارسيا لوركا ،در عرصه ادبيات معاصر جهان چهرهاى برجسته و شناختهشده است.
در  40سال اخير ترجمههاى گوناگونى از اشعار و نمايشنامههاى او در ايران نيز منتشر شده
است .برخى از نمايشنامههاى او از جمله يرما ،عروسى خون و خانه برناردا آلبا در سالهاى
اخير به روى صحنه آمده است.

کنگره موبایل بارسلون

کنگره موبایل بارسلون مهمترین و بزرگترین رویداد موبایل جهان است که همهساله در بارسلونا
برگزار میشود .این رویداد ساالنه ،بهترین مکان برای گردهمایی فعاالن این حوزه و فرصتهای
کسبوکاری صنعت موبایل است .رویداد جهانی کنگره موبایل متشکل از نمایشگاه ،کنفرانسها،
سخنرانیها و جوایز ویژهای است که فرصت بسیار خوبی را برای تمامی کسانی که بهدنبال
بهرهوری از فناوری موبایل در حوزه و صنعت کاری خودشان هستند ،ایجاد میکند.
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فینتک
ل شدن به یک بازیگر کلیدی در حوزه خدمات مالی در اروپاست و هرساله بازار فینتک اسپانیا،
اسپانیا بهآرامی در حال تبدی 
هم از لحاظ تعداد استارتآپها و هم از لحاظ تعداد کاربران خدمات دیجیتال در حال افزایش است.
از جامعه  46میلیونی اسپانیا ،در سال  2015بیش از  23میلیون نفر ،از کاربران سرویسهای پرداخت دیجیتال بودهاند
و با روند افزایشی ،این تعداد در ابتدای سال  2015به  27میلیون کاربر رسیده که پیشبینی شده تا سال  ،2021تعداد
کاربران پرداختهای دیجیتال در اسپانیا به  30میلیون نفر برسد.
تا اواسط سال  ،2017تعداد  294استارتآپ در اکوسیستم فینتک اسپانیا ایجاد شدند که از این تعداد 61 ،استارتآپ
در حوزه پرداخت و رمیتنس 36 ،استارتآپ در حوزه مدیریت مالی شخصی 34 ،استارتآپ در حوزه کرادفاندینگ33 ،
استارتآپ در حوزه مدیریت مالی شرکتی 24 ،استارتآپ در حوزه وامهای مصرفی 20 ،استارتآپ در حوزه اینشورتک،
 19استارتآپ در حوزه احراز هویت و تقلب 19 ،استارتآپ در حوزه وامهای شرکتی 18 ،استارتآپ در حوزه معامالت و
بازار 13 ،استارتآپ در حوزه ولثتک 15 ،استارتآپ در حوزه فناوریهای سازمانی برای موسسات مالی و دو استارتآپ
در حوزه نئوبنکینگ فعالیت میکنند.
با توجه به این آمار ،بیشترین بخشهای تشکیلدهنده فینتک اسپانیا را حوزههای پرداخت و رمیتنس تشکیل میدهند
که اگر بخواهیم شناخت دقیقتری از این حوزه داشــته باشیم ،باید بگوییم  44درصد از اســتارتآپهای این بخش،
راهکارهای پرداخت موبایلی و کیف پول موبایلی 33 ،درصد خدمــات درگاه پرداخت ،هفت درصد خدمات انتقال پول
بینالمللی و رمیتنس ،پنج درصد خدمات کارتخوان موبایلی و  11درصــد باقیمانده دیگر راهکارهای پرداخت را ارائه
میکنند.
عالوه بر حوزههای پرداخت و رمیتنس ،حوزه کرادفاندینگ نیز در اسپانیا با رشد بسیار خوبی روبهرو بوده؛ بهطوری که
مبلغی که پلتفرمهای کرادفاندینگ ،فقط در طول سهماهه اول سال  2017به دســت آورده بودند ،بیشتر از  60درصد
مبلغی بود که در طول کل سال  2016به دست آورده بودند.
سرعت رشد استارتآپهای فعال در حوزه فینتک اسپانیا را زمانی میتوان بهتر درک کرد که بدانیم کمتر از هفت درصد
آنها بین ســالهای  2000تا  2005فعالیتشان را شروع کردهاند و اکنون عمرشان بیشــتر از  10سال است و  93درصد
باقیمانده همه استارتآپهایی با کمتر از  10سال عمر هستند.
اسپانیا در داغترین حوزه فینتک در دو سال گذشــته؛ یعنی حوزه ارزهای رمزنگاریشده هم بیکار ننشسته و بهتازگی
دولت اسپانیا رویکرد مثبتی را در قبال ارزهای رمزنگاریشده و فناوری بالکچین در پیش گرفته است و هدفش تبدیل
اسپانیا به محلی امن و مطلوب برای سرمایهگذاری روی ارزهای رمزنگاریشده در چارچوبهای قانونی است؛ همچنین
چند وقتی است که بارسلونا از ارز رمزنگاریشده خود به نام «رِک» رونمایی کرده که مردم میتوانند آن را در  ۱۰منطقه
این شهر استفاده کنند .نرخ تبدیل رک برحسب یورو خواهد بود ،اما در زمان معرفی اولیه این ارز تنها مغازهداران مجازند
این ارز را به یورو تبدیل کنند.

استارتآپهایفینتک معروف
کانتوکس

کانتوکس اســتارتآپی در حوزه ارزی اســت که فناوری نوآورانــهای را برای حل
مشکالت ارزی و مدیریت ریسک ارائه میدهد .کانتوکس در سال  2011راهاندازی
شــده و بیش از  134ارز در پلتفرم کانتوکس در دسترس است .در ســال  2011حدود یکصد نفر در این
استارتآپ مشغول به کار بودند و در  124کشور فعال است .کانتوکس در لندن و بارسلونا دارای دفتر است.

کوورفای

کو ِورفای استارتآپی در حوزه اینشورتک است که کاربرانش را قادر میسازد تا قیمت،
ویژگیها و خدمات شرکتهای مختلف بیمه را با هم مقایسه کنند و در نهایت بهترین و مناسبترین بیمه را
خریداری کنند .کو ِورفای در سال  2015تاسیس شد و تقریبا یک سال بعد توانست محصول خود را راهاندازی
کند .این استارتآپ توانسته تا پایان سال  2017بیش از  60هزار کاربر را به سمت خود جذب کند؛ همچنین
بیش از  30شرکت بیمهای در کو ِورفای خدماتشان را در اختیار مشتریان قرار میدهند.

بیتتومی

بیتتومی استارتآپی در حوزه خریدوفروش بیتکوین است .بیتتومی در سراسر
جهان خدمت ارائه میکند و به کاربران این امکان را میدهد تا از طریق ســایت یا اپلیکیشــن بیتکوین
خریداری کنند یا از طریق دستگاههای خودپرداز بیتکوینی ،بیتکوینهایشان را به پول نقد تبدیل کنند.

کوینفین

کوینفین یکی دیگر از اســتارتآپهای حــوزه ارزهای رمزنگاریشــده در
اسپانیاست که یک پلتفرم منبعباز و همتابههمتا برای مبادله بیتکوین است که در  70کشور خدمات آن
قابلاستفاده است.

سیپی

سیپی که در سال  1994تاسیس شده است ،اســتارتآپی است در زمینه ارائ ه
راهکارها و خدمات پرداخت به فروشــگاههای فیزیکی و آنالین .این استارتآپ
خدماتی مانند کیف پول الکترونیکی و کارتهای پرداخت ویژهای را به معاملهگران اسپانیایی ارائه میدهد.
ســیپی همچنین راهکارهای جلوگیری از تقلب و درگاه پرداخت را نیز ارائه میدهد .این اســتارتآپ در
مادرید مستقر است.

معجزه فوتبال و فینتک
اسپانیا در سالهای اخیر بیشتر از گذشــته موردتوجه ما ایرانیها قرارگرفته
است؛ کشوری در اروپای غربی ،نسبتا توسعهیافته و با آبوهوای مدیترانهای و
موردعالقه ما ایرانیهای شمالدوست .در سالهای گذشته رشد کنگره موبایل
بارسلون نیز پای بســیاری از مدیران ایرانی را به این کشور زیبا باز کرده است؛
بهمرور شاهد رشد ویالی ایرانیهای پولدار در جنوب این کشور هم هستیم؛ تا
جایی که اکنون وبسایتهایی به زبان فارسی در زمینه یافتن ویال در اسپانیا
وجود دارد .اگر تا همین چند ســال پیش این آلمان و فرانسه بودند که مقصد
نمایشگاهگردی بسیاری از مدیران ایرانی بودند حاال این اسپانیا است که جای این
دو را گرفته است .در سالهای اخیر فرایند ویزا گرفتن از اسپانیا هم بهبود یافته
و مانند آلمان و فرانسه تا حدودی منظم شده است .شباهتهای اسپانیاییها
به ما بسیار بیشــتر از آلمانیها و فرانسویها اســت .اگر فرانسویها را مردمی
اهل هنر و تا حدودی مغرور بدانیم و آلمانهــا را مردمی منظم و مبادیآداب،
اسپانیاییها مردمی خونگرم هستند که اولویت اول آنها زندگی است .میل به
زندگی بهشدت در مردم اسپانیاییزبان وجود دارد .شاید به همین دلیل است
که فوتبال باشگاههای اسپانیا برای ما ایرانیها هم جذابتر از باشگاههای فرانسه
و آلمان است؛ حتی باالتر از سری آ ایتالیا و لیگ برتر انگلستان .اسپانیاییها در
فوتبال باشگاهیشــان چیزی دارند که آن  ۴تای دیگر به مقدار کمتری دارند:
«آنی» که به نام معجزه فوتبال میشناسیم! فوتبال تنها جایی است که میتوان
بهصورت زنده شاهد یک معجزه بود .معجزه در فوتبال گاهی وقتها رخ میدهد و
در فوتبال اسپانیا معجزه به زیبایی و هنرمندانهتر از هر جای دیگری رنگ واقعیت
به خود میگیرد .این معجزه البته محدود به اسپانیا نیست و مختص کشورهای
اسپانیایی و پرتغالیزبان است ،منتها اسپانیا به دلیل توسعهیافته بودن اقتصادش
کانون این کشورها است .آن  ۴کشور دیگر اروپایی هرکدام ویژگیهای خاص
خودشان را دارند منتها تنها کشوری که هنوز میتوان در استادیومهایش نشست
و معجزه را از نزدیک دید اسپانیا است .این نگاه به فوتبال در باشگاههایی مانند
بارسلونا به نقطه اوج خودش میرسد .شعار این باشگاه «فوتبال و فراتر» از آن
است .میتوان این شعار را حربهای سیاسی دانست و تمام .میتوان شیفته این
شعار شد و به این فکر کرد که چرا بارساییها به فراتر از فوتبال در دنیای فوتبال
میاندیشند .فوتبال دنیای عجیبی است و چقدر جالب است که شگفتیهای
دنیای فوتبال ما را به فینتک میرساند .بانکهای اسپانیایی هم در سالهای
اخیر در دنیای فینتک فعالتر شدهاند و باید به خروجیهای آنها در سالهای
اخیر امیدوارتر بود .فینتک برای بانکداری ماننــد یک معجزه میماند و فعال
عصای موســی اهل فینتک ،بیتکوین ،ارزهای رمزنگاریشده و بالکچین
(زنجیره بلوک) است .پول یکی از پنج دستاورد مهم بشر است و بیتکوین در
حال دگرگونی در این دستاورد مهم بشری است و از این منظر تنه به تنه معجزه
میزند .در سالهای گذشته ما فرصت داشتیم بیشتر با یکی از کشورهایی که
مردمانی شبیه ما دارد آشنا شویم و امیدواریم در سالهای آینده موانع رفع شود
و بیشتر بتوانیم با آنها در تعامل باشیم .کشوری مانند ایران با یک ابربحران به
نام «بانکداری» مواجه است و شاید یک معجزه بتواند به ما کمک کند که از این
ال این معجزه در چین رخ داده است .چینیها
بحران جان سالم به در ببریم .قب 
سالها با سیستم بانکی دربوداغانی دستوپنجه نرم میکردند که هیچ روزنه
امیدی هم در آن قابلمشاهده نبود .منتها فینتک و فناوری به کمک چینیها
آمد و آنها از سد مانعی که سالها جلوی آنها سبز شده بود عبور کردند .احتماال
برای خیلیها صحبت کردن از معجزه موضوعی بامزه و خندهدار است که نهایتا
آن را محدود به زمین چمن میدانند .اگر معجزه میتواند در زمین چمن رخ دهد
چرا نتواند در دنیای واقعی همرنگ حقیقت به خود بگیرد؟ فینتک و فوتبال از
این منظر شبیه هم هستند و اسپانیا کشوری است که در آن معجزه رخ میدهد.
راستی ما در جام جهانی با اسپانیا همگروه هستیم و شکست دادن این تیم فوتبال
برای ما شبیه یک معجزه است .به معجزه چقدر ایمان داریم؟

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم .تیرماه 97

43

ویژه
مجهانی
جا 

مراکش

رنگهای
اسرارآمیز
مراکش را با صحرای بزرگ غرب ،کازابالنکا
و باغهای اسرارآمیزش میشناسند.
صحرا ،رنگهای حیرتانگیز و چای
سه عنصر گرم این سرزمین هستند و
نرا به یک کشوری توریستی تبدیل
آ 
کردهاند؛ مراکش از نظر تامین مالی
شرکتهای کوچک در خاورمیانه رتبه
اول را دارد و از این حیث از میانگین
جهانی جلوتر است
مراکش

ابن بطوطه

مراکش در ساحل جنوبی دریای مدیترانه و جنوب تنگه جبلالطارق قرار دارد
و دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس توسط این کشور به هم متصل میشوند .از
سویی مراکش از جایگاهی راهبردی در میان کشورهای شمال آفریقا برخوردار
است؛ چراکه عالوه بر واقع شــدن در حوزه جنوبی دریای مدیترانه و جنوب
تنگه جبلالطارق و نزدیکترین کشور آفریقایی به اروپا ،این کشور در مجاورت
اقیانوس اطلس قرار دارد .در سال  ۱۹۷۵مردم مراکش با یک راهپیمایی ۳۵۰
هزار نفری برای تصرف شهر عیون و صحرای غربی اقدام کردند و بعد از این
راهپیمایی پرجمعیت ،اسپانیا از این صحرا خارج شد و صحرا را به مراکش و
موریتانی واگذار کرد .مراکش ادعای مالکیت صحرای غربی را دارد و آن را از
سال  ۱۹۷۵اداره میکند .مراکش و موریتانی بر سر صحرای غربی اختالف
و مناقشه دارند .دولت و مردم مراکش صحرای غربی را بهطور تاریخی از آن
خود میدانند .این دعوای مراکشیها بر سر مالکیت صحرا برای ما ایرانیها
ناآشنا نیست.

اقتصاد

سفرنامهابنبطوطهازمهمترینمنابعآغاز
صنعتگردشگریبهحسابمیآید.ابن
بطوطه در مراکش به دنیا آمد .او مصر ،شام،
فلسطین،حجاز،عراق،ایران،یمن،بحرین،
ترکستان،بینالنهرینوبخشیازهندوچین،
جاوه ،شرق اروپا و شرق آفریقا را پیمود و به
مراکش برگشت .سفر او ۲۷سال به طول
انجامید.اوتقریبابامارکوپولومعاصربود،ولی
بیش از سهبرابر مارکوپولو راهپیمود.

اقتصاد مراکش تحت حاکمیت قانون عرضه و تقاضا نســبتا لیبرال است .از
سال  ،1993مراکش سیاست خصوصیسازی بخشهای خاص اقتصادی را
که در دست دولت بود ،دنبال کرده است .این کشور در امور اقتصادی آفریقا
نقش مهمی ایفا کرده و با تولید ناخالص داخلی  121میلیون دالری ،پنجمین
اقتصاد آفریقاست .در گزارش ســال  2015مجمع اقتصاد جهانی ،مراکش
بهعنوان رقابتیترین اقتصاد در شمال آفریقا برگزیده شد.
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ماهیهای بسیار متنوعی در آبهای نزدیک به مراکش در دسترس هستند.
دسترســی به دریای آزاد و وجود منابع عظیم فســفات و دیگر مواد کانی بر
اقتصاد مراکش تاثیر مستقیم دارد و چنانچه صحرای غربی را بهعنوان بخشی
از این کشــور در نظر بگیریم ،ذخایر غنی نفتی ،فسفات و گاز همگی اقتصاد
مراکش را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
بخش خدمات تقریبا بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و
صنعت ،شامل معادن ،ساختوساز و تولید نقش مهمی در اقتصاد مراکش بازی
میکنند .بخشهایی که بیشترین رشد را در اقتصاد این کشور ثبت کردهاند،
گردشگری ،مخابرات و نساجی هستند .با این حال ،مراکش هنوز وابسته به
کشاورزی اســت .این بخش تنها حدود  14درصد تولید ناخالص داخلی را
تشــکیل میدهد ،اما  40تا  45درصد جمعیت مراکش را به خدمت گرفته
است .با آبوهوای نیمهخشک ،دشوار است که میزان بارندگی خوب را تامین
کنید و تولید ناخالص داخلی مراکش نیز بسته به شرایط آبوهوایی متفاوت
است .احتیاط مالی ایجاب میکند که کسری بودجه و بدهی سقوط بهعنوان
یک درصد از تولید ناخالص داخلی ادغام شوند .شریک تجاری اصلی مراکش،
فرانسه است .فرانسه همچنین قرضدهنده اصلی و سرمایهگذار خارجی در
این کشور آفریقایی است .در جهان عرب ،مراکش از سال  2005تاکنون در
رتبه دوم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی قرار گرفته است.
در سیستم بهداشتی مراکش در ســالهای اخیر اصالحات متعددی انجام
شده است ،اما تا به حال اثربخشــی آنها تا حدی تحت تاثیر فساد بوده است.
مراقبتهای مناسب در شهرهای بزرگ در دسترس است ،پوشش در بسیاری
از نقاط کشور خوب نیست و درمان تخصصی ممکن است در دسترس نباشد،

مهمترین بانکها
مراکش

المغرب
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
پادشاه:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر مراکش در ایران:

آفریقا
پادشاهی مشروطه
خدا ،وطن ،پادشاه
محمد ششم
عبداالله بن کیران
رباط
بربری و عربی
446550کیلومترمربع (رتبه )57
 35/276میلیون نفر (رتبه )39
123
درهم مراکش
 110میلیارد دالر (رتبه )61
 3151دالر (رتبه )109
عبداللطیف الجواهری
حسن حامی

التجاری وفا بانک

مدیرعامل :محمد الکتانی
تعداد پرسنل 19754 :نفر
تعداد شعبه3972 :
مهمترین بانک مراکش ،التجاری وفا اســت؛ بانکی که بخشــی از شرکت
هلدینگ پادشاهی محمد ششم یعنی  SNIاست .این بانک از ادغام دو بانک
قدیمی مراکش به وجود آمده است .وفابانک از سال  1904و  BCMاز سال
 1911در این کشور فعالیت داشتهاند و در سال  2003تحت عنوان التجاری
وفابانک ادغام شدند .ساختمان مرکزی این بانک در کازابالنکا مستقر است.

تجارت و صنعت مراکش

مدیرعامل :مراد شریف
تعداد پرسنل 2214 :نفر
تعداد شعبه360 :
بانک تجارت و صنعت مراکش یکی از بانکهای قدیمی این کشور ،شرکت
فرعی متعلق به گروه مالی فرانسوی  BNP Paribasاست .از دسامبر ،2014
این گروه مالی فرانسوی با  65.03درصد بزرگترین سهامدار بانک تجارت
و صنعت مراکش محسوب میشود .این بانک از اواسط قرن بیستم ،همواره
نقش کلیدی در سرمایهگذاری مراکش ایفا کرده است.

مراکش یا مغرب؟

ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسیم
مینویسد« :این کشور در قدیم مغرب
نامیده میشده .مراکش فقط ایالتی از این
کشور است .در دوران اخیر کلمه مغرب
به کشورهای اروپا و آمریکا اطالق شده و
در کتابهای فارسی ،برای رفع ابهام ،لفظِ
مراکش را بر کل کشور مراکش تعمیم
دادهاند .هم در متون گذشته فارسی و
عربی و هم در اصطالح امروزه کشورهای
عربیزبان ،نام این کشور مغرب است و نه
مراکش ».با این حال نام «مراکش» در
فارسی امروز معمولتر از «مغرب» است و
نیز نام بینالمللی پادشاهی مغرب موراکو
است که برگرفته از نام مراکش است .دولت
آن کشور هم نام رسمی بینالمللی موراکو را
به رسمیت میشناسد و نه نام عربی المغرب.
ترکیه تنها کشور دنیا است که از پادشاهی
مراکش با نام کشور فاس نام میبرد.

بانک مرکزی خلق

وبسایت بانک مرکزیwww.bkam.ma:

بدین معنی که ممکن اســت منافعی در نظر گرفته شــود که پوشش بیمه
درمانی مهاجرتی در بعضی از نقاط کشور مراکش بهخوبی انجام نشود.
بیمارستانهای دولتی ممکن است در ابتدا برای درمان اورژانسی رایگان یا با
حداقل هزینه شهروندان را درمان کنند ،اما برای پوشش هزینههای باال بیمه
ضروری است .بیمه در سطح محلی در دسترس است .اگر شما به ترک کشور یا
تخلیه برای دریافت درمان تخصصی نیاز دارید ،بیمه شما را پوشش نمیدهد.
بیمارستانهای مراکش ارتباط قوی با فرانسه و اسپانیا دارند و افرادی که به
درمان تخصصی در یکی از این دو کشــور نیاز دارند ،میتوانند در فرانسه و
اسپانیا ،راحتتر از دیگر کشورهای اروپایی سرویس بگیرند.

سیستمهای پرداخت

هنگام خرید در مراکش ،استفاده از پول نقد هنوز رایجترین گزینه است .این غیر
قابل انکار است که اقتصاد مراکش با توسل به سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
یک مقصد گردشگری بسیار جذاب ،داشتن صنعت در حال توسعه ،زیربنای
خوب و ثبات سیاسی ،پیشرفت میکند .چنین رشدی اغلب به افزایش فعالیت
بانکی منجر میشــود که تاثیر مثبتی بر اقتصاد دارد .با وجود این واقعیت که
پول اصلی همچنان منبع اصلی پرداخت برای خرید اســت ،تالشهای مداوم
دولت مراکش مانند تشویق پرداخت کارتی از طریق کاهش نرخ بهره یا کاهش
ذخایر مورد نیاز و همچنین اثرات مثبت رشد اقتصاد ،در حال تغییر نگرش مردم
مراکش هستند .عالوه بر نوآوریهای محصوالت و خدمات ،سیستمهای پاداش
و تبلیغاتی که توسط بانکها انجام میشــود ،انتظار میرود که رشد تجارت
الکترونیکی ،به رشد بیشتر کارتهای مالی در مراکش کمک کند.

مدیرعامل :محمد بنچابون
تعداد پرسنل 11712 :نفر
تعداد شعبه950 :
بانک مرکزی خلق( )La Banque Centrale Populaireیک بانک بزرگ
در مراکش است که به اختصار به آن  BCPمیگویند BCP .نقش مهمی در
اقتصاد مراکش ایفا میکند .این بانک خدماتــی را به بیش از  3،2میلیون
مشتری اختصاص میدهد و  60درصد کل درآمد مراکش خارج از کشور
را داراست و اولین بانک شناختهشده بینالمللی این کشور آفریقایی است.
 BCPدر آلمان ،انگلستان ،کانادا ،اسپانیا ،فرانسه ،جبلالطارق ،هلند ،بلژیک
و ایتالیا نمایندگی دارد.

بانک تجاری خارجی مراکش

مدیرعامل :عثمان بن جلون
تعداد پرسنل 21215 :نفر
تعداد شعبه565 :
بانک بیامسیایی شرکت خدمات مالی و بانکداری مراکشی است و عثمان
بن جلون مدیرعامل و بزرگترین سهامدار آن است .این بانک در سال ۱۹۵۹
توسط دولت مراکش تاسیس شد و در حال حاضر مالک شبکهای بالغ بر۵۰۰
شعبه در مراکش و کشورهای فرانسه ،اسپانیا ،بریتانیا ،جمهوری خلق چین،
ایتالیا ،آلمان ،بلژیک و هلند است .شعبه مرکزی این بانک در کازابالنکا قرار
دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس کازابالنکا معامله میشود.

سیآیاچ

مدیرعامل :احمد راحو
تعداد پرسنل 1542 :نفر
تعداد شعبه86 :
سیآیاچ یک بانک مراکشی است که عمدتا بر بخشهای امالک ،مستغالت
و گردشگری تمرکز دارد .این بانک در ســال  1920تاسیس شد و پس از
انشعاب به بخش گردشگری در سال  ،1967نام آن به سیاچآی تغییر پیدا
کرد .سیآیاچ به معنی اعتبار امالک و هتلداری است.
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عبدالکریم

عبدالکریم ،رهبر سیاسی و نظامی ریفیف
بود .او و برادرش ،ممتمم ،در منطقه شمال
مراکش ،یک شورش گسترده را با یک
ائتالف قبیلهای از قبیلههای بریتانیایی
در برابر استعمار فرانسه و اسپانیا رهبری
کردند.

45

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی مراکش
لقب :شیرهای اطلس
حضور در جام جهانی 4 :مرتبه
افتخارات :قهرمانی در جام ملتهای آفریقا در
سالهای  1976و 2018
ردهبندی فیفا41 :
سرمربی :اروه رنار
کاپیتان :مهدی بنعطیه

سکرت گاردن

در باغهای اسرارآمیز میتوانید زیر سایه درختان نخل استراحت کنید و به صدای مالیم فواره گوش دهید.
هتلهای لوکس در این منطقه حیاطهای سرسبز و بینظیری دارند که جهان را از خیابانهای شلوغ دور
میکند.

توریستیترین کشور آفریقا؟

بیشاز 10میلیونگردشگرهرسالهبهمراکشسفرمیکنند.بعضیازتوریستهامصروبعضیدیگر
مراکشرابهعنوانبهترینکشورقارهآفریقابرایمسافرتمیشناسند.ازاینحیث،بینگردشگران
اختالفنظر وجود دارد .البته کسی در اینکه مراکش از نظر زیبایی و تعدد اماکن و مصر از نظر اماکن
باستانی،بهترینانتخابدرآفریقاهستند،شکیندارد.

عاشقانه کازابالنکا

درهم مراکش

در سال 1942فیلم کازابالنکا تولید شد و این عاشقانه به قدری
تاریخسازشدکهباشنیدننامکازابالنکا،بیشترافرادبهیاداینفیلم
میافتندومهمترینشهرمراکش،بانقشآفرینیهمفریبوگارتو
اینگریدبرگمندرذهنهانقشبستهاست.

درهم یکای پول کشور مراکش
است .کد ایزو آن  MADاست.
هر درهم مراکش به یکصد
سانتیمات تقسیم میشود.
همچنین ضرب درهم بر عهده
بانک مرکزی این کشور ،یعنی
بانک المراکشی است.

درهای متفاوت مراکش

در معماری مراکش «در» نقش مهمی را ایفا میکند .درهای چوبی شگفتانگیز با
کاشیکاریهای خوشرنگولعاب ،زیبایی منحصربهفردی را به وجود آورده است .بهغیر از
درهای چوبی ،بعضی از کوچهپسکوچههای بافت سنتی مراکش ،ورودیشان همانند «در»
هستند و وقتی وارد این کوچهها میشوید ،حس میکنید این کوچه در دارد.

جشن خرما

اوایل اکتبر هر سال ،بیش از سه روز «جشن خرمای ارفوود» ،حدود یک میلیون گردشگر
خارجی و مردم محلی را دور یکدیگر جمع میکند .در این مراسم بعد از برگزاری آیین قدیمی
برداشت خرما؛ موسیقی سنتی ،رقص و جشنهای رنگی برپا میشود.
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فینتک
اقتصاد مراکش با توسل به سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،یک مقصد گردشگری بسیار جذاب ،داشتن صنعت در حال
توسعه ،زیربنای خوب و ثبات سیاســی ،یک روند صعودی را طی میکند .چنین رشدی اغلب به افزایش فعالیت بانکی
منجر میشــود که تاثیر مثبتی بر اقتصاد دارد .در این سالها مراکش با ســرعت زیادی به سمت پیشرفت نظام بانکی
حرکت کرده و تا آغاز سال  ،۲۰۱۷بانک المراکشی عنوان کرد که بیش از  70درصد از مردم مراکش ،دارای حساب بانکی
هستند؛ مردمی که پیش از این نسبت به داشتن حساب بانکی گارد داشتند.
بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی مراکش تقریبا نیمی از سیستم مالی کشور را تشکیل میدهند .از  19بانک مراکشی،
سه بانک ،مرکزی خلق ،التجاری وفا و تجاری خارجی مراکش ،مسئول بیش از دوسوم تمام داراییها و سپردههای بانکی
این کشور آفریقایی هستند .این سه بانک به ترتیب  25درصد 24 ،درصد و  12.7درصد از داراییهای بانکی را صاحب
هستند .در  10سال گذشته از سال  ،2007میزان نفوذ بانک از  43به  63درصد افزایش یافت و میزان تراکم بانک ،یعنی
شعبه به ازای  10هزار نفر به میزان  50درصد افزایش یافت.
رگوالتوری فینتک در مراکش از سال  2014کلید خورد .در این راســتا یک چارچوب جدید منتشر شد که طبق این
قانون دو دسته از ارائهدهندگان مالی میتوانند در فضای مالی مراکش به وجود بیایند .یک دسته جدید ،شرکتهایی
هستند که آنها را «بانکی مشارکتی» میخوانند و آنها اجازه دارند خدمات پرداختی انجام دهند که امکان انتقال وجه و
برداشت پول نقد از حسابهای پرداخت از جمله این امکانات هستند .دسته دیگر استارتآپهایی هستند که در یکی
از دستههای فینتک در چارچوب قوانین مراکش ،یک نوآوری به بار بیاورند .قانونگذاران کشور مراکش بااحتیاط در
حوزه فینتک حرکت کردهاند و احتمال میرود فینتک مراکش آینده بهتری را در سالهای آتی به خود ببیند .نتیجه به
ک در مراکش کمکم
وجود آمدن فینتکها ،افزایش رقابت در عرصه خدمات پرداخت بود و این روزها شرکتهای فینت 
ک مراکشی بیشترین فعالیت را در حوزه تامین مالی شرکتهای کوچک و
ک ترند تبدیل میشوند .شرکتهای فینت 
به ی 
متوسط داشتهاند و در این حوزه رتبه اول را در خاورمیانه کسب کردهاند و از این نظر از میانگین جهانی هم باالتر هستند.
مشتریان بانک در شمال آفریقا هنوز به پرداخت نقدی عالقهمند هستند .با این شرایط در شمالیترین کشور آفریقا ،کار
شرکتهای فینتک برای سوق دادن مردم به سمت فناوریهای مالی بسیار سخت است .با این حال بهخاطر اصالحات
نظارتی ،ثبات سیاســی و اعتماد مردم به قانونگذاران ،حرکت به سمت فناوریهای جدید در مراکش با سرعت خوبی
در حال وقوع است.
در مورد ارزهای رمزنگاریشــده ،مراکشیها در مسیری مشــابه با همسایگان آفریقایی خود ،با شــک و تردید با این
ارزها روبهرو شــدند .در نوامبر  ،2017دفتر مبادالت مراکش بیتکوین را ممنوع اعالم کرد و تحدیدات سختی را برای
عالقهمندان به ارزهای رمزنگاریشده در کشور صادر کرد .این ممنوعیت تقریبا یک هفته پس از اعالم پذیرش پرداخت
بیتکوین توسط سرویس تجارت و توسعه مراکش ( ،)MTDSاعالم شد و این بدان معنی است که  MTDSاکنون فقط
پرداخت با بیتکوین را از مشتریان خارجی میپذیرد.

استارتآپهایفینتک معروف
کوتیزی

کوتیزی یک کرادفاندینگ مراکشــی برای جمعآوری پول یا وجوه برای رویدادها ،مانند
مراسم عروسی ،تولد و خانه جدید و همچنین جمعآوری کمکهای مالی بهصورت اینترنتی است .همچنین
یک پلتفرم جهت ایجاد و راهاندازی درخواستهای آنالین برای انجمنهای مختلف خیریه مراکش اضافه
کرده است .کوتیزی از سال  2015در کازابالنکا شروع به فعالیت کرده است.

ویزتوکپ

ویزتوکــپ ( ،)WaystoCapیک پلتفرم تجــارت آنالین  B2Bدر
کازابالنکا است WaystoCap .اولین شرکت  B2Bآفریقایی است که شرکتها بهوسیله آن میتوانند در یک
محیط امن و معتبر خریدوفروش کنند .این استارتآپ به خریداران کمک میکند تا شریک بعدی خود را
پیدا کنند و همچنین بیمه و اعتبارسنجی معاملهگران را سازماندهی میکند.

پیکاک

پیــکاک( )PEAQOCK Fundsیک اپلیکیشــن اســت که به مدیــران صندوقها و
ســرمایهگذاران اختصاص داده شده است .این اســتارتآپ به مدیران اجازه میدهد
صندوقهای خود را دیجیتال و دادههایشان را ایمن کنند .پیکاک به بهبود ارتباطات مالی سرمایهگذاران کمک
محسوسی کرده است .از نظر فوربس پیکاک یکی از 20استارتآپ برتر در آفریقا در حوزه فینتک است.

لینکای

لینکای( )Linkaiیک نرمافزار موبایلی برای انتقال پول است .این اپلیکیشن کمک میکند
تا خانواده و دوستان مقدار کمی پول را از هر کجا که هستند ،بهراحتی جابهجا کنند .همچنین انتقال پول
در موارد اجتماعی برای کمک به مردم در این اســتارتآپ انجام میگیرد .خدماتی مانند یکپارچگی ارائه
صورتحساب و پرداخت در نیز لینکای امکانپذیر است.

آی تاکسی

هرچند آیتاکسی یک استارتآپ فینتک نیست ،اما بسیاری از مراکشیها با شنیدن کلمه استارتآپ
به یاد این اپلیکیشن آنالین تاکسی میافتند .آیتاکسی در این کشور آفریقایی بسیار محبوب است و
در ابتدا بسیاری مقاومت زیادی در برابر این کسبوکار جدید از خود نشان دادند .آیتاکسی برای اینکه ثابت کند تا
یک اپلیکیشن امن است ،در ماههای اول قیمتها و خدمات منحصر به فردی به مشتریانش ارائه داد.

بهترینچایجهاندرمراکش
برای آنهایی که عاشق چای هستند ،مراکش رویاییترین کشور است .این
ســرزمین را پایتخت مرغوبترین چای در جهــان نامیدهاند .در مراکش
نوشیدن چای زمان و مکان نمیشناسد! به غیر از وعدههای غذایی که در هر
سه وعده با صبحانه ،ناهار و شام چای سرو میشود ،مردم این کشور آفریقایی
دلشان همیشه چای میخواهد .نوشــیدن چای در این کشور آداب دارد و
قوریهای عالءالدینی عربی ،حس خوبی به گردشگران میدهد.
بعضیها میگویند برای اولین بار در قرن بیستویکم ملکه انگلستان به رهبر
مراکش چای اهدا کرده بود و بعضی دیگر میگویند که این نوشیدنی مهم،
در سال  1850در جنگ مقابل بریتانیا توسط جنگجویان به وجود آمد .اکثر
افراد به این تاریخچه کاری ندارند و آنها میخواهند با دل سیر و خیال راحت
چایشان را بنوشند!
به نظر بســیاری «چای مراکشــی» یک ترکیب ویژه از انگور تازه ،شکر و
چای سبز با آب جوش است .هرچند در ترکیب یک فنجان چای اختالفات
منطقهای وجــود دارد و هر کدام از شــهرهای مراکش ،چای را به شــیوه
خودشان سرو میکنند ،اما در بیشــتر موارد همان ترکیب چای مراکشی،
یک پیشنهاد ویژه است.
چای در مراکش در ظروف رنگی و شیشــهای و با ذوق و انرژی زیادی سرو
میشود .قند و نعنا پای ثابت سینی چای مراکشی هستند و همیشه نعناهای
خوشعطر و قندهای بلورین در سینی کنار لیوان یا استکان دیده میشود .در
بعضی از موارد دیده شده که لیمو هم کنار این موارد سرو میشود.
چای اینجا بیش از یک نوشــیدنی اســت و یک جنبه فرهنگــی دارد .اگر
بهعنوان یک شهروند مراکشی ،نتوانید با هنر و خوشذوقی یک چای خاص
به میهمانتان بدهید ،به اصالت شما شک میکنند .در مورد چای جادوی
خاصی در مراکش وجود دارد؛ چیزی که گاهی اوقات از یک نوشیدنی عادی
به یک تجربه معنوی تبدیل میشود.
شایعترین چای در مراکش چای سبز است ،اما این تنها نوع چای مراکشی
نیست که میتواند شما را سرحال کند .دیگر چایهای گیاهی مانند چای بربر
که ترکیبی از نعنا همراه با آویشن ،مریمگلی ،چمنی ،لیمو گراس ،وربنا و کرم
چوب است ،پای ثابت سینی چای مراکشی در زمستان است .به غیر از اینها،
آن چایی که ایرانیها مینوشند و آن را بهعنوان چای سیاه میشناسیم ،در
تمام شهرهای مراکش در دسترس است و از نظر کیفیت میتواند ایرانیهای
چایخور را شگفتزده کند.

اتای و رگوا

پذیرایی چای در میان دوستان و خانواده نشانهای از میهماننوازی است و دو
نوع پذیرایی سنتی چای در مراکش از رسوم این کشور محسوب میشوند.
یکی از این پذیراییها را با نام «اتای» میشناسند .این فرایند به این صورت
است که در مقابل میهمانان دو قاشــق غذاخوری از برگ چای سبز در آب
جوش شستوشو داده میشود .سپس قند به همراه قاشق چای با تقریبا چهار
فنجان آب جوش به قوری اضافه میشود .پس از آن چای با احترام و با سرعت
نهچندان زیادی ،پذیرایی میشــود .هنگامی که چای دم شده و آماده سرو
میشــود ،جنبه دیگری نیز وجود دارد که سبک جالبی است .چای ریختن
از راه دور بهعنوان سبک رگوا شناخته میشود .چای ریختن به سبک رگوا
مهارت بیشتری به نسبت چای ریختن عادی میطلبد! بنابراین آن دسته از
مردم ایران که معتاد به نوشیدن چای هستند ،باید اصلیترین رقیبان خود
را در شمالیترین نقطه آفریقا بیابند.
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ویژه
مجهانی
جا 

ایران

عبور از توفان
شهریور  ۱۳۲۰وقتی رضاخان در حال
ترک ایران بود ،به فرزندش ،محمدرضا
گفت در برابر توفان مقاومت نکن و
بگذار بگذرد .از آن روز  ۷۷سال میگذرد
و در تمام این سالها این ارثیه رضاخان
برای مردم ایران است :در برابر توفان
مقاومت نکن! و این روزها برای عبور از
توفان دو مسیر نرفته در پیش داریم؛
جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران و
اصالحات اقتصادی
ایران

صحبت کردن درباره ایران سخت است و آسان .آســان است چون در آن زندگی
میکنیم و تصور میکنیم که همهچیز را دربارهاش میدانیم و سخت است چون
در برابر پرسش «ایران چیست؟» دچار فروپاشــی ذهنی میشویم .انتظار داریم
درباره این بپرسند که «ایران کجاست؟» و با مدد گرفتن از مرزهای ساختگی از
سرزمینی بگوییم که نامش ایران اســت .منتها اگر بخواهیم عامل زمان را به این
پرسشها اضافه کنیم ،آن وقت است که پرسشهای جدیدی پیش روی ما قرار
میگیرد؛ سوالهایی مانند اینکه افغانســتان و تاجیکستان چقدر ایران هستند؟
اشتراکات فرهنگی پرشمار ما با افغانها را چه کنیم؟ چه چیزی ما ایرانیهای درون
این مرزهای جغرافیایی را ایرانی میکند و افغانهای بیرون این مرزها را از ایرانی
بودن دور میکند؟ واقعیت دردناک این است که وقتی از ایران صحبت میکنیم،
داریم درباره تهران حرف میزنیم .متاسفانه در ساختار ذهنی ما ایران ،تهران است
و این واقعیت وقتی دردناکتر میشود که بدانیم تهران تاریخ بسیار کوتاهی دارد.

اقتصاد

اصغر فرهادی

اصغر فرهادی کارگردان ،فیلمنامهنویس و
تهیهکننده فیلم است .او یکی از موفقترین
کارگردانان ایرانی در سطح بینالمللی است.
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متاسفانه ایران ،تهران اســت و قلب اقتصاد ایران هم در این شهر میتپد .وقتی از
تاریخ ایران صحبت میکنیم ،بد نیست بدانیم که زکریا محمد قزوینی در آثارالبالد
در قرن هفتم هجری مینویسد« :تهران روستای بزرگی در حوالی شهر ری است
که باغها و درختان میوه فراوان دارد .ساکنان آن در سردابهایی زندگی میکنند
که به النه مورچگان میماند .میوههایش نیکو و فراوان اســت و بهویژه اناری دارد
که در هیچیک از شهرها نظیرش یافت نمیشود ».این روزها دیگر تهران انار ندارد.
وقتی داریم درباره اقتصاد و بخشهایی مانند بانکــداری ،بورس و بیمه صحبت
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میکنیم ،باید بدانیم که با اینکه در شهرهای دیگر ایران مانند یزد و تبریز و کرمان و
اصفهان تالشهایی انجام شده بود ،اما کانون نتیجهها تهران بود .بانکداری در ایران
قدمت ۱۳۰ساله دارد؛  ۱۳۰سال پیش تهران شهر کوچکی بود که با دیوارهایی
در اطراف محاصره شده بود .بعد از بانکداری ،بیمهداری در ایران شروع شد و دیرتر
از همه بورس پایش به ایران (تهران) باز شــد و این در حالی است که هر سه این
بازارها با اختالفی ۳۰۰ساله نسبت به دنیا وارد ایران شدند و تقریبا در هر سه مورد
انگلیسیها و روسها بودند که پی ساختمان این بازارها را ریختند.
تا مدتها هدف بسیاری از ایرانیها راهاندازی داخلی (به تعبیری بومی) آن چیزی
بود که انگلیسها و روسها در ایران راه انداخته بودند و معموال به پسوند ملی هم آن
را مزین میکردند .بهعنوان نمونه ،در بانکداری ایران ابتدا انگلیسیها بودند که بانک
شاهی یا شاهنشاهی را در میدان امام خمینی امروز (توپخانه سابق) راه انداختند و
بالفاصله روسها بانک استقراضی را .افرادی مانند شاه جهان در یزد تالش کردند
که بانک ملی راه بیندازند؛ منتها حکومت قاجار مانع اصلی بود و حتی شــخص
محمدعلیشاه که مجلس مشروطه را هم به توپ بسته بود ،دستور قتل شاه جهان
را نیز صادر کرد .اولین بانک ایران؛ یعنی بانک سپه در سال  ۱۳۰۴در زمان رضاخان
ایجاد شد .بعدها بانک ملی تاسیس شد و تا سالها این بانک وظایف بانک مرکزی
امروز ،مانند چاپ اسکناس را بر عهده داشت .بانک مرکزی با وقفهای ۷۰ساله در
ایران تاسیس شد .در این مسیر انقالب اسالمی نقطهعطفی بود که با شور انقالبی
همراه شد و تصمیمهایی گرفته شد؛ مانند مصادره و ادغام بانکها ،بیمهها و مقابله
با بورس که تا مدتها مسیر توسعه این بازارها در ایران را دچار مشکالت جدی کرد.
از زمان تاسیس اولین بانکها و بیمههای خصوصی و شروع دوباره بورس در ایران
 ۲۰سال هم نمیگذرد و همه آن چیزی که امروز داریم دربارهاش صحبت میکنیم،
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تاریخچهای کمتر از  ۲۰سال دارد .البته به طرز غریبی تصور میکنیم سالهاست
که این بازارها در ایران وجود دارد.
فعالیتهایی که در این  ۲۰سال انجام شده ،بدون ارتباط با گذشته بوده و نمیتوان
سیری منطقی از ابتدای شروع این بازارها تا امروز یافت .فعالیتهایی که در این
مدت در این بازارها انجام شده ،تالشی بوده برای احیای چیزی که اگر حالش خوب
باشــد ،قطعا حال بخشهای دیگر را هم خوب میکند .منتها در صورتی که این
بخشها بیمار باشند ،مطمئنا باقی بخشها را هم تحت تاثیر قرار میدهند .همین
امروز هم بازارهای مالی و خصوصا بانکداری مرغ هر عزا و عروسی هستند ،در حالی
که این بازارها در ذات خودشان نه خیرند ،نه شر .این بازارها ابزارهایی هستند برای
توسعه اقتصادی و در صورتی که بخواهیم با این بازارها کشتی بگیریم که میگیریم،
فرصت ،توان و انگیزه کافی برای توسعه اقتصادی نخواهیم داشت.

سیستمهای پرداخت

در مصوبه خردادماه هیات دولت ،بانکها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
( )PSPموظفاند دسترسی به خدمات بانکی را برای شرکتهای خدمات فناوری
مالی (فنمها) که دارای مجوز از صنف مربوطه هستند ،فراهم آورند .اشاره به صنف
شرایط تسهیلشده دیگری است که دولت در این زمینه برای این گروه از شرکتها
ش از این بحثهای مختلفی در مورد گرفتن
در این مصوبه بهکار برده است .تا پی 
مجوز از سوی بانک مرکزی یا PSPها برای شرکتهای فینتک مطرح بود .یکی از
کلیدواژههایی که در سالهای گذشته درباره سیستمهای پرداخت در ایران مطرح
شده «انحصار» است و یکی از کسانی که بهشدت روی این موضوع مانور میدهد،
محمدجواد جهرمی ،وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات ایران است.

دانشگاه تهران

بانک ملی

مدیرعامل :محمدرضا حسینزاده
تعداد پرسنل :بیش از  34000نفر
تعداد شعبه۳۳۲۸ :
پس از پایان جنــگ جهانی اول و خروج اشــغالگران از ایران ،قانون
تاسیس بانک ملی ایران در جلسه تاریخ  ۱۴اردیبهشتماه  ۱۳۰۶به
تصویب مجلس رسید و اساســنامه بانک در  ۱۴تیرماه  ۱۳۰۷مورد
تصویب کمیســیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سهشنبه ۲۰
شهریور  ۱۳۰۷بانک ملی ایران در تهران رسما کار خود را آغاز کرد.
اولین مدیرعامل بانک ملی دکتر کورت لیندن بالت و معاون او فوگل
به همراه  ۷۰کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.

دانشگاه تهران بزرگترین مرکز آموزش
عالی در ایران است که در سال ۱۳۱۳
خورشیدی به دستور رضاشاه پهلوی تاسیس
شد .دانشگاه تهران هماکنون دارای ۲۵
دانشکده ۹ ،پردیس و  ۱۱مرکز پژوهشی
است و از استادان مجرب ایرانی در بیشتر
رشتهها بهره میگیرد.

بانک ملت

مدیرعامل :محمد بیگدلی
تعداد پرسنل23000 :
تعداد شعبه۱۵۷۰ :
بانک ملت از ادغام بانکهــای تهران ،داریــوش ،بینالمللی ایران،
عمران ،بیمه ایران ،ایران و عرب ،پــارس ،اعتبارات تعاونی و توزیع،
تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ  ۳۱تیرماه  ۱۳۵۹تشــکیل و
عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغاز شد .با ادغام بانکها ،سرمایه
اولیه بانک ملت به  ۳۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال رسید .بانک ملت
در حال حاضر با ســرمایه  ۵۰هزار میلیارد ریال یکی از بزرگترین
بانکهای کشور است.

بانک پاسارگاد

مدیرعامل :مجید قاسمی
تعداد پرسنل ۴۶۸۵ :نفر
تعداد شعبه۳۲۷ :
بانک پاســارگاد در تاریخ  ۲۲شــهریورماه  ۱۳۸۴با سرمایه ۳۵۰۰
میلیارد ریال که تماما پرداخت شــده است ،فعالیت خود را آغاز کرد
که از این رقم  ۲۰۰۰میلیارد ریال بهوسیله موسسان پرداخت شده
و  ۱۵۰۰میلیارد ریال با پذیرهنویسی همگانی بهوسیله  ۳۴هزار نفر
خریداری شده اســت .نخستین شــعبه بانک همزمان با میالد امام
رضا (ع) در تاریخ  ۲۳آذرماه  ۱۳۸۴در شــهر مشــهد بهطور رسمی
گشایش یافت.

سید محسن نوربخش

سید محسن نوربخش وزیر اقتصاد و دارایی
در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی
و رئیسکل بانک مرکزی در دولت اکبر
هاشمی رفسنجانی ،محمدعلی رجایی،
میرحسین موسوی و محمد خاتمی و
نماینده مجلس بود.
او یکی از گزینههای نخستوزیری در ایران
بود و برای وزارت اقتصاد و دارایی در دولت
دوم هاشمی رفسنجانی معرفی شد که
موفق به دریافت رای اعتماد نشد .نوربخش
استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم
سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود.

بانک انصار

مدیرعامل :آیتاهلل ابراهیمی
تعداد پرسنل10000 :
تعداد شعبه1100 :
پــس از موافقت ضمنی بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران با
تاسیس بانک انصار در اوایل سال  ،۱۳۸۸هیات موسس بانک نسبت
به تهیه برنامههای عملیاتی و چارچوب راهبردی کار بانک اقدام کرد.
اساسنامه پیشنهادی در تاریخ  ۳۱شهریورماه  ۱۳۸۸در هزار و صد و
دومین جلسه شورای عالی پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید.
پس از اخذ موافقتهای مورد نیاز زمان پذیرهنویســی عمومی بانک
انصار از تاریخ  ۱۵اسفندماه  ۱۳۸۸تا تاریخ  ۱۵اسفندماه  ۱۳۸۸تعیین
و برگزار شد .اخیرا موسسه ثامن در انصار ادغام شده است.

محمدمهدی سمیعی یکی از مدیران بانکی
و برنامهریزی ایران و یکی از فنساالران
دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بود.
وی سالها ،رئیس بانک توسعه صنعت و
معدن ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس سازمان
برنامه و سرانجام رئیس صندوق توسعه
کشاورزی بود و در هر یک از این سمتها،
تصمیمهایی گرفت و در تصمیمات
تعیینکننده برای تامین زیرساختهای
کشور نقش داشت .این واقعیت را که بانک
مرکزی ایران موسسهای عاری از فساد،
نسبتا مستقل و به نحو غریبی کارآمد بود به
مدیریت او منتسب کردهاند.
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محمدمهدی سمیعی

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی ایران
لقب :تیم ملی
حضور در جام جهانی ۵ :مرتبه
افتخارات :سه دوره قهرمان آسیا
ردهبندی فیفا۳۷ :
سرمربی :کارلوس کیروش
کاپیتان :مسعود شجاعی

میدان نقشجهان

میدان نقشجهان همچنین معروف با نام تاریخی میدان شاه و پس از انقالب  ۱۳۵۷ایران با نام رسمی میدان
امام ،میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقشجهان قرار دارد .بناهای تاریخی
موجود در چهار طرف میدان نقشجهان شامل عالیقاپو ،مسجد شاه (مسجد امام) ،مسجد شیخ لطفاهلل
و سردر قیصریه است .عالوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان واقعشده است که عموما
جایگاه عرضه صنایعدستی اصفهان هستند.

کباب

کَباب یکی از معروفترین غذاهای موردعالقه مردم خاورمیانه ،بهخصوص ایران و قفقاز است .در تهیه و
پختبیشترکبابهاازگوشتقرمزبرهیاگوسالهاستفادهمیشود.همچنیندرمراحلتهیهاکثرکبابها
از پیاز و ادویهجات استفاده زیادی میشود.

ریال

فردوسی

ابوالقاسم فردوسی طوسی ،شاعر حماسهسرای ایرانی و سراینده
شاهنامه ،حماسه ملی ایران ،است .برخی فردوسی را بزرگترین
سراینده پارسیگو دانستهاند که از شهرت جهانی برخوردار
است .فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.

ریال یکای پول رایج ایران
است ،اما چون یکای بسیار
کمارزشی است ،تقسیمات آن
در حسابداری به کار نمیرود.
همچنین از زمان کنار گذاشتن
رسمی تومان در سال  1308و
انتخاب ریال بهعنوان یکای پول
رسمی ،کماکان از طرف مردم
واحد تومان (برابر  10ریال) برای
محاسبات به کار میرود.

محمدعلی مجتهدی

دکتر محمدعلی مجتهدی گیالنی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس دبیرستان
البرز بود .او دانشگاه صنعتی شریف را بنیان نهاد .همچنین در دورههایی ریاست
دانشگاههای ملی ایران و پهلوی و پلیتکنیک تهران را عهدهدار بود.

تخت جمشید

تخت جمشید یا پارسه (یا پرسپولیس ،پرسهپلیس ،هزارستون ،صدستون یا چهلمنار) نام
یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان ،پیوسته پایتخت باشکوه و تشریفاتی
پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده است .در این شهر باستانی کاخی به نام
تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ ،خشایارشا و اردشیر اول بنا
شده است و به مدت حدود  ۲۰۰سال آباد بوده است.
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فینتک یا «فنم»
اگر بخواهیم درباره کسبوکارهای فینتک و روندهای کلی فینتک در این کشور صحبت کنیم ،میتوانیم به سالهای پایانی
دهه  70اشاره کنیم .در این سالها برای اولینبار بعد از انقالب اسالمی سال  ۱۳۵۷بانکهای خصوصی در ایران تاسیس شدند.
شروع فعالیت بانکهای خصوصی زمینه رشد کسبوکارهایی را فراهم کرد که میخواستند با فناوری زمینه تغییر در بانکداری
را فراهم کنند .شاخصترین نام در این میان شرکت توسن (کیشویر سابق) اســت که در سال  ۱۳۷۸شکل گرفت .تا سالها
این کسبوکار ارتباط تنگاتنگی با بانک سامان داشت و بعد از موسسه امین ،ســامانه یکپارچه بانکی را در سامان پیادهسازی
کرد .بانکهایی مانند اقتصاد نوین ،سامان و پارسیان جزء شاخصترین نامهای شروع کاربرد فناوری در بانکداری بعد از انقالب
بودند .در این میان چند سال بعد نام شاخص دیگری خلق شد؛ فناپ .فناپ هم مانند توسن یکی از اولین کسبوکارهای نوآورانه
فینتک ایران بود که در ارتباط تنگانگ با بانک پاسارگاد شروع به فعالیت کرد .هرچقدر توسن بهمرور فاصلهاش را از سامان بیشتر
و تالش کرد چهره مستقلی برای خودش خلق کند ،فناپ مســیر دیگری را زیر سایه بانک پاسارگاد انتخاب کرد .در این مسیر
نامهای دیگری هم بودند؛ مانند شرکت پویا و شرکت بهسازان .دولت و بانک مرکزی هم تالش کردند با شرکت ملی انفورماتیک
این مسیر را طی کنند.
اواخر دهه  80موج دیگری از فناوری بانکداری ،ایران را تحت تاثیر خودش قرار داد .اولین استارتآپهای دوره جدید فینتک
ایران متمرکز بر بازار دیگری بودند؛ پرداخت .با اینکه اوایل دهه  80شــرکت پرداخت الکترونیک ســامان (سپ) و اواخر دهه
 80کسبوکاری مانند توسنتکنو از دل توســن بیرون آمدند ،اما تمرکز اصلی این کسبوکارها بر بازار نرمافزار بانکداری بود.
منتها نسل جدید مستقیم به دل پرداخت زدند و امروز بیش از نیمی از استارتآپهای فینتک ایران در بخش پرداخت فعالیت
میکنند .هرچند بهمرور که به اواخر دهه  90نزدیک میشویم ،شاهد شکلگیری استارتآپهایی در زمینههایی مانند بورس
(ولثتک) ،بیمه (اینشورتک) و رگتک هستیم .رگوالتوری فینتکها در ایران توسط بانک مرکزی انجام میشود و در سالهای
گذشته این نهاد رویکرد مثبتی نسبت به این کسبوکارها داشته است .بانک مرکزی ایران استارتآپهای فینتک ایران را در
شش دسته پرداختساز ،پرداختیار ،پرداختبان ،حسابیار ،ارزهای رمزنگاریشده و وامدهی و تسهیالت میبیند و رویکردش
ارائه چارچوب به جای مجوز است .روند تهیه مســتندهای بانک مرکزی از آبان  ۱۳۹۶شروع شــده و احتماال تا پایان امسال
سیاستهای بانک مرکزی بیان میشــود .خرداد  ۱۳۹۷هیات دولت ایران بانکها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
( )PSPرا موظف کرده حداکثر ظرف سه ماه دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی (که آن را بهطور
مخفف فنم نامیده) را فراهم کند .سیاستهای جدید مصوب هیات دولت تفاوتهایی با سیاستهای مورد انتظار بانک مرکزی
در این زمینه دارد و هنوز بانک مرکزی اظهارنظر رسمی درباره مصوبه هیات دولت نداشته است.

استارتآپهایفینتک معروف
زرینپال

زمانی که پرداخت آنالین در ایران پدیدهای نوپا محسوب میشد و گرفتن درگاههای
پرداخت آنالین دشواریهای زیادی داشت ،برای ایجاد یک فضای ایمن و قابل اعتماد میان فروشندگان و
خریداران اینترنتی و همچنین ارائ ه یک درگاه پرداخت اینترنتی بهسادگی هرچه تمامتر ،استارتآپی به نام
زرینپال در فروردین  ۱۳۸۹متولد شد .زرینپال یکی از شناختهشدهترین نامها در فضای استارتآپهای
فینتک ایران است.
درگاه پرداخت و کیف پول Pay

درگاه پرداخت و کیف پول  Pay.irدر ســال  ۱۳۹۰با برند پیالین ( )Payline.irو با هدف
ایجاد بستری ساده برای ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی به کسبوکارهای خرد ،کار خود را شروع کرد
و بعد از چهار سال فعالیت در روزهای پایانی سال  13۹۴همراه با فیلترینگهای گسترده فینتکهای مالی
با برند جدید  Pay.irو با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامانکیش کار خود را ادامه و گسترش داد.
در حال حاضر عمده فعالیت این استارتآپ متمرکز بر ارائه راهکارهای جدید در حوزه پرداخت الکترونیک
و پرداخت اینترنتی است.

اپلیکیشن حسابداری شخصی نیو

در سالهای اخیر کســبوکارهایی در زمینه  PFMدر ایران رشــد کردهاند .با استفاده از
نیوُ ،بدون نیاز به دانش حســابداری ،بهراحتی میتوانید درآمدها و هزینههایتان را بررسی کنید ،برای آنها
بودجهبندی کنید ،بر روند پس اندازهایتان نظارت داشته باشــید و از طلبها و بدهیهایتان با یادآورهای
هوشمند اطالع پیدا کنید .پارمیس ،کسبه ،پوالم و آنالیزا برخی از کسبوکارهای فعال در این زمینه هستند.

بیمیتو

بیمیتو یک  Aggregatorبیمه است؛ یعنی مشتریان میتوانند از طریق اپلیکیشن بیمیتو
یا وبسایت آن ،قیمت ،ویژگیها و خدمات شرکتهای مختلف بیمه را با هم مقایسه کنند ،بیمه مناسب خود
را آنالین خریداری کنند و رایگان تحویل بگیرند .در ابتدای کار ،بیمیتو پاسخگوی نیازهای مشتریان در تهران
و تبریز بوده ،اما در حال حاضر ،بیمیتو به مشتریان خود در مراکز استان سراسر کشور خدمات ارائه میکند.

صدتحلیل

صدتحلیل در ایران اقدام به ایجاد بســتری برای معامالت اجتماعــی ( )social tradingکرده
است .عملکرد صدتحلیل به اینگونه است که تحلیلگران حرفهای بورس بعد از باز کردن حساب
کاربری ،روزانه سیگنالهای خرید خود را با جزئیات (قیمت خرید ،حد سود ،حد ضرر و زمان مورد انتظار) به
اشتراک میگذارند .از سمت دیگر سایر سرمایهگذاران میتوانند سیگنالهای خرید آنها را مشاهده کرده و
معاملهای مشابه آنها انجام دهند .در این میان الگوریتم صدتحلیل با بررسی عملکرد تحلیلگران به آنان امتیاز
داده و آنها را رتبهبندی میکند.

درباره ایران
چه میتوان درباره ایران گفت که تا به حال گفته نشده است؟ در مطالبی که
برای این دو صفحه نوشتم برخالف عادت دیرینه ســعی کردم درباره ایران
بهصورت سومشخص بنویســم .واقعیت این اســت که در این سالها بدون
هیچ قصد و غرضی همیشه بهصورت اولشخص درباره ایران نوشتهام .حاال
که سعی کردم کمی با فاصله به سوژهای به نام ایران نگاهی بیندازم ،متوجه
شدم که ناخودآگاه در همه این سالها چنان به سوژه نزدیک شده بودم که
توان نگاه از بیرون به آن را نداشتم .این نزدیک شدن به سوژه ربطی به نزدیکی
جغرافیایی ندارد که بیشتر آنهایی هم که در این سالها سعی کردند فاصله
جغرافیاییشان با ایران را زیاد کنند ،نتوانســتند بر این چالش غلبه کنند و
همیشه درباره ایران اولشــخص صحبت کردند؛ حتی زمانهایی که تالش
کردند ایرانی بودن خودشان را پنهان کنند! ایران محدود به جغرافیای امروز
نیست که شبیه یک گربه است ،متاسفانه در این سالها اشتراکات فرهنگی
با سرزمینهایی مانند افغانستان و تاجیکستان کمرنگ شده و یادمان رفته
که وقتی درباره ایران حرف میزنیم ،داریم درباره موجودیتی قدیمی صحبت
میکنیم که در طول سالها عناصر فرهنگی مشــترکی را درون خود حفظ
کرد ه است.
شاید یکی از بهترین مثالهایی که میشود برای فهم موضوع ذکر کرد ،بریتانیا
باشد .بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا با نام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای
کبیر و ایرلند شمالی ( )UKکشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی
شهر لندن .پادشاهی متحد از چهار بخش تشکیل شده است؛ سه بخش آن
کشورهای انگلستان ،اسکاتلند و ولز هســتند که رویهم بریتانیای کبیر را
تشکیل میدهند .بخش چهارم ،ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار
دارد .نقش پرچم بریتانیا در طول  ۳۰۰سال گذشته در پرچمهای کشورهای
بســیاری از جمله هند ،اســترالیا ،نیوزیلند ،قبرس ،ایاالت متحده آمریکا،
فلسطین ،کنیا ،نیجریه ،سیالن ،جامائیکا ،کانادا و سنگاپور وجود داشتهاست.
در سال  ۱۹۹۹پس از بازپس دادن هنگکنگ به چین ،نقش پرچم بریتانیا
از پرچم هنگکنگ حذف شد .امروزه چهار کشور استرالیا ،زالندنو ،فیجی و
تووالو کماکان نقش پرچم بریتانیــا را در پرچم ملی خود حفظ کردهاند .این
نقش همچنان در پرچم برخی از اســتانهای کانادا مانند (بریتیش کلمبیا،
مانیتوبا و انتاریو) و پرچم ایالت هاوایی در ایاالت متحده آمریکا حضور دارد.
از دیرباز در اغلب منابع فارسیزبان ،کل کشور بریتانیا را به اشتباه انگلستان
یا انگلیس مینامند؛ به جای تعبیرهایی درســتتر مانند «پادشاهی متحد
بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» یا «بریتانیای کبیر» یا «بریتانیا» .جایی که
امروز لندن پایتخت آن است ،کشوری است به نام انگلیس که بخش مهمی از
آن جایی است که با عنوان بریتانیا میشناسیم .کاش جایی که تهران پایتخت
آن اســت ،محدود به این مرزهای گربهگون نبود و وقتی درباره ایران حرف
میزدیم ،داشتیم درباره سرزمین پهناوری صحبت میکردیم که عوامل زیادی
ما را به هم پیوند میداد .کاش میشد با یک قطار سریعالسیر صبح راه افتاد
و شب در هرات بود .کاش میشد از آنجا با یک «طیاره» و از «میدان هوایی»
راهی دوشنبه شد .کاش ایران امروز فقط در کالنشهر بدقوارهای به نام تهران
خالصه نشده بود.

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم .تیرماه 97

51

ویژه
مجهانی
جا 

فرانسه

سرزمین عطر و
دموکراسی
میتوان فرانسه را مهد دموکراسی دنیا
دانست؛ جایی که قرن هجدهم انقالب
کبیر فرانسه در آن رقم خورد .فرانسه در
طول تاریخ جزء تاثیرگذارترین کشورها
در اروپا بوده است .در جنگ جهانی اول،
جزء کشورهای متفقین بود و در مقابل
آلمان صفآرایی کرد .نام این کشور با
ناپلئون ،عشق ،برج ایفل ،موزه لوور و
کاخ الیزه گره خورده است
فرانسه

فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربی است .برای سدههای متوالی ،این کشور از
نظر فرهنگی ،اقتصادی ،ارتشی و سیاسی ،در اروپا و جهان ،قدرت مهمی بهشمار
میآمد .طی ســدههای هفدهم و هجدهم میالدی ،فرانسه بخشهای بزرگی از
آمریکای شمالی را به تصرف خود درآورد و در  200ســال بعدی ،با حکومت بر
بخشهای بزرگی از شمال ،غرب و مرکز آفریقا ،آسیای جنوبی و تعداد زیادی از
جزیرههای اقیانوس آرام ،دومین امپراتوری بزرگ جهان بود.
نیاکان فرانسویها گلها بودند و تبار ســلتی داشتند .آنها تا زمان ژولیوس سزار
فرمانروای روم ،فرمانروایی بومی خود را داشتند تا سرانجام به دست سزار سرنگون
شدند و کشورشان بخشی از امپراتوری روم شد .انقالب کبیر فرانسه عصر نوینی
در تاریخ فرانسه و جهان به وجود آورد .دانتون و روبسپیر که از سران انقالب بودند،
به قلع و قمع شدید مخالفان داخلی پرداخته ،عصر ترور یا وحشت را آغاز کردند.
مخالفان ،روبسپیر را برکنار کرده و اعدام کردند؛ اما در تامین امنیت و ثبات کشور
ناکام ماندند .در این شرایط ناپلئون بناپارت کودتا کرد و خود را امپراتور خواند .در
هر دو جنگ جهانی اول و دوم فرانسه بخش زیادی از ثروت و قدرتش را از دست
داد .با این حال امروز فرانسه ششمین كشور صنعتی دنیاست.

اقتصاد

ناپلئون بناپارت ( )1769-1821یکی از
بزرگ ترین فرماندهان نظامی تاریخ و امپراتور
فرانسه بود .او بیشتر اروپا را فتح کرد.

فرانسه پنجمین اقتصاد دنیاست و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014
بیش از  2.829میلیارد دالر بوده است .این کشور تاریخی ،افزون بر جذابیتهای
ذکرشده ،یکی از قطبهای اقتصادی اروپاست؛ کشوری که نهتنها در عرصه منابع
انسانی در شرایط ایدهآل قرار دارد ،بلکه از حیث زیرساختهای صنعت و معدن
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ناپلئون بناپارت

نیز در جایگاه بسیار مثبتی قرار گرفته است .شرکت هواپیماسازی ایرباس ،شرکت
نفت و گاز توتال و خودروسازی پژو از مشهورترین برندهای صنعت و اقتصاد این
کشور هستند .فرانسه در دهههای اخیر ،بین  70تا  80درصد اشتغالزایی خود
را مرهون برنامهریزی دقیق در مورد صنایع کوچک و متوســط اســت .تا جایی
که بالغ بر  65درصد از اقتصاد این کشــور به واســطه فعالیتهای اقتصادی در
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوســط تامین میشــود .حدود یکپنجم تولید
ناخالص داخلی حوزه اروپا متعلق به این کشور است .پس از آلمان ،فرانسه دومین
صادرکننده بزرگ اروپاست ،عضو سازمان تجارت جهانی ( )WTOاست و اقتصاد
نسبتا بازی دارد .این کشور طیف گستردهای از کاالها و خدمات را صادر میکند
و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به  30درصد است.
ماشــینآالت ،هواپیما و فضاپیما ،خودرو ،تجهیزات الکترونیک و فرآوردههای
دارویی از ارزآورترین کاالهای صادراتی این کشور هستند.
بهعالوه فرانسه ششمین تولیدکننده بزرگ محصوالت کشاورزی جهان نیز هست
و یکسوم زمینهای کشاورزی اتحادیه اروپا در فرانسه واقع شدهاند .این کشور
پس از آمریکا بزرگترین صادرکننده محصوالت کشاورزی است .نوشیدنیها و
پنیرهای فرانسوی در دنیا معروفاند و سهم نسبتا قابل توجهی در صادرات این
کشور دارند .شاخص بهرهوری در فرانسه از سال  1950تا سال  2015تقریبا شش
برابر شده است .این رشد خیرهکننده نشان میدهد بهرهوری نیروی کار در فرانسه
از بســیاری از رقبای اروپایی بیشتر اســت و به الگویی برای کشورهای در حال
توسعه تبدیل شده است .فرانسه از محبوبترین مقصدهای گردشگری و سومین
کشور پردرآمد دنیا در این صنعت است که حدود هفت درصد از تولید ناخالص
داخلی فرانسه را به خود اختصاص داده است .هرچند اتفاقات تروریستی سالهای

مهمترین بانکها

فرانسه
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر فرانسه در ایران:

اروپا
متمرکزنظامنیمهریاستجمهوری
آزادی ،برابری ،برادری
امانوئل مکرون
ادوارد فیلیپ
پاریس
فرانسوی
 640679کیلومتر مربع(رتبه )42
 67میلیون نفر (رتبه )21
21
یورو ،فرانک اقیانوسیه
 2/5تریلیون دالر (رتبه )7
 39869دالر (رتبه )22
فرانسیسکو ویلیروی د گالهائو
فرانسوا سنمو

بیانپی پاریباس

مدیرعامل :ژان لورن بونافه
تعداد پرسنل 200000 :نفر
تعداد شعبه7000 :
بیانپی پاریبا گروه بانکداری فرانســوی است که در سال 1848
نزدیک به  170پیش سال با نام بیانپی فعالیت خود را آغاز کرد.
در سال  1872با نام پاریباس کار خود را ادامه داد و در سال ۲۰۰۰
با ادغام بانک ملی پاریس (بیانپی) و بانک پاریبا تشکیل شد .شعبه
مرکزی آن در پاریس و شــعبه دوم آن در لندن مستقر است .این
بانک در سال  ،۲۰۱۲به عنوان چهارمین بانک بزرگ جهان ،بر پایه
میزان دارایی شناخته شد.

گذشته رونق این بازار را با مشکل مواجه کرد ،اما سال گذشته بیش از  ۸۳میلیون
گردشگر وارد فرانسه شدند .پس از جنگ جهانی دوم فرانسه دور ه پرشتابی از رشد
شاخصهای اقتصادی را پشت سر گذاشت که در این کشور به 30ساله باشکوه
شناخته میشود .این رشد اقتصادی در سایه سوسیالیسم اقتصادی شکل گرفت؛
اما در سال  ۱۹۸۳دولت فرانسه مجبور به خصوصیسازی شد و خصوصیکردن
برخی شرکتهای دولتی و اتخاذ راهکارهای مبتنی بر بازار در دستور کار دولت
قرار گرفت .رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال  ۲۰۱۷حدود  1.6درصد
برآورد میشود که از رشد 1.1درصدی سال  ۲۰۱۶بیشتر است.

سیستمهای پرداخت

استفاده از سیستم های نوین پرداخت در فرانسه بسیار رونق دارد ،به عنوان مثال
اپلیکیشن های پرداخت غیر تماسی توانســته اند به خوبی جای خود را در میان
کاربران باز کنند .بانک ها نیز با حمایت از شیوه های نوین پرداخت به گسترش
و تقویت این شیوه ها کمک کرده اند تا با این اقدام درخواستهای مشتری ها و
پاسخگویی به روش های نوین تجاری را تامین کنند.
 ۵۹درصد از پرداختها برای انجام معامالت در فرانسه به صورت غیر نقدی صورت
میگیرد .در پنج سال گذشته پرداختهای غیر نقدی  ۱۴درصد افزایش داشته
است و  ۳۸درصد از مردم فرانســه از روش های پرداختی با موبایل آگاه هستند.
در حال حاضر  ۳۱درصد کارتهای بانکی در فرانسه امکان پرداخت غیر تماسی
دارند و تقریبا  ۱۲درصد دستگاه های کارتخوان پرداخت های غیر تماسی را می
پذیرند؛ همچنین فروشگاه های بزرگ در حال آماده کردن خود برای قبول این
گزینه پرداخت الکترونیکی هستند.

جشنواره فیلم کن برای اولین بار در شهر
کن در جنوب فرانسه در سپتامبر ۱۹۳۹
برگزار شد .جشنواره کن از سال ۱۹۶۰
بهعنوان یکی از معتبرترین جشنوارههای
فیلم شناخته میشود .جایزه اصلی این
رویداد سینمایی نخل طالست و برنامههای
این جشنواره از هفت بخش اصلی تشکیل
شد ه است.

کردیت اگریکول

مدیرعامل :ژان-پل شیفله
تعداد پرسنل 150000 :نفر
تعداد شعبه7200 :
کردیت اگریکول بزرگترین ارائهدهنده خدمات بانکداری خرد در
فرانسه است .با توجه به فهرست منتشر شده در مجله بانکر در زمینه
بانکداری خرد ،رتبه دوم در اروپا و رتبه هشتم در جهان را داراست.
این بانک در زمینه ارائه خدمات بیمهای ،بانکداری خرد ،بانکداری
شرکتی ،بانکداری اختصاصی ،مدیریت سرمایهگذاری و بانکداری
سرمایهگذاری فعالیت میکند.

سوسیته ژنرال

وبسایت بانک مرکزیwww.banque-france.fr:

نخل طالی کن

مدیرعامل :فردریک اودی
تعداد پرسنل 146000 :نفر
تعداد شعبه2800 :
سوسیته ژنرال شــرکت خدمات مالی و بانکداری فرانسوی یکی از
بزرگترین بانکهای اروپا است که حضور قابلتوجهی در تجارت
بینالمللی دارد.
فعالیتهای اصلی بانک سوســیته ژنــرال در بخشهای خدمات
بانکــداری خردهفروشــی و خدمــات تخصصی مالــی ،خدمات
ســرمایهگذاری و بانکداری کالن ،مدیریت سرمایهگذاری جهانی
و خدمات مربوط به آن اســت .این بانک پــس از بیانپی پاریبا،
دومین بانک بزرگ فرانسه و هشتمین بانک ،در منطقه اروپاست.
بانک سوسیته ژنرال یکی از قدیمیترین بانکهای کشور فرانسه
شناخته میشود.

ویکتور هوگو

ویکتور هوگو یکی از شاعران،
داستاننویسان و نمایشنامه نویسان بزرگ
پیرو سبک رمانتیسم فرانسوی است .هوگو
نویسنده گوژپشت نوتردام و بینوایان است.

کاسیه د ایپارنو

مدیرعامل :فرانسیس پرول
تعداد پرسنل 52000 :نفر
تعداد شعبه4700 :
این بانک در سال  1818حدود  200ســال پیش کار خود را آغاز
کرد .فعالیت این بانک در زمینه های بانکداری خرد شخصی است.
در کنار ال بانک پستال و کردیت موچوال ،این بانک حقوق خود را
با حمایت دولت فرانسه برای ارائه حســابهای پسانداز محبوب
لیورت ای تا  2009به اشتراک گذاشت.
عالوه بر این ،این بانک همچنین صاحب بانک کردیت فانشــیر و
فایننشیال اوشر ،یک شرکت بازرگانی ،مدیریت دارایی خصوصی
و بانک ســرمایهگذاری ویژهای اســت که در خارج از کشور اداره
میشود.
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سلطان پاریس

الکساندر دوما (پدر)؛ رماننویس و
نمایشنامهنویس فرانسوی بود که به او
لقب «سلطان پاریس» را داده بودند.
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تیم ملی فرانسه
لقب :آبی ها
حضور در جام جهانی 14 :مرتبه
افتخارات :قهرمان جام جهانی سال  1998و نایب
قهرمان جام جهانی سال 2006؛ قهرمان جام
ملتهای اروپا در سالهای  1984و  2000و قهرمان
جام کنفدراسیون سالهای  2001و 2003
ردهبندی فیفا7 :
سرمربی :دیدیه دشان
کاپیتان :هوگو لوریس

انقالب کبیر فرانسه

انقالب کبیر فرانسه ( )۱۷۸۹-۱۷۹۹دورهای از دگرگونیهای اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و
اروپا به دست ملت فرانسه بود .این انقالب ،یکی از چند انقالب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز
و نشیبهای بسیار ،به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری امپریالیستی فرانسه و ایجاد الئیسیته منجر شد.

هفت سال دیگر انفرادی

فیلمپاپیوندررشتهبهترینموسیقیمتننامزدجایزهاسکارشد.پاپیوندرزبانفرانسویبهمعنیپروانه
است و شاریر (استیو مککوئین) پروانهای را روی سینه خود خالکوبی کرده و آن را بهعنوان نام مستعار
خود انتخابکردهبود.عنوان فیلمهمبههمین معنی اشاره دارد.

نماد فرانسوی
موج نوی سینمای فرانسه

ژانلوک گدار؛ کارگردان ،فیلمنامهنویس و منتقد سینمایی
فرانسوی-سوئیسی است .او یکی از کارگردانان نامی موج نوی
فرانسه است .نخستین فیلم بلند داستانی گدار از نفس افتاده در
سال  1959با بودجهای ناچیز و با کمک کلود شابرول راهنمای
هنری فیلم به پیروزی یکشبه دست یافت.

فرانک فرانسه

برج ایفل به عنوان نماد فرانسه شناخته میشود .در آغاز این برج برای نمایشگاه جهانی و
به مناسبت صدمین سالگرد انقالب فرانسه ساخته شد ولی افرادی مانند امیل زوال ،گی دو
موپاسان ،شارل گارنیه و هم چنین الکساندر دوما به ساخت آن اعتراض کردند .ساخت برج
ایفل دو سال و دو ماه طول کشید و در زمان خود مرتفعترین برج جهان بودهاست.

فرانک با کد ایزوی  ،FRFیکای
پول رایج در کشور فرانسه است.
مسئولیت کنترل این یکای پول
برعهده بانک فرانسه قرار دارد.

نرماندی

نبرد نرماندی یکی از نبردهای جنگ جهانی دوم است که نیروهای متفقین در  ۶ژوئن ۱۹۴۴
در کرانه ساحل نرماندی پیاده شدند و به آزادسازی فرانسه اشغالی از نیروهای آلمان نازی
پرداختند .این نبرد ،بزرگترین عملیات آبی-خاکی تاریخ محسوب میشود که به شکست
آلمان نازی در جبهه نرماندی انجامید.
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فینتک
بزرگترین بخش بازار فینتک در فرانســه به پرداخت دیجیتال اختصاص دارد که توانسته است در مجموع  87میلیون
دالر از کل تراکنشهای این کشور را به خود اختصاص دهد .ارزش این تراکنشها در بازار فینتک به  91میلیون دالر در
سال  2018رسید.
فرانسه یکی از کشورهای اروپایی پیشرو در نوآوری است؛ کشوری که بهخاطر نیروی کار خالق و بااستعداد در زمینههای
مالی و مهندسی ،زمینههای پیشرفت در صنعت فینتک را پیدا کرده است .بزرگترین قسمت صنعت فینتک در فرانسه
مربوط به پرداخت دیجیتال است که در سال  2016ارزش آن به  88میلیارد دالر رسید.
فرانسه از اکوسیســتم استارتآپی خوبی برخوردار اســت و پاریس یکی از هابهای اســتارتآپ اروپاست .بسیاری از
استارتآپهای فرانسوی هنوز بهجای ساختن شــرکتهای بینالمللی ،محصوالت و خدمات را برای بازار داخلی ایجاد
میکنند .با این وجود فرانسه در حال حاضر توانسته است به موفقیتهای قابل توجهی در زمینه فناوری دست یابد .آلمان
و انگلیس دو رقیب بزرگ فرانسه در صنعت فینتک اروپا هستند .با اینکه فرانسه در سال  2015توانست به جذب سرمایه
 71میلیون دالری دست پیدا کند ،اما هنوز موفق نشده این دو رقیب بزرگ را پشت سر بگذارد.
با این وجود تنها کشوری که در اروپا ظهور اســتارتآپهای فینتک را تهدید میپندارد ،کشور فرانسه است ۴۰ .درصد
بانکهای فرانسوی تصور میکنند که نباید اجازه بدهند استارتآپهای فینتک رشد کنند.
با اینکه شهروندان شهرهای مختلف فرانسه در حال افزایش استفاده از کارتهای شهروندی ـ کارتهایی که دارای ابزار
 NFCاست و برای کاربردهایی مانند خدمات حملونقل ،کتابخانهها ،وسایل ورزشی و پارک خودرو استفاده میشود ـ
برای دسترسی به خدماتی متنوع هستند ،ولی دولت فرانسه قوانین سختگیرانهای برای استفاده از این کارتها گذاشته
است .کمیسیون ملی اینترنت و آزادی فرانسه گفته یک شهر تنها باید اطالعات مفید برای ارائه خدمات را جمعآوری کند
و نه اطالعات اضافی که شاید روزی به آنها نیاز داشت .این کارتها باید مقدار محدودی اطالعات را در زمان معین در خود
جای دهند و این نیز باید با کاربر توافق شود .اینکه این اطالعات بهصورت کارت هوشمند یا در تلفن همراه شخص باشند،
البته موارد امنیتی در این سیستم با جدیت پیگیری میشــود؛ به این صورت که اطالعات شخصی روی این ابزار ،NFC
توسط عنصر امنیتی آن محافظت میشود.
البته طرفداران و ســرمایهگذاران فینتک در فرانسه برای رشــد این صنعت در فرانســه تالش میکنند .شاید یکی از
منحصربهفردترین رویدادها در حوزه سرمایهگذاری دیجیتال و فینتک در اروپا ،رویداد مجمع فینتک پاریس باشد که
در ژانویه در شهر پاریس برگزار میشود .در این رویداد بیش از  ۶۰حامی بینالمللی میزبان بیش از دو هزار شرکتکننده
با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد صنعت بانک ،بیمه ،مخابرات ،قانونگذاران از سراسر دنیا هستند.
همچنین فرانسه با برپایی نمایشگاه کارت و پرداخت فرانسه (کارتس)که از بزرگترین رویدادهای جهانی است می کوشد تا
با ایجاد قطبی به توسعه راه ها و فناوری هایی که به فرصت های تجاری منجر می شود ،کمک کند .این نمایشگاه همگام با
شعار خود نوآوری نامحدود ،جدیدترین و بهترین نوآوری های سراسر جهان را به نمایش می گذارد و به توسعه فناوریهای
کاربردی کمک می کند.

استارتآپهایفینتک معروف
یونیت کردیت

یونیت کردیت یکی از بزرگترین استارتآپهای فینتک در فرانسه است که فعالیت
خود را از طریق پلتفرم وام دهی  P2Pکه توسط بانک مرکزی فرانسه به رسمیت شناخته شده ،آغاز کرده است.
این شرکت به سرمایه گذاران سازمانی و افراد اجازه می دهد تا به طور مستقیم از طریق بازار اوراق قرضه اقدام
به پرداخت وام کنند .تا کنون ،این شرکت بیش از  347میلیون یورو را در این زمینه مدیریت کرده است .این
شرکت در سال  2009تأسیس شده و در حال حاضر مشغول توسعه فعالیت خود در اروپاست.

پیاینگ تک

پیاینگتک یک استارتآپ پرداخت است که با تمرکز بر بخش گردشگری و اوقات
فراغت سرمایه خود را به  2.5میلیون یورو رسانده است .پی اینگ تک با یک تراشه بدون تماس به کاربران
اجازه می دهد به طور مستقیم در کنسرت یا رخدادها با ارائه یک دســتبند یا کارت پرداخت خود را انجام
دهند .این استارت آپ در حال حاضر به بیش از  3.2کاربر در فرانسه و خارج از کشور خدمات ارائه می کند.

کوآنتو

استارتآپ پاریسی کوآنتو سرویس بانکی آنالینی را فراهم می کند که به کارآفرینان،
استارتآپها و کسبو کارها اجازه ایجاد یک حساب بانکی را در کمتر از  5دقیقه می دهد .این اپلیکیشن
بالفاصله  IBANحســاب بانکی را ارائه میدهد که به این طریق میتوان تمام فعالیتهای بانکی مربوط به
بوکار فیزیکی و دیجیتال شرکت و عملیات روزانه بانکی را انجام داد.
کس 

مانگوپی

مانگوپی یک فناوری پرداخت آنالین اســت که برای بازارها ،پلتفــرم ،کرادفاندینگ و به
اشــتراکگذاری کســبوکارهای اقتصادی طراحی شده اســت .این اپلیکیشن فناوری
یکپارچهای را برای ایجاد کیف پول الکترونیکی شــخصی برای خریداران و فروشندگان ایجاد میکند که
سرمایه هر فرد میتواند در آن بهطور امن تا زمانی که مورد نیاز است ،ذخیره شود.
مانگوپی مشکالت پرداخت را در کسبوکارها حل کرده است؛ چراکه راهحل منحصربهفرد end-to-end
ارائه میدهد که به کســبوکارها اجازه میدهد تا بتوانند پرداختهای مشتریان را قبول کنند ،در صورت
نیاز پول مشتری را تا زمان تکمیل خرید نگه دارند و پرداخت نهایی را بهآسانی باسرعت و به شکل قابل قبول
انجام دهند.

نمایشگاه تراستک
تراســتک نام بزرگترین رویداد کارت و پرداخت جهان است .سال ۱۹۸۵
که هنوز جلوه فناوری به وضوح در سیستمهای پرداخت و ارتباطات جمعی
نمایان نشده بود ،کشور فرانسه رویداد بزرگی به نام تراستک :ارتباطات امن
را بنیانگذاری کرد؛ رویدادی که با تداوم حضور غولهای بانکداری جهان،
حال تبدیل به یکی از معتبرترین رویدادهای حــوزه پرداخت الکترونیک
در جهان شده و شاخههای آمریکایی و آســیایی خود را ایجاد کرده است.
درواقع تراستک بزرگترین رویداد در حوزه پرداخت الکترونیکی در دنیا به
شمار میآید .البته نسخههای آسیایی و آمریکایی تراستک هم هرساله در
هنگکنگ و السوگاس برگزار میشود.
تراســتک را میتوان تنها رویــداد تخصصی صنعت پرداخــت الکترونیک
نامید که در آن راهکارهای جامــع در زمینه پرداخت ،تشــخیص و تایید
هویت و فناوریهای همراه ارائه میشود .در کنار نمایشگاه ،کنفرانسی نیز
برگزار میشود که در آن صاحبان ایده و کسبوکارها درباره تجربیاتشان
میگویند.
با توجه به اقتضای زمان ،همه ساله تراستک موضوعی را بهعنوان محور اصلی
رویداد خود انتخاب میکند .سال  2014کاربرانی که همواره در حال حرکت
هستند ،بهعنوان محور اصلی رویداد در نظر گرفته شدند.
کنفرانسها یکی از کلیدیترین بخشهای تراســتک هستند که با حضور
رهبران صنعت پرداخت جهان برگزار میشــوند و جدیدترین تحوالت این
صنعت در آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
بستر پرداخت جهان با پررنگتر شدن نقش شرکتهای غیربانکی در حال
تغییراتی بزرگ است و اخیرا با معرفی اپلپی گام بلندی در جهت گسترش
هرچه بیشــتر پرداخت موبایل برداشته شده اســت .مقیاس پرداختهای
همراه به شکل باورنکردنی در حال گسترش است و با ورود اپل به این عرصه،
انتظار میرود که رشد بیشتر و سریعتری از قبل در آن مشاهده شود .با وجود
اینکه نوآوریهای جدید در این صنعت موقعیتهای بسیاری را ایجاد کرده
اســت ولی منجر به تهدیدات بزرگی نیز شده اســت .تهدیداتی که امنیت
تراکنشها را به یکی از دغدغههای اصلی شــهروندان ،سازمانها و دولتها
تبدیل میکند.
سیسامس جایزهای اســت در رویداد تراســتک که به نوآوریهای صنعت
پرداخت در جهان اهدا میشود .شرکتهای مختلف برای کسب این جایزه
در بخشهای مختلف از جملــه نوآوریهای ســختافزاری ،نوآوریهای
نرمافزاری ،برنامههای احراز هویــت ،امنیت فناوری اطالعات ،حمل و نقل،
بانکداری ،پرداخت ،تراکنشهای الکترونیک ،ارتباطات موبایل ،وفاداری و
خردهفروشی رقابت میکنند.
چالش اســتارتآپها نیز یکی دیگر از بخشهای این رویداد اســت .هدف
تراستک در این حوزه حمایت از کارآفرینهایی است که به کار کردن در این
حوزه عالقهمند هستند .با این اقدام استارتآپها میتوانند جذب سرمایه
کنند و مخاطبان خود را بیابند .از ســال 2016و بعد از تغییر نام این رویداد
از تراستک به تراســتک ،محل برگزاری این برنامه سهروزه از پاریس به کن
تغییر کرد و از این تاریخ به بعد بهمدت پنج سال در این شهر توریستی برگزار
میشود .تراستک سه حوزه اصلی پرداخت ،احراز هویت و اتصال و امنیت را
دنبال می کند و کنفرانسها ،سخنرانیها و پنلها تمرکز خودشان را روی
این سه حوزه قرار دادهاند.
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ویژه
مجهانی
جا 

استرالیا

صادرکننده شتر
به عربستان
استرالیا پستترین قاره دنیاست .از
ویژگیهای این سرزمین وجود نواحی
وسیع خشک و نیمهخشک است .در
استرالیا بهعلت کمبود منابع طبیعی
و دورافتادگی از سایر نقاط دنیا رشد و
توسعه تمدن بهکندی صورت گرفته
است .عدم تمرکز جغرافیایی و پراکندگی
واحدهای انسانی سبب شده که دین و
مذهب مشخصی در اقیانوسیه وجود
نداشته باشد
استرالیا

معروفترین نویسنده

رابرت استادلی فارست هیوز؛ نویسنده ،منتقد
و سازنده مستندهای تلویزیونی اهل استرالیا
بود که در دهه  ۱۹۷۰در نیویورک به شهرت
رسید .هیوز سه دهه بهعنوان منتقد در مجله
تایم و تلویزیون مشغول به کار بود و همین
امر باعث شد تا بیشتر بتواند در دل مردم
کشورش جا باز کند.
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کانبرا پایتخت استرالیاســت .فرماندار کل بهصورت تشریفاتی و به نمایندگی
ملکه الیزابت دوم ریاســت دولــت را در اســترالیا به عهــده دارد و در عمل
نخستوزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند .در
سال  1901وقتی شش مستعمره بریتانیایی ،ویلز جدید جنوبی ،کوئینزلند،
استرالیای جنوبی تاسمانی ،ویکتوریا و استرالیای غربی فدراسیونی را تشکیل
دادند ،مشترکالمنافع استرالیا به وجود آمد .در جنگ جهانی اول استرالیا نقش
مهمی ایفا کرد و یکپنجم نظامیانش در عملیاتها کشته شدند .رکود بزرگ
اقتصادی تاثیر مخربی بر این کشــور گذاشت ،ولی استرالیا سالهای میان دو
جنگ جهانی بهصورت بینالمللی به رســمیت شناخته شد .در جنگ جهانی
دوم سواحل شمالی در معرض خطر ژاپنیها بود که باعث شد روابط استرالیا
با آمریکا مستحکم شود .طی این سالها استرالیاییها توانستند مشارکتهای
مهم تجاری با کشورهای آســیایی برقرار کنند .در واقع ورود مهاجران به این
کشور موجب تضعیف پیوند استرالیا با بریتانیا شد .استرالیا اکنون دارای رابطه
نزدیکی با ایاالت متحده آمریکاست و قدرتی محلی در منطقه جنوب اقیانوس
آرام بهشمار میرود.

اقتصاد

استرالیا کشوری توسعهیافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است .به
گزارش اکونومیست ،در میان قابل زندگیترین شهرهای جهان در سال ۲۰۰۸
ملبورن دوم ،پرت چهارم ،آدالید هفتم و ســیدنی نهم بود .این کشور معادن
فراوانی دارد .شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر چین ،ژاپن و کره جنوبی در آسیا
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و ایاالت متحده آمریکا هستند .بنا بر گزارش بانک جهانی ،این کشور در سال
 ،۲۰۰۵از نظر تولید ناخالص داخلی در رده پانزدهم جهان قرار داشته است و
از نظر شاخص توسعه انسانی در ســال  ۲۰۰۶سومین کشور توسعهیافته دنیا
بهحساب میآید .استرالیا بهدلیل وسعت بسیار زیاد خود؛ آبوهوای متنوع و
منابع سرشار زیرزمینی دارد که با تکیه بر توانمندیهای خود توانسته در صحنه
اقتصاد بینالمللی جایگاه مطلوبی به دست آورد .استرالیا از کشورهایی است
که اقتصاد آزاد دارد و متوسط ســرانه درآمد آن از کشورهایی چون انگلستان
و فرانسه و آلمان بیشتر بوده است .محصوالت اصلی اســترالیا نیشکر ،پنبه،
غالت و گوشت است ،همچنین این کشــور معادن فراوانی دارد که باعث شده
در تولید بسیاری از انواع مواد معدنی به خودکفایی برسد و در برخی موارد جزء
صادرکنندگان اول جهان قرار دارد .بهطور کلی ،بیشتر درآمد کشور از بخش
صنعت و استخراج معادن به دست میآید و این کشور یکی از تامینکنندگان
اصلی مواد معدنی در دنیا شده است .عالوه بر این استرالیا در صنعت گردشگری
توسعهیافته است و هماکنون گردشگری به یکی از پویاترین بخشهای اقتصاد
استرالیا تبدیل شده است .هشــت کمپانی استرالیایی جزء  500کمپانی برتر
جهان هستند .این کشور در سال  2000رشد اقتصادی را با رقم  3.9درصد آغاز
س از
کرد .طی سال  2001میالدی با افت شدید به رقم  1.9درصد رسید ،اما پ 
آن به مدت هفت سال پیاپی رشد اقتصادی  3تا  4.2درصد داشته است .استرالیا
تنها کشوری بود که در سالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹تحت تاثیر رکود جهانی قرار
نگرفت و نرخ تورم در  10سال اخیر در این کشور در حدود دو تا سه درصد بوده
است ،بهطوری که در پایان سال  ۲۰۱۰ارزش دالر استرالیا برابر دالر آمریکا شد.
کانال سوئز در قاره آفریقا سهم مهمی در شکوفایی اقتصاد استرالیا دارد؛ زیرا

مهمترین بانکها
بانک مشترکالمنافع استرالیا

استرالیا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
فرماندار کل:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر استرالیا در ایران:

اقیانوسیه
پادشاهی مشروطه
پیتر کازگرو
مالکوم ترنبول
کانبرا
انگلیسی
 7692024کیلومترمربع (رتبه )6
 25/129میلیون نفر (رتبه )51
2
دالر استرالیا
 1/5میلیارد دالر (رتبه )13
 59655دالر (رتبه )10
فیلیپ الو
یان بیگز

مدیرعامل :کاترین لیوینگزتون
تعداد پرسنل 518000 :نفر
تعداد شعبه1100 :
بانک مشترکالمنافع استرالیا یک بانک چندملیتی استرالیایی است که در
ت متحده و انگلستان مشغول فعالیت است .این
سراسر نیوزیلند ،آسیا ،ایاال 
بانک خدمات متنوعی از جمله خدمات خردهفروشی ،کسبوکار و بانکی،
مدیریت سرمایه ،بازنشستگی ،بیمه ،سرمایهگذاری و خدمات گمرکی را ارائه
میدهد .بانک مشترکالمنافع بزرگترین شرکت استرالیایی در بورس اوراق
بهادار استرالیاست که برندهایی از جمله وستبانک ،سرمایهگذاری کولونیا
فرست استیت و ایبی بانک نیوزیلند را شامل میشود .این بانک همچنین
بزرگترین بانک نیمکره جنوبی است.

جذابیتهای بومی

کانگورو حیوان بومی استرالیاست؛ حیوانی
که بیش از  600نوع مختلف از آن وجود دارد.
در بعضی ایاالت آنقدر تعداد کانگوروها زیاد
است که کشاورزان برای حفظ محصوالت
کشاورزی خود مجاز به کشتن این حیوان
هستند .در بعضی ایاالت استرالیا گوشت این
حیوان در فروشگاهها به فروش میرسد.

ایانزد

مدیرعامل :شاین الیوت
تعداد پرسنل 50000 :نفر
تعداد شعبه1337 :
گروه بانکی اســترالیا و نیوزیلند معموال با نام ایانزد شــناخته میشود.
این بانک ســومین بانک بزرگ بعد از بانکهای کامانولث و وستپک با
سرمایهگذاری در بازار استرالیاست .ایانزد بزرگترین بانک نیوزیلند نیز
هست؛ این بانک تا سال  2003بهعنوان یک نهاد قانونی شناخته میشد .در
سال  2012این بانک با عنوان بانک ملی نیوزیلند و همچنین بانک ایانزد
نیوزیلند به فعالیت خود در این کشور ادامه داد.

انایبی

وبسایت بانک مرکزیwww.rba.gov.au:

از این مسیر مواد اولیه بهویژه پشــم و گوشت خیلی راحتتر به بازارهای مهم
اروپایی راه مییابند .بانک مرکزی استرالیا با کاهش نرخ بهره به کمترین میزان،
نقش خود را ایفا کرده و نرخ بهره را به پایینترین حد رسانده است .افت ارزش
دالر استرالیا به رقابتیتر شدن صادرات و جذب توریستهای خارجی کمک
رسانده است .همچنین در سهماهه اخیر دولت با افزایش شدید سرمایهگذاری
عمومی رشد اقتصادی را بهبود بخشیده است.

سیستمهای پرداخت

در حالیکه پرداختهای موبایلی کندتر از حد انتظار پیش رفته است ،ولی بیش
از نیمی از استرالیاییها از بانکداری موبایلی به نحوی در گوشیهای هوشمند
خود استفاده میکنند .کنترل موجودی حساب یکی از رایجترین فعالیتهای
بانکداری موبایل در استرالیاســت و حدود یکسوم از افراد با گوشیهای خود
انتقال وجه و خرید آنالین انجام میدهند .همچون ســایر کشورها ،پرداخت
الکترونیکی در استرالیا نیز در حال رشد است .در سال  ۲۰۱۳میزان پرداخت
نقدی در این کشــور  ۵۹درصد بود و پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۱۸سهم
پرداخت نقدی در این کشور به  ۴۳درصد کاهش یابد .در برخی از فروشگاههای
این شــهر امکان پرداخت هزینه خرید بدون نیاز به صندوقدار وجود دارد .در
این فروشگاهها در کنار صندوقهای معمولی ،این دستگاهها نیز قرار دارد که
مشتری میتواند به کمک بارکد خریدهایش را ثبت و از طریق کارت بانکی یا
حتی پول نقد مبلغ آن را پرداخت کند .البته برای پرداختهای خرد مانند برخی
دیگر از کشورها ،میتوان با تنظیم کارت ،خریدهای زیر یکصد دالر را بدون وارد
کردن رمز و بهصورت غیرتماسی انجام داد.

مدیرعامل :کنت آر هنری
تعداد پرسنل 35053 :نفر
تعداد شعبه1590 :
بانک ملی استرالیا با نام تجاری اختصاری انایبی یکی از چهار موسسه مالی
بزرگ در استرالیا از لحاظ سرمایهگذاری ،درآمد و مشتریان است .با توجه به
ارزش بازار ،انایبی بیستویکمین بانک بزرگ جهان است و از لحاظ دارایی
در رتبه  41بانکهای دنیا قرار میگیرد .سال  ،2014انایبی دارای 1590
شعبه و  4412دستگاه خودپرداز در سراسر استرالیا ،نیوزیلند و آسیا بود و به
 12.7میلیون مشتری خدمت ارائه کرد.

وستپک بانک

مدیرعامل :برایان هارتز
تعداد پرسنل 32620 :نفر
تعداد شعبه1429 :
وســتپک بانک اولین بانکی بود که در ســال  1817در اســترالیا با نام
نیوساوتویلز تاسیس شد ،اما در ســال  1982نام خود را به شرکت بانکی
وســتپک تغییر داد .این بانک ارائهدهنده خدمات مالی اســت که شعبه
مرکزی آن در ســیدنی قرار دارد .ایــن بانک یکی از چهــار بانک بزرگ
استرالیاست.

پایتخت ویکتوریا

مدیرعامل :راجر دیویس
تعداد پرسنل 1903 :نفر
تعداد شعبه252 :
بانک مرکزی کوئینزلند با نام تجاری بیاوکیو یک بانک خردهفروشی استرالیا
با دفتر مرکزی در بریزبن ،کوئینزلند اســت .این بانک یکی از قدیمیترین
موسسات مالی در کوئینزلند اســت و در حال حاضر  252شعبه در سراسر
استرالیا دارد .در سال ،2007رضایت مشتریان از این بانک به 88درصد رسید.

ملبورن با حدود چهار میلیون جمعیت،
پایتخت ایالت ویکتوریا و مهمترین شهر
فرهنگی این کشور است .ملبورن به لحاظ
جمعیت دومین شهر استرالیاست .این
شهر بهعنوان قطب مهم آموزش عالی
و تحقیقات ،هنر و فرهنگ و مد ،ورزش
و تفریح و جهانگردی و نیز فعالیتهای
تجاری و صنعتی استرالیا شناخته میشود
و از آن بهعنوان پایتخت فرهنگ و هنر و مد
و ورزش این کشور یاد میشود.
ملبورن مهد و مرکز پیدایش صنعت
فیلمسازی و سینما ،تلویزیون ،رقص باله،
هنر امپرسیونیسم و مرکز مهم موزیک
کالسیک و امروزی در این کشور است.
فوتبال به روش استرالیایی نیز در ملبورن
ابداع شده است.
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بانککوئینزلند

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی استرالیا
لقب :ساکروس
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :قهرمان جام ملتهای آسیا در سال ،2015
قهرمان جام ملتهای اقیانوسیه در سال 1980
ردهبندی فیفا36 :
سرمربی :برت فن مارویک
کاپیتان :مایل جدیناک

روز ملی استرالیا ،ورود آرتور فیلیپ

هرساله در تاریخ  26ژانویه ،یاد و خاطره مهاجرت اولین گروه اروپاییها به سرزمین استرالیا که به همت
کاپیتان آرتور فیلیپ تحقق یافت ،بهعنوان روز ملی استرالیا ،گرامی داشته میشود .در روز ملی استرالیا ،در
همه شهرهای این کشور جشن برگزار میشود.

بومِرنگ

بومِرنگیکسالحوابزارشکارووسیلهچوبیپرتابیاستکهعمدتاًبومیاناسترالیاازآناستفادهمیکردند
ونخستیناشیاءپروازیهستندکهتوسطانسانساختهشدهاند.بومرنگبهعنوانابزارموسیقیسنتینیز
استفاده میشود .بومرنگ در طول تاریخ برای شکار و به عنوان یک ورزش و سرگرمی مورد استفاده قرار می
گبهعنوانیکیازنمادهایکشوراسترالیاهمشناختهمیشود.
گیرد.بومرن 

دویدنبهسبکاسترالیایی

پرافتخارترین المپیکی استرالیا

ایان تورپ با داشتن پنج مدال طال در مسابقات شنای بازیهای
المپیک تنها ورزشکار استرالیایی است که توانسته این تعداد
مدال طالی المپیک را نصیب خود کند .این شناگر پرآوازه،
توانسته  ۲۲بار رکوردهای رشته شنا را بشکند.

بتی کاتبرت از ورزشکاران زن دوی سرعت استرالیاست .بتی کاتبرت در المپیک ۱۹۵۶ملبورن
سه مدال طال در رشتههای ۱۰۰متر ۲۰۰،متر و دوی 4در ۱۰۰متر امدادی کسب کرد .کاتبرت
سبک دویدن خاصی داشت .او از بهترین ورزشکاران تاریخ دوی سرعت و یکی از ۲۴عضو اولیه
تاالر افتخارات فدراسیون بینالمللی دوومیدانی است.

دالر استرالیا

دالر استرالیا نام یکای پول کشور
استرالیاست که به اختصار AUD
نامیده میشود .دالر استرالیا
در کشورها و جزایر نورفولک و
کریستین نیز استفاده میشود.

اوپناسترالیا

مسابقات تنیس آزاد استرالیا که به اختصار اوپن استرالیا هم نامیده میشود یکی از چهار رقابت
برجسته ساالنه تنیس در دنیاست که بر روی هم با نام گرنداسلم شناخته میشوند .مسابقات تنیس
آزاد استرالیا از پربینندهترین مسابقات تنیس در جهان است.
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فینتک
پایتخت استرالیا نه سیدنی است و نه ملبورن ،بلکه کانبراست؛ شهری که تنها به لحاظ سیاسی اهمیت دارد و از لحاظ وسعت
و جمعیت بهپای ملبورن و ســیدنی نمیرســد؛ جایی که مجلس و فرمانداری کل در آن حضور دارند و درباره مســائل این
کشور تصمیمگیری میکنند .پول رایج این کشور دالر استرالیایی اســت .ارزش هر دالر استرالیا  1.33برابر دالر آمریکاست.
تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور نیز در ســال  ،2017یک میلیارد و  379میلیون دالر اســترالیایی اعالم شد و در رده
دستهبندیهای تولید ناخالص داخلی اسمی ،جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داد.
استرالیا این رقم باال را مدیون نیروی کار جوان و فراوانی است که در خود دارد .با تمام سیاستهای مهاجرپذیری که این کشور به
اجرا گذاشته است ،اکنون  12.7میلیون نیروی کار فعال دارد که از این میزان  79.2درصد آنها کار خدماتی و سرویسدهی انجام
میدهند 8.8 ،درصد به ساختوساز مشغولاند 7.4 ،درصد در کارخانهها فعالیت میکنند 2.7 ،درصد کشاورز تلقی میشوند
و تنها  1.9درصد آنها در معادن مشغول به کار هستند .رقم تقریبی 80درصدی که در حوزه خدمات فعالیت میکنند ،صنعت
فینتک را نیز شامل میشود.
قطب فینتک استرالیا در سیدنی است و  60درصد استارتآپها و کمپانیهای فعال در حوزه فینتک این کشور در این کالنشهر
مشغول به کارند .سازمان  KPMGکه یکی از بزرگترین سازمانهای مالی خصوصی استرالیا بهحساب میآید ،در گزارشی که
از فینتک استرالیا در وبسایت خود منتشر کرده ،اعالم کرده سرمایهگذاری در حوزه فینتک که در سال  2012رقم کلی آن
 53میلیون دالر بود ،در ســال  2016به  675میلیون دالر افزایش پیدا کرده است .استارتآپهای فعال در بخش فینتک هم
که در سال  2014تعداد آنها به کمتر از یکصد شرکت میرســید ،امروز بالغ بر بیش از  579کمپانی است .در استرالیا عالوه بر
دستهبندیهای جهانی ،شاخههای فینتک بومی هم طراحی شده است .با این همه دو حوزهای که بیش از همه در این کشور
مورد استقبال فعاالن عرصه فینتک است ،دســته پرداخت با  128کســبوکار و قرضدهی با  80شرکت را شامل میشود.
کسبوکارهای پرداخت در سال  2018افق روشنتری دارند و در تالش هستند ابزارهای جدید پرداخت را همگام با دنیا و حتی
بهروزتر از آن ارائه دهند .استارتآپهای استرالیا در دستههای ولثتک و بازارهای سرمایه در حال رشد هستند .حوزه ولثتک
طی سه سال گذشته توانسته اســت  78کســبوکار فعال در این بخش راهاندازی کند و جایگاه خود را تا سومین حوزه پرکار
فینتک در استرالیا باال ببرد .دستههای جدید اینشــورتک ،رگتک و زنجیره بلوک نیز در حال ظهور و گسترش خود هستند.
بیشتر این سازمانها بهصورت محلی و بومی فعالیت میکنند و تنها بخشی از آنها ،سهم بازارشان به خارج از مرزهای آبی این
ن بین ،چالشهایی که رگوالتوری استرالیا با آن درگیر است ،زمینه را برای سرکوب نوآوری به وجود میآورد
کشور میرسد .در ای 
و شرایط را برای شکلگیری فضای نابرابر برای موسســههای مالی ،بانکها ،استارتآپها و غولهای فناوری این کشور ایجاد
میکند .سیدنی و در کل استرالیا هنوز نتوانسته است برند کسبوکاری مشخصی برای فینتک خود به دست آورد و همچنان
تا جهانیشدن فناوریهای این کشور راه زیادی در پیش دارند؛ مشابه همان راهی که تیم ملی فوتبال این کشور باید طی کند.

استارتآپهایفینتک معروف
پاکتبوک

اپلیکیشن پاکتبوک در حال رشد استرالیایی بهراحتی با تمام نیازهای مالی خود؛ از
جمله حسابهای بانکی ،کارتهای اعتباری و وام همگامسازی میشود .پاکتبوک بیش از  80درصد تراکنشها
را پس از جستوجو برای پرداختهای منظم مانند صورتحساب ،پرداختهای منظم و اقساط طبقهبندی
میکند .این اپلیکیشن با حسابهای بانکی استرالیا همگامسازی میشود و دیگر نیازی به ورود دستی نیست.
این اپلیکیشن در مورد صورتحسابهایی که بیشتر از حد مجاز شده است ،گزارش هفتگی ارائه میدهد.

ایتیاو

اپلیکیشن ایتیاو مالیات را ســازماندهی میکند و دسترسی به آن آسان است .این یک
اپلیکیشن مرتبط با مالیات است که ابزار فوقالعادهای برای افراد و کسبوکارهای کوچک
است .این اپلیکیشن میتواند تمام هزینههای سفر کاری یا تعطیالت خانوادگی را ثبت کند،
وضعیت مالی کسبوکار شما را به نسبت یک کسبوکار خوب بسنجد و نتیجه را گزارش کند.

افترپی

افترپی راه جدید استرالیاییها برای پرداخت است .فرایند پرداخت آسان برای
استفاده ،مشتریان را قادر میسازد تا محصوالت خود را در روز خریداری کرده و آن را در چهار مرحله مقدماتی
هر دو هفته یکبار پرداخت کنند .افترپی معتقد است در حال تحول وضعیت موجود خردهفروشی است تا
راهی بهتر برای خرید مشتریان ایجاد کند .افترپی جایزه فینتک خالق در پرداخت را در سال  2016و جایزه
فینتک سال  2017را به خود اختصاص داده است.

تیملیو

تیملیو یک فینتک با سرعت رشــد باال در بازار آنالین برای تامین مالی فاکتور
و تامین مالی زنجیره تامین است .تیملیو کســبوکارهای در حال رشد را بهصورت مستقیم به شبکهای از
سرمایهگذارانی که بهدنبال سرمایهگذار هستند ،متصل میکند .کسبوکارهای کوچک و متوسط در استرالیا
در تالشند بدون اینکه سرمایه کافی داشته باشند ،کار خود را با کمک از دیگر سرمایهگذاران گسترش دهند.

مانی پلیس

مانی پلیس یک بازار آنالین است که ســرمایهگذاران را به وامگیرندگان اعتباری
متصل میکند .این اپلیکیشن یک پلتفرم وامدهی فردبهفرد است که وامگیرندگان را با سرمایهگذاران وامهای
شــخصی متصل میکند .کاربران درخواســت خود را بهصورت آنالین ثبت میکنند ،بعد از انجام برآوردهای
اولیه به سرمایهگذاران مناسب ارتباط داده میشــوند .پس از آن ،وامگیرندگان وام خود را بهصورت آنالین در
حسابهایشان دریافت میکنند.

حذف کارمزد برداشت پول
مصرفکنندگان اســترالیایی مدتها نســبت به اینکه باید برای دسترسی
به پولی که مال خودشان اســت هم کارمزد پرداخت کنند ،ناراحت بودند.
بهدنبال این نارضایتیها و حاشیههایی که در پی داشت ،تعدادی از بانکهای
استرالیایی تصمیم گرفتند در راستای رضایت مشتریانشان این کارمزد را
حذف کنند .حذف کارمزد برداشــت پول گام مثبتی برای صنعت بانکداری
استرالیا بود که حواشی و رسواییهای زیادی هم بهدنبال داشت .با توجه به
اتهامات بانکهای این کشور برای نقض قوانین ضدپولشویی و در پی نارضایتی
کاربران برای کارمزد برداشــت پول ،بانکهای کامانولث ،وستپک و ملی
اســترالیا پرداخت این کارمزد را حذف کردند .این کارمــزد دو دالری برای
دستگاههای خودپرداز و برداشت نقدی از بانکها اعمال میشد که بهدنبال
شکایت مصرفکنندگان استرالیایی حذف شد .هرچند ایانزد (گروه بانکی
استرالیا و نیوزیلند) از دیگر بانکها برای حذف این کارمزد عقب افتاد ،ولی
در آخر کارمزد برداشت پول برای مصرفکنندگان این بانک نیز حذف شد.

اپلیکیشن پرداختهای موبایلی

در بیــن اپلیکیشــنهای پرداخــت موبایلــی ،اپلپی و سامســونگپی
شناختهشدهتر هستند و بیشــتر بانکها از این اپلیکیشــنهای پرداخت
موبایلی اســتفاده میکنند .گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند تنها بانک در
استرالیا بود که میتوانست سرویس اپلپی را به مشتریانش ارائه دهد ،ولی در
سال گذشته بانک بندیگو هم پشتیبانی از اپلپی را به خدمات خود اضافه کرد.
با این پشتیبانی ،دارندگان حساب این بانک استرالیایی با استفاده از کارتهای
مسترکارت بندیگو بانک ،امکان استفاده از ســرویس اپلپی را پیدا کردند.
بهاینترتیب که از طریق آیفون ،اپلواچ یا آیپــد ،میتوانند پرداختهای
غیرتماسی خود را انجام دهند و این بهمعنای کیف پول سبکتر ،تراکنشهای
سریعتر و انجام پرداختهای امنتر در استرالیاست .با توجه به سابقه این بانک
در خصوص درگیریهایی که با کمیته رقابت و مصرفکننده استرالیا برای
گرفتن مجوز دسترسی به اپلپی و دیگر فناوریهای غیرتماسی انافسی
روی محصوالت آیفون داشت ،دسترســی به پشتیبانی این سرویس ،مزیت
رقابتی خوبی برای این بانک به وجود آورد .بندیگو بانک از جمله بانکهایی
بود که سرویس اندرویدپی و سامسونگپی را پشتیبانی میکرد و در دو سال
گذشته توانسته بود این خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد .با اضافه کردن
پشتیبانی سرویس اپلپی به اپلیکیشن پرداختهای موبایلی ،این بانک جزء
معدودترین بانکهای اســترالیایی قرار گرفت که هر سه گزینه اصلی کیف
ن در حالی است که
پول دیجیتال را در دسترس مشتریانش قرار داده است .ای 
سه بانک دیگر استرالیا بهدلیل محروم بودن از انجام هر دادوستدی با شرکت
اپل ،نمیتوانند هیچگونه خدمت و سرویسی از اپلپی به مشتریانشان ارائه
دهند؛ بنابراین بانکهای کامانولث ،وســتپک و ملی استرالیا برای جبران
این خدمت ،اقدام به تولید اپلیکیشنی برای پرداختهای موبایلی فردبهفرد
کردند؛ اپلیکیشن رایگانی به نام بیم که در بسترهای اندروید و آیاواس قابل
استفاده باشد .این سه بانک استرالیایی امیدوارند با این اپلیکیشن بتوانند با
اپلپی در استرالیا رقابت کنند یا حداقل قسمتی از بازار را در اختیار بگیرند.
با رونق گرفتن این اپلیکیشن در استرالیا باید دید گروه بانکداری استرالیا و
نیوزیلند هم درگیر پروژه بیم میشــود یا خیر .برای اینکه دیگر بانکهای
اســترالیایی از ارائه اپلیکیشــنهای پرداخت موبایلی عقب نمانند ،شرکت
پرداخت استرالیایی کاسکال قراردادی با شرکت سامسونگ بست .در نتیجه
این قرارداد  ۳۸موسسه مالی در این کشور به سرویس سامسونگپی مجهز
شدند .با ارائه این خدمت ،بانکهایی مانند کردیت یونیون و تیچرز موچوال
میتوانند این امکان را برای مشتریانشــان فراهم کنند تا آنها با استفاده از
تلفنهای سامسونگ گلکسی ،کارتهای اعتباری و نقدی ویزای خود را به
سامسونگپی متصل کنند.
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ویژه
مجهانی
جا 

پرو

مرموز و تاریخی
پروییها همواره با تحوالت دستوپنجه
نرم کرد ه و غافلگیر شدهاند؛ از استعمار
و جنگهای داخلی گرفته تا افشای
فساد و فرار رئیسجمهوری این کشور.
تغییرات هنوز ادامه دارد ،آنها پس از
 36سال کاری کردهاند کارستان و جواز
حضور در جام جهانی  2018را کسب
کردهاند و حاال میخواهند با استفاده از
فناوری تحوالت دیگری را به وجود آورند
پرو

پرو را سرزمین رنگها مینامند؛ کشوری لمیده در کنار اقیانوس آرام و کوههای
آند جنوبی ،کشوری با تمدنی غنی و درخشــان که بیش از  30میلیون نفر را در
خود جای داده است؛ کشوری که خیلیها آن را با نام تمدن اینکاها میشناسند
و همین باعث میشود بدانیم این کشور چه قدمت و چه تاریخی دارد .تاریخ پرو
جنگهای داخلی هم به خود دیده است؛ چراکه قریب به سه دهه تحت استعمار
اسپانیا بوده و آنها در سالهای اولیه قرن نوزدهم علیه استعمار اسپانیا قیام کردند.
قیام مردمی به وقوع جنگهای داخلی در پرو منجر شد و در نهایت اسپانیاییها در
سال  1824در برابر نیروهای بومی پرو شکست خوردند .در طول یک قرن بعد پرو
درگیر جنگ با تعدادی از کشورهای همسایه شد .همزمان با این جنگها در داخل
پرو نیز کودتاهای متعددی به وقوع پیوست و سبب روی کار آمدن حکومتهای
تحت رهبری نظامیان در این کشور شد ،اما اولین انتخابات دموکراتیک در پرو در
سالهای اولیه دهه  1980برگزار شد.
رئیسجمهور فراری

اقتصاد

الخاندرو تولدو ،چهلوهشتمین رئیسجمهور
پرو که اکنون در سانفرانسیسکو به سر
میبرد و تا سال  ۲۰۰۶میالدی قدرت را در
پرو در دست داشت ،به اتهام فساد و دریافت
رشوهای به مبلغ  ۲۰میلیون دالر تحت پیگرد
است و دو حکم بازداشت بینالمللی ضد
الخاندرو تولدو صادر شده است .یکی از آنها
به ماجرای فساد مالی اودبرخت و دیگری به
پروندهای موسوم به اکوتوا مربوط میشود.

پرو چهلوهشتمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و بانک جهانی سطح درآمد در این
کشور را باالتر از میانگین جهانی برآورد کرده اســت .پرو در سال  2011یکی از
سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان نامگذاری شده که این موضوع بهدلیل
رونق اقتصادی در سالهای  2000بود .شاخص توسعه انسانی در این کشور ،باالتر
از سطح میانگین جهانی است؛ عالوه بر این ،رشد این متغیر در  25سال اخیر بهبود
مستمر داشته است .هرچند مطابق با آمارهای اقتصادی پرو در سال 19.3 ،2015
درصد از جمعیت این کشــور فقیر بودند که حدود  9درصد از آنها در فقر مفرط
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زندگی میکردند .در ســال  2012تورم در این کشور ،معادل پایینترین میزان
در آمریکای جنوبی یعنی  1.8درصد بود ،اما با افزایش این رقم در ســال 2013
قیمت نفت و سایر کاالهای اساسی افزایش یافت ،به گونهای که در سال  2014این
رقم به  2.5درصد رسید .نرخ بیکاری هم بهطور پیوسته با کاهش مواجه بوده و
این رقم ،در سال  2012به  3.6درصد رسیده است .سیاستهای اقتصادی پرو در
دهههای گذشته با تغییرات چشمگیری مواجه بوده است .از سالهای  1968تا
 1975اصالحات رادیکال در این کشور آغاز شد که شامل اصالحات ارضی ،مصادره
شرکتهای خارجی ،معرفی سیستم برنامهریزی اقتصادی و ایجاد بخش دولتی
بود .این اقدامات در حالی انجام شد که نتوانســت به بازتوزیع درآمد و وابستگی
به اقتصاد کشورهای توسعهیافته خاتمه دهد .عالوه بر این ،پرو در جریان بحران
مالی جهانی یکی از معدود کشــورهای آمریکای التین بود که رشد مثبت تولید
ناخالص داخلی را تجربه کرد .از لحاظ تاریخی نیز عملکرد اقتصادی کشــور به
صادرات وابسته است که پول هنگفتی برای تامین مالی واردات و پرداخت بدهی
خارجی فراهم میکند .همچنین دولت این کشور از دهه  90میالدی تالش برای
اصالح نظام اقتصادی را همزمان با جذب سرمایهگذاری خارجی آغاز کرده است؛
به طوری که صادرات این کشور در سال  2008به  31.2میلیارد دالر رسید .آمریکا،
چین ،سوئیس ،کانادا ،ژاپن و اتحادیه اروپا بزرگترین شرکای تجاری پرو هستند.
پرو با جامعه کشورهای آند ،توافقنامههای آزاد تجاری دارد که در کلمبیا ،اکوادور،
بولیوی و ونزوئال تدوین شــدهاســت .پرو همچنین توافقنامههای آزاد تجاری
با بسیاری از کشورهای مرکوســور و نیز تایلند دارد .در سالهای اخیر ،صنعت
معدنکاری ،صادرات و سرمایهگذاری در پرو روبهرشد بوده و این کشور ،هماکنون
بزرگترین تولیدکننده نقره ،دومین تولیدکننده روی ،سومین تولیدکننده مس و

مهمترین بانکها
اینتربانک
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تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
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مدیرعامل :کارلوس رودریگز پاستور
تعداد پرسنل 4737 :نفر
تعداد شعبه230 :
اینتربانک در ســال  1897با نام بنکو اینترناســیونال در شهر لیما
افتتاح شــد .در سال  1934شــعبههای این بانک در دیگر شهرهای
پرو نیز گســترش یافت .در زمان حکومت نظامی خوان آلوارادو و در
سال  1970بانک ملی پرو ،این بانک را خریداری کرد .در سال 1994
کارلوس رودریگرز پاستور ،با چند تاجر که اهل آمریکای شمالی بودند،
 91درصد از سهام این بانک را خریداری کردند و نام آن را به اینتربانک
تغییر دادند .این بانک در حال حاضر بیش از  1500دستگاه خودپرداز
و بیش از  1500نمایندگی در سراسر پرو دارد.

آلفردو برایس اچنیکو

آلفردو برایس اچنیکو نویسنده پرویی است.
بسیاری از این نویسنده به عنوان «یکی
از بنیادیترین چهرههای ادبی آمریکای
التین» یاد کردهاند .او یکی از مهمترین
چهرههای ادبی آمریکای التین است که
آثارش به عنوان ادبیاتی تأثیرگذار در میان
نسلهای مختلف شناخته شده و رمان او
«یک جهان برای جولیوس» در سال ۱۹۷۰
از آثار ماندگار ادبیات التین به شمار میرود.

بنکو دی کردیتو دل پرو

مدیرعامل :دیونیزیو رومرو پائولتی
تعداد پرسنل 27252 :نفر
تعداد شعبه- :
بنکو دی کردیتو دل پرو بزرگترین بانک و تامینکننده پیشــرو در
خدمات مالی یکپارچه در پرو اســت .این بانک که توسط تعدادی از
تجار ایتالیایی و پرویی تاسیس شده ،بهمنظور حضور برونمرزی خود
شعبی را در نیویورک و ناسائو تاسیس کرد؛ به این ترتیب این تنها بانک
پرو است که در دو مرکز مهم مالی جهان قرار دارد و به شش میلیون
نفر خدمات خود را ارائه میدهد.
پدرو پابلو کوچینسکی گدارد

بنکو آف د نیشن

وبسایت بانک مرکزیwww.bcrp.gob.pe:

قلع ،چهارمین تولیدکننده سرب و ششمین تولیدکننده بزرگ طال در جهان است.
با این تفاسیر ،هنوز برخی میگویند که اصالحات پرو به پیشرفت پایدار اقتصادی
منجر نشدهاست .طبق گزارش مرکز تحقیق اقتصاد و برنامه ،سازمان پژوهشی
واقع در آمریــکا ،درآمد به ازای هر فــرد در پرو ،اساســیترین معیار اقتصادی
استانداردهای زندگی است و فعال در حدود میزان  ۲۵سال پیش قرار دارد که این
یک شکست چشمگیر بلندمدت اقتصادی است.

سیستمهای پرداخت

رایجترین روشهای پرداخت در پرو حساب باز ،اعتبارنامه ،پول نقد و کارتهای
اعتباری است .پیوستن پرو به سیاست پولی و مالی صحیح باعث شد این کشور
در برابر بحران مالی ســالهای  2008و  2009ایســتادگی کند .وضعیت فعلی
اقتصادی در این کشور ،با شرایط این کشور در دهه  90یعنی زمانی که بانکهای
پرو به خطوط اعتباری خارجی وابســته بودند ،تفاوت دارد؛ بهعنوان مثال59 ،
درصد از منابع اعتبار بانکها در نیمه اول سال  1998از خطوط اعتباری خارجی
تامین میشد .در حال حاضر ،مهمترین روشهای پرداخت آنالین در این کشور
و همچنین جایگزین کارتهای اعتباری ،پاگو افکتیوو ( )Pago Efectivoاست.
سیفتیپی ( )SafetyPayنیز دیگر راهکار محبوب در این کشور است که بهصورت
گسترده از آن استفاده میشود .ســیفتیپی برای پروییها این امکان را فراهم
میکند تا حتی بدون حساب بانکی هم برای خرید آنالین اقدام کنند .با وجود تمام
این راهکارهای پرداخت ،در این کشور ،بیش از همه پول نقد مبادله میشود ،پس
از آن کارت اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد و در نهایت پرداخت اینترنتی با
کمترین درصد با اقبال همراه بوده است.

مدیرعامل :رادولفو ویکتور مانوئل
تعداد پرسنل- :
تعداد شعبه403 :
بنکو آف د نیشن نماینده دولت پرو در تراکنشهای مالی در دو بخش
دولتی و خصوصی و همچنین در سطح ملی و بینالمللی است .هرچند
این بانک یک نهاد دولتی اســت ،اما نباید با بانک مرکزی این کشور
که ضرب سکه را انجام میدهد ،اشتباه گرفته شود .بنکو آف د نیشن
متعلق به وزارت اقتصاد کشور پرو اســت و دفتر مرکزی آن در لیما،
پایتخت این کشور قرار دارد.

پدروپابلوکوچینسکیگدارد،سیاستمدار
اهل پرو و بانکدار سابق والاستریت بود .او
 ۲۱مارس ۲۰۱۸بهعلت رسوایی فساد مالی و
دومینطرحاستیضاحازریاستجمهوریاین
کشوراستعفاداد.

بیبیویای

مدیرعامل :ادوارد تورس لیوزا ویالکورتا
تعداد پرسنل 5429 :نفر
تعداد شعبه311 :
بیبیویای کنتیننتال ،شرکت خدمات مالی و بانکداری پرویی است
که زیرمجموعهای از بانک اسپانیایی بانکو بیلبائو ویسکایا آرخنتاریا
بهشمار میآید .این بانک در نتیجه ادغام بنکو کانتیننتال ،بنکو بیلبو
ویزکایا و گروپو براسا در سال  1951تاسیس شد.
آلبرتو فوجیموری

کردیکورپ

مدیرعامل :دیونیزو رومرو پائولتی
تعداد پرسنل33636 :
تعداد شعبه- :
کردیکورپ ،شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری پرویی است.
این بانک در زمینه تجاری ،بیمه ،سرمایهگذاری و صندوق بازنشستگی
فعالیت میکنــد .این بانک همچنین در ســه حوزه کســبوکاری
بانکداری جهانی ،سرمایهگذاری و مدیریت ثروت فعالیت میکند.
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آلبرتو کنیا فوجیموری ،سیاستمدار
پرویی دارای اصلیت و ملیت ژاپنی است
که از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۰رئیسجمهور
پرو بود .در سال  ،۱۹۹۲بهدلیل مخالفت
پارلمان با برنامههای خود ،با یک کودتا،
پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگام
برگزار کرد .فوجیموری در سال  ۲۰۰۰و
بهدنبال جنجال افشای فساد مالی به ژاپن
گریخت .پس از این رویداد مجلس پرو او
را از سمت خود برکنار و دولت جدید پرو
درخواست رسمی استرداد او از ژاپن به پرو
را به دولت ژاپن ارائه کرد و فوجیموری در
سال  ۲۰۰۷به پرو بازگردانده شد.
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تیم ملی پرو
لقب :سفید و قرمزها
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :راهیابی به مرحله یکچهارم نهایی 1970
و 1978
ردهبندی فیفا11 :
سرمربی :ریکاردو گارکا
کاپیتان :پائولو گررو

هرناندو دسوتو

هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی ،نویسنده کتابهای راه دیگر و راز سرمایه ،رییس موسسه آزادی و دموکراسی
( )ILDدر پرو و مدافع اقتصاد بازار و حقوق مالکیت است .مجله تایم ،دسوتو را در ردیف یکی از پنج رهبر بزرگ
آمریکای التین در قرن بیستم جای داده است.

بازی نوستالژیک

ایران که برای اولینبار در جام جهانی1978حضور یافته بود؛ 21خرداد 1357در ورزشگاه مونومنتال
آنتونیووسپوکیولیبرتیشهرکوردوبابانتیجه 4بر 1ازپروباخت،امایکیازبهترینبازیهایتاریخفوتبال
ایران را رقم زد.

برنده نوبل ادبیات

نوو سول

خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا داستاننویس ،مقالهنویس،
سیاستمدار و روزنامهنگار پرویی است .بارگاس یوسا توانست
در سال  ۱۹۹۵جایزه «سروانتس» ،مهمترین جایزه ادبی
نویسندگان اسپانیولیزبان را از آن خود کند .او در سال ۱۹۹۶
برنده جایزه صلح آلمان شد و در سال  2010نوبل ادبیات را به
خود اختصاص داد.

واحد پول پرو نوو سول (Nuevo

 )Solنام دارد .تنها ارزی که در پرو
تبدیل میشود ،دالر آمریکاست
و باقی پولها بهسختی و با قیمت
پایینی تبدیل میشوند .ضرب
یکای پول پرو به عهده بانک
مرکزی پرو است.

سزار آبراهام وایهو مندزا

سزار آبراهام وای ِهو مندزا یا سزار والیهو یک شاعر ،نویسنده ،نمایشنامهنویس و روزنامهنگار
اهل پرو بود .اگرچه او در طول عمرش تنها سه دفتر شعر به چاپ رساند ،اما یکی از شاعران
نوآور قرن بیستم در همه زبانها در نظر گرفته میشود.

امپراتوری اینکا

واژه اینکا به معنای «خدا در زمین» ،برگرفته از زبان بومیان کشور پرو در آمریکای جنوبی
است .امپراتوری اینکا یک امپراتوری از مردم بومی (سرخپوست) در آمریکای جنوبی بود .این
امپراتوری در بیشترین گستره خود ،کشورهای امروزی پرو ،اکوادور ،بولیوی و بخشهایی از
آرژانتین ،شیلی و کلمبیا را دربر میگرفت.
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فینتک
فینتک با توجه به اهمیت خالقیت ،سازگاری و تاثیر آن بر امور مالی شخصی و کسبوکارها توجه دنیای مالی را به خود
جلب کرده و اولین فینتک پس از بحران مالی سالهای  2008و  2009ایجاد شد .از سال  2010تاکنون ،این شرکتها
در حال افزایش هستند و جذابیت آنها باعث میشود ســرمایهگذاران را جذب کنند .از ســال  2010تا  ،2015تامین
مالی فینتک در سراســر جهان از  1791میلیون دالر به  22،265میلیون دالر آمریکا رسیده است و طبق یک گزارش
سرمایهگذاری در فینتک در نیمه اول سال  2016نسبت به نیمه دوم سال  2015میالدی حدود  30درصد افزایش یافته
است .بیشتر این سرمایهگذاریها در راهحلهای پرداخت دیجیتال و وامهای آنالین بوده است ،اما بیشتر آنها مربوط به
فناوریهایی بوده که از کسبوکارهای کوچک و متوسط حمایت میکنند .در این میان هرچند فینتک در اروپا و ایاالت
متحده به تکامل بزرگی دست یافته ،اما آمریکای التین نیز با این پدیده بیگانه نیســت و اکوسیستم آن در این منطقه
وجود دارد.
بهعنوان مثال ،در سال  271 ،2016استارتآپ پیشنهادهای ارزشمندی به مصرفکنندگان و کسبوکارهای کوچک
و متوســط ارائه دادند که به خدمات مالی دسترســی کم دارند یا اصال ندارند .در این شــرکتها دسترسی به اعتبار و
مکانیسمهای تامین مالی جایگزین اهمیت بیشتری پیدا میکند .به این ترتیب از آمریکای التین بهعنوان یک بازار بزرگ
یاد میشود و این امر بهدلیل وجود افراد و کسبوکارهای کوچک و متوسطی است که به سیستم مالی دسترسی ندارند.
عالوه بر این ،آمریکای التین خود را بهعنوان بازاری با پتانسیل باال برای فینتک معرفی میکند .با این اوصاف ،پرو نیز با
این صنعت بیگانه نیست .کارشناسان این حوزه در پرو اعتقاد دارند بانکها باید به فینتک بهعنوان یک شریک استراتژیک
یا کمپانیهایی که میتوانند با آنها وارد رقابت شوند ،نگاه و با آنها همکاری کنند.
همچنین انجمن فینتک پرو بهمنظور ارتقای این صنعت در این کشور ایجاد شده است .این انجمن بهدنبال گسترش،
آموزش و حمایت از مصرفکننده برای درک مدلهای کســبوکاری موجود است تا در این شــرایط امکان همکاری
شرکتهای فینتک را فراهم کند و بخشهای مهم را بشناسد .بهطور کلی باید به این نکته اشاره کنیم که پرو کشوری
بیگانه با فینتک نیست و در حال حاضر چندین شرکت فعال در حوزه فینتک در این کشور حضور دارند .در همین راستا
و برای اطالعرسانی نسبت به حضور استارتآپها و کل اکوسیستم ،گردهمایی فینتک لیما در سال  2017برگزار شد.
برآورد این گردهمایی نیز این بود که بانکها باید شرکتهای فینتک را بهعنوان شریک استراتژیک خود بپذیرند .این
موضوع بسیار مهمی است که فینتک بهوسیله تمرکز بر تجربه مصرفکنندگان باید محیطی مناسب برای توسعه فراهم
کند .در این راستا باید از ایجاد یا دیکته کردن مقرراتی که موجب هزینههای نظارتی میشود ،خودداری کرد؛ چراکه ممکن
است توســعه آنها را ممنوع کند .برای قانونگذاران نیز ضروری است که ریسکهای فناوری را رصد کنند و ریسکهای
ضمنی را در نظر بگیرند ،به این ترتیب میتوانند با روشی مناسب و در زمان مطلوب مدیریت شوند.

استارتآپهایفینتک معروف
سالون

سالون یک بازار مجازی است که وامگیرندگان و موسسات مالی را که وامهای آنالین
ارائه میدهند ،به یکدیگر مرتبط میسازد .ارزش افزوده آنها برای دریافتکنندگان
وام این اســت که در یک روز ،نیاز آنها را رفع میکنند .هدف نهایی آنها نیز این است که تبدیل به یک بانک
آنالین شوند .فاکوندا تارکانی ،بنیانگذار سالون معتقد است فینتک با همکاری بانکها رشد خواهد کرد.

تساتاپ

استارتآپ تساتاپ به مردم پرو کمک میکند تا نرخ بهره باالتر را برای پسانداز خود
پیدا کنند .آنها این کار را با اتصالشان به موسســات مالی که بهترین نرخ را به آنها پیشنهاد میدهد ،انجام
میدهند .با این حساب آنها دو جریان درآمدی ایجاد کردهاند؛ اول از سوی مصرفکنندگان و دیگری از طرف
موسسات مالی و اتفاقا منبع درآمد خوبی هم برای خود ایجاد کردهاند ،اما بزرگترین چالش آنها این است
که بازار کوچکی در اختیار دارند.

دندرسارگر

استارتآپ دندرســارگر ،برای تعویض ارز و ارزهای رمزنگاریشده
راهاندازی شده است .این اســتارتآپ عالوه بر پرو ،در شیلی و کلمبیا هم ســرویس خود را ارائه میدهد.
دندرسارگر ،در تالش است تا این امکانات را با کمترین کمیسیون در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

کردیناوو

استارتآپ کردیناوو توسط یکی از شرکتهای پیشرو در توسعه فناوری اطالعات در آمریکای
التین راهاندازی شده است .این اســتارتآپ فناوریهای نوآورانه و محصوالتی که نیازهای
مشتریان را رفع میکند ،توسعه میدهد .کردیناوو در جستوجوی شرکتها و سازمانهایی است که وام ارائه
میدهند ،اما هدف آنها مدیریت روابط مشتریان و کاهش تخلفات در بازپرداخت وام است .قطعا گزارشها و
پیشبینیها از بازپرداخت وامها این امکان را فراهم میسازد تا اقدامات پیشگیرانه برای دستیابی به اهداف
بهتر صورت گیرد.

هلوزوم

استارتآپ هلوزوم در سال  2012آغاز به کار کرد .این استارتآپ برای سازماندهی اطالعات
بیمه در سراسر جهان راهاندازی شده اســت .هلوزوم را تعدادی از متخصصان در زمینههای
مختلف تشکیل دادهاند که دیدگاه مشترکی درباره صنعت بیمه دارند .این استارتآپ ،مصرف کننده را در
مرکز این صنعت قرار میدهد و شعار آن ارائه خدمات با یک کلیک است.

آغاز پیشرفت فناوری
وزارت تولید پرو تنوع محصوالت در این کشــور را به رســمیت میشناسد.
در همین راســتا این وزارتخانه برنامهای را تحت عنوان بیوچلنج در حوزه
اقتصادی ،اجتماعی و توسعه زیستمحیطی و با هدف توسعه تجاری و فناوری
اجرا میکند .بیوچلنج توسط مرکز نوآوری پرو مدیریت میشود و هدف اصلی
آن توسعه پروژههای نوآورانه و ارتقای سطح کسبوکار است تا ارزش منابع
طبیعی را ضمن توســعه تجاری و فناورانه حفظ کند .این وزارتخانه برای
اجرای این برنامه با همکاری مرکز نوآوری پرو ،سه میلیون و  400هزار دالر
در این برنامه که بین  12تا  36ماه به طــول خواهد انجامید ،هزینه میکند.
عالوه بر این ،برنامه بیوچلنج پروییها توسط وزارت محیط زیست این کشور،
سازمان توسعه آلمان ،انجمن ملی علوم ،فناوری و نوآوری حمایت میشود.
این برنامه به هشت بخش تقسیم میشود و در ســه دسته مورد تمرکز قرار
میگیرد؛ کارآفرینان نوآور ،پروژههای نوآورانه کســبوکار ،اعتبارســنجی
و بســتهبندی ،تحقیق ،توســعه و نوآوری ( ،)RD&Iکارآمــوزی فناورانه،
ماموریتهای فناورانه و مراکز رشــد بخشهای این برنامه هســتند و سه
دسته اصلی به این قرار است :بیوتک :توســعه هرگونه فناوری کاربردی که
از سیستمهای بیولوژیکی ،ارگانیسمها یا مشتقات آنها برای توسعه یا تغییر
محصوالت و فرایندها برای استفاده خاص استفاده میکند.
اگریتک :توسعه راهحلهای متمرکز بر کشــاورزی که بهعنوان یک مولفه
مرکزی فناوری برای بهبود بهرهوری یا استفاده پایدار از منابع طبیعی است.
فودتک :توسعه راهحلهای متمرکز بر صنایع غذایی که بهعنوان یک مولفه
مرکزی فناوری برای بهبود تولید ،زنجیره تامین یا کانالهای توزیع است.
در حقیقت این سه دسته در یک زنجیره تامین مشترک ،یکدیگر را تکمیل
میکنند .این برنامه نشاندهنده شــروع پیشرفت در پرو است که قصد دارد
تا سال  2021هزینه نوآوری را در این کشور افزایش دهد .بهطور کلی دلیل
اجرای چنین برنامهای این اســت که پرو منبعی غنی از مــس ،طال ،الوار و
زغالسنگ است و اکنون بهترین زمان برای استفاده حداکثری از این منابع
بهوسیله فناوری اســت .منابع طبیعی فراوان در پرو و آمریکای التین باعث
شده دولت این کشور به گونهای از این منابع اســتفاده حداکثری بکند که
گویی این منابع پایانناپذیر هستند ،اما اجرای این برنامه میتواند تغییراتی
را در پروژههای حمایتشده توسط دولت ایجاد کند تا منابع طبیعی کشور با
استفاده از فناوری ،کارآمدتر شوند .به این ترتیب پرو میتواند نیروگاه نوآوری
آمریکای التین باشد.
برای اجرای این برنامه ،بزرگترین گردهمایی استارتآپها و سرمایهگذاران
در بخش نوآوری و فناوری پرو در کنفرانس بزرگ سرمایهگذاری این کشور در
لیما برگزار شد .تمرکز این نشست بر ماموریت گسترده پرو برای توسعه منابع
متعدد از استخراج مواد خام تا بخشهای نوآورانه و دانشبنیان بود.
ناگفته نماند پیشــرفت و وضعیت فناوری اطالعات در این کشور به گونهای
بوده است که از آن برای ارتقای سایر بخشها استفاده میشود .عالوه بر این
زیرساخت فناوری اطالعات در پرو ،به طور مداوم در حال تکامل و بهبود است و
با توجه به نقش مهم و در عین حال اقتصادی لیما ،بیشترین تمرکز زیرساخت
فناوری اطالعات در این شهر است.
البته نقش دولت در این پیشرفت غیرقابل انکار است .دولت پرو در دهه 1990
نقش مهمی در شکل دادن به محیط فناوری اطالعات داشته و این موضوع
در قوانین تصویب شده در این ســالها تجلی پیدا میکند :خصوصیسازی،
لیبرالیزاسیون ،حفظ حریم خصوصی ،امضای دیجیتال و غیره از جمله این
موارد است .به گفته کارشناسان حوزه فناوری اطالعات پرو ،کلید پیشرفت و
ادامه این تحوالت ،اشتیاق دولت برای ایجاد یک پایه قانونی در حمایت از این
ت کمک میکند تا یک محیط فناوری
محیط است .درواقع این قوانین به دول 
اطالعات برای کسبوکارها ایجاد کند.

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم .تیرماه 97

63

ویژه
مجهانی
جا 

دانمارک

پادشاهان
دوچرخهسوار
دانمارک را بهترین کشور دنیا از نظر آمار
فساد نامیدهاند و این کشور در فهرست
سالیانه راضیترین مردم دنیا ،بارها
رتبه اول را به خود اختصاص دادهاست.
هرچند در حوزه فینتک در این کشور
فعالیتهای خوبی انجام شده ،اما
رتبه فینتک دانمارکیها با رتبه رضایت
شهروندانشان در دنیا اختالف فاحشی
دارد!
دانمارک

کشور دانمارک از نظر کمبودن اختالف درآمد مردم ،در رتبه اول جهان قرار
دارد .در بررسیهای ساالنه ،مردم این کشــور مکررا بهعنوان «راضیترین»
مردم جهان شناخته میشوند و همچنین در سال  ۲۰۱۶شرکت یونیورسام
با انتشار شاخص ساالنه شادی ،کشور دانمارک را در رتبه نخست شادترین و
راضیترین نیروی کار در دنیا قرار داد .این کشور بهعنوان کشوری با کمترین
فساد اداری در جهان بهشمار میآید .تمام این آمارها حاکی از این است که
جنوبیترین کشور اسکاندیناوی ،یک سرزمین رویایی برای آنهایی است که
بهدنبال رفاه و آرامش هستند .دانمارک فقط با آلمان از جنوب مرز مشترک
دارد و دورتادور آن آب است و از شمال با پلهای دریایی به سوئد و نروژ متصل
میشود .این کشور دو سرود ملی دارد؛ سرود شهروندان عادی با نام «سرزمینی
دوستداشتنی» و سرود سلطنتی دانمارک این دو سرود هستند .دانمارکیها
از شوخطبعترین مردمان اروپا محســوب میشوند و اگر با فرهنگ آنها آشنا
نباشید ،ممکن است زبان آنها برای شما نیشدار به حساب بیاید!

اقتصاد

هملت ،نمایشنامهای تراژیک اثر ویلیام
شکسپیر است که یکی از مشهورترین
نمایشنامههای تاریخ ادبیات جهان بهشمار
میآید .هملت نقش اصلی این نمایشنامه و
شاهزاده دانمارک است.

دانمارک یک کشور کوچک با صنایع و فناوری پیشرفته است .مهمترین صنایع
این کشور عبارتند از :کشتیسازی و حملونقل دریایی ،داروسازی ،نساجی و
پوشاک ،الکترونیک و صنایع غذایی .فناوری و فینتک دانمارک رو به پیشرفت
هســتند و کپنهاگ یکی از مراکز مهم فینتک در اروپا محسوب میشود و
ی کردن یک روند صعودی ،اوضاع خوبی در فینتک و
پایتخت دانمارک با ط 
استارتآپهای فناوریهای مالی دارد .در مجموع حدود  80درصد درآمدهای
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هملت

دانمارک از صادرات محصوالت کارخانهای به دست میآید .بازار هدف اصلی
دانمارکیها ،کشورهای اروپای غربی هستند و حجم صادرات به این منطقه
بیش از  70درصد از مجموع تجارت خارجی دانمارک اســت .در این میان
آلمان با  6.15درصد بزرگترین شریک تجاری دانمارک محسوب میشود.
دانمارک از نظر منابع به هیچ عنوان در دسته کشورهای غنی قرار نمیگیرد.
با این حال روزانه  342هزار بشــکه نفت تولید و  320هزار بشکه آن را صادر
میکند .فرآوردههای لبنی دانمارک در کشورهای زیادی محبوب بوده و این
کشور از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ گوشت ،کره ،پنیر و تخممرغ
در جهان است .ماشینآالت صنعتی ،ماهی ،دارو و مبلمان بخشهای دیگری از
صادرات دانمارک را تشکیل میدهد .از دیگر اقالم صادراتی دانمارک میتوان
به توربینهای بادی ،پوســت سمور و روباه ،اســباببازی ،دارو و تجهیزات
پزشکی هم اشاره کرد .بانک مرکزی دانمارک رگوالتور اصلی مبادالت پولی
و تنظیمکننده مقررات بین موسسات مالی در این کشور است .در دانمارک،
برای انتقال پول از سیستمهای کروناس و تارگت  2استفاده میشود .بانک ملی
دانمارک که بانک مرکزی این کشور است ،اعتبار وثیقه را بین موسسات مالی
این کشور مشخص میکند تا همیشه بتوانند نقدینگی کافی در سیستم مالی
را برای پرداخت صورتحساب فراهم کنند .سیستمهای پرداخت و تسویه که
برای ثبات مالی مهم هستند ،با نظارت بانک ملی دانمارک انجام میپذیرد .این
بانک استانداردهای بینالمللی را دنبال میکند و نحوه تسویه در این کشور
مطابق با دیگر کشورهای مدرن است .عالوه بر این ،بانک ملی دانمارک تالش
میکند تا با بهرهگیری از مشارکت در پروژههایی که زیرساختهای پرداخت
را بهبود میبخشند ،نقش یک فعال تمامعیار اقتصادی را در این کشور بازی

مهمترین بانکها

دانمارک
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
ملکه:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر دانمارک در ایران:

اروپا
پادشاهی مشروطه
کمک خدا ،مهر مردم ،قدرت
مارگارت دوم
الرس لوکه راسموسن
کپنهاگ
دانمارکی
 43094کیلومتر مربع(رتبه )130
 5/733میلیون نفر (رتبه )114
5
کرون دانمارک
 324میلیارد دالر (رتبه )34
 56444دالر (رتبه )6
نیلز برناشتاین
دنی عنان

بانک دانسکه

مدیرعامل :توماس برگن
تعداد پرسنل 19303 :نفر
تعداد شعبه354 :
دانســکه بانک یک بانک دانمارکی اســت که نام آن به معنی بانک
دانمارکی است و پنجم اکتبر  1871بهعنوان بانک کشاورزان ،مسکن
و اوراق بهادار کپنهاگ تاسیس شد .دانسکه بانک ،بزرگترین بانک
دانمارک است و یک بانک بزرگ خردهفروشی در منطقه شمال اروپا
با بیش از پنج میلیون مشتری خردهفروشی است.

اکثر آپارتمانها در کپنهاگ آسانسور
ندارند .این آپارتمانها با نمای رنگهای
شاد که یکی از نمادهای پایتخت دانمارک
به حساب میآیند ،اکثرا سه یا چهارطبقه
هستند .دانمارکیها به استفاده از پله عادت
دارند و در این کشور کسی به نبود آسانسور
معترض نیست.

جوسکه بانک

مدیرعامل :آندرس دم
تعداد پرسنل 3850 :نفر
تعداد شعبه124 :
جوسکه ســومین بانک بزرگ دانمارکی از لحاظ سهم بازار است .این
بانک دارای دفاتر ،شعبهها یا شــرکتهای تابعه در دانمارک ،فرانسه،
آلمان ،جبلالطارق ،هلند و سوئیس است .جوسکه سومین بانک بزرگ
دانمارک اســت که در بورس اوراق بهادار کپنهاگ فهرســت شده و
بزرگترین بانک دانمارک است که مقر آن خارج از کپنهاگ قرار دارد.

سودبانک

وبسایت بانک مرکزیwww.nationalbanken.dk:

بیآسانسوری

مدیرعامل :کارن فرویسی
تعداد پرسنل 2280 :نفر
تعداد شعبه115 :
ســودبانک یکی از بزرگترین بانکهای دانمارکی است که در آبنرا
مستقر است .ســودبانک در ســال  1970با ادغام چهار بانک محلی
در جنوب جوتلند تاســیس شد .از سال  ،2000ســودبانک به یک
بانک پررونق ،با رشد زیاد و درآمد باال تبدیل شده که تقریبا در تمام
شهرهای دانمارک شعبه دارد.

دکتر اختصاصی

در دانمارک شهروندان پزشک اختصاصی دارند
وهرزمانیکهاحساسمریضیداشتهباشند،
میتوانندبهایندکترزنگبزنند.گفتنیاست
هنگامیکهمحلزندگیدانمارکیهاعوض
میشود،میتوانندپزشکجدیدیانتخاب
کنند.چککردنوضعیتسالمتکامال
رایگان است .در مقابل ،قیمت دارو بسیار گران
استوسیستممراقبتبهداشتیدراینکشور
هزینههایدندانپزشکیشهروندانراپوشش
نمیدهد.

بانک نوکردیت

کند .ترویج کارایی و امنیت پرداختهای خرد هم از دیگر وظایف بانک مرکزی
دانمارک است .درمان در دانمارک رایگان است و خدمات درمانی در این کشور
با کیفیت باالیی ارائه میشود .فرقی نمیکند دانمارکی باشید یا خارجی ،در
صورتی که شهروند دانمارک به حساب بیایید ،بهعنوان یک حق شهروندی
از مزایای خوب بهداشت و درمان در این کشور بهره خواهید برد .هر شهروند
یک دکتر اختصاصی دارد و آن دکتر بهصورت رایگان هوای بیمارش را دارد.
سیستم بهداشتی این کشور بسیار محبوب است و از این نظر نیز دانمارک ،از
کشورهای پیشرو محسوب میشود.

سیستمهای پرداخت

کارتهای اعتباری و کارتهای نقدی در دانمارک بسیار متداول هستند .پول نقد
دیگر آنچنان در دست مردم دیده نمیشود و کمتر از پنج درصد از تراکنشهای
مالی دانمارک ،با استفاده از پول نقد انجام میگیرد .فروشگاههای بزرگ ،هتلها،
رستورانها ،سوپرمارکتها و فروشگاههای کوچک همگی کارت اعتباری و کارت
نقدی را قبول میکنند .در سالهای اخیر اپلیکیشنهای موبایلی با رشد زیادی
در صنعت پرداخت دانمارک جای خود را باز کردهاند .این نرمافزارهای موبایلی،
راهحل جدیدی هستند که به کاربران این امکان را میدهد تا صورتحساب خود
را بهصورت خودکار از طریق موبایل پرداخت کنند .زیرســاختهای پرداخت
دانمارک شبکهای از سیستمهایی است که به مشتریان و بانکها امکان مبادله
پرداختها را میدهد .کروناس در مرکز زیرساخت سیستم پرداخت بانک مرکزی
دانمارک قرار دارد .کروناس سیستم پرداخت در کرون دانمارک است و در درجه
اول برای تسویه تراکنشهای بانکی مورد استفاده قرار میگیرد.

مدیرعامل :میشائیل راسموسن
تعداد پرسنل 4100 :نفر
تعداد شعبه227 :
از سال  ،1851نوکردیت یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه خدمات
مالی دانمارک است که فعالیتهایی از قبیل وام ،خردهفروشی بانکی،
ســرمایهگذاری ،بیمه ،اجاره و تجارت ثابت و مدیریت دارایی ارائه
میکند .گروه نوکردیت بزرگترین شرکت قرضدهنده در دانمارک
و یکی از بزرگترین صادرکنندگان اوراق قرضه خصوصی در اروپاست
که از سال  1985بانک تاسیس کرده اســت .واژه نوکردیت معادل
دانمارکی «کارت اعتباری» است.

نوردا

مدیرعامل :کسپر ونکاسکال
تعداد پرسنل 3080 :نفر
تعداد شعبه113 :
این بانک دانمارکی بخشی از شرکت بزرگ نورداست .نوردا ،بزرگترین
گروه مالی اســکاندیناوی اســت و در ســال  1997با یونــی بانک و
اسپارکاسن بانک دانمارک ادغام شــد .ادغام نوردا بهعنوان غول مالی
اسکاندیناوی با یونی و اسپارکاسن که از قدیمیترین بانکهای دانمارک
بودند ،از مهمترین اتفاقات تاریخ بانکداری دانمارک به حساب میآید.
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الرنس فونتریه

الرنس فونتریه ،کارگردان و
فیلمنامهنویس سرشناس دانمارکی است.
از فیلمهای او میتوان به سهگانه اروپا،
سهگانه قلب طالیی ،سهگانه آمریکا و
سهگانه افسردگی اشاره کرد .او را بهعنوان
محرک اصلی و احیاکننده فیلمسازی در
دانمارک میشناسند و معتقدند که تاثیر
بسزایی در پیدایش نسل نوی کارگردانان
دانمارک و سراسر جهان داشته است.
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تیم ملی دانمارک
لقب :دینامیت
حضور در جام جهانی 4 :مرتبه
افتخارات :قهرمان جام ملتهای اروپا  1992و
قهرمان جام کنفدراسیونها 1995
ردهبندی فیفا12 :
سرمربی :مورتن اولسن
کاپیتان :دنیل اگر

اشمایکل پدر ،اشمایکل پسر

پیتر اشمایکل دروازهبان محبوب منچستریونایتد که با این تیم قهرمان لیگ انگلیس و جام باشگاههای اروپا
شد ،بیشک یکی از بهترین دروازهبانهای تاریخ فوتبال اروپاست .پسر او کسپر اشمایکل در لسترسیتی
انگلستان توپ میزند و در این جام جهانی سنگربان تیم ملی دانمارک است.

قدیمیترین پرچم دنیا

پرچم دانمارک قدیمیترین پرچم در جهان است و از سال 1821تا به حال استفاده میشود .صلیبی که در
این پرچم استفاده شده ،در پرچمهای سوئد ،نروژ ،فنالند و ایسلند هم دیده میشود.

کرون دانمارک

هانس کریستین اندرسن

قصههای جذاب هانس کریستین اندرسن در بیش از یکصد
کشور دنیا از جمله ایران طرفداران پرشماری در بین کودکان و
نوجوانان دارد؛ هرچند محبوبیت این نویسنده به ادبیات کودکان
محدود نمیشود.

کرون دانمارک یکای پول کشور
دانمارک ،گرینلند و جزایر فارو
است .این یکای پول در جزایر
فارو ،کرون فارویی نامیده
میشود ،ولی ارزش آن برابر با
کرون دانمارک است .هر کرون
دانمارک به یکصد اوره تقسیم
میشود .کرون دانمارک را با
عالمت  DKKمیشناسند.

شیرینی دانمارکی

یک شیرینی چندالیهای است که توسط نانواییهای اتریشی به دانمارک آورده شده و از آن
زمان به یک تخصص دانمارکی تبدیل شده است .این شیرینی که برای ایرانیها نیازی به
توضیح ندارد ،در گوشهوکنار دانمارک بسیار متداول است.

لگو

لگو که اسباببازی خالقانه مورد عالقه بچههای کشورهای پرشماری در دنیاست ،برای اولین
بار در دانمارک تولید شد.
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فینتک
در سالهای اخیر ،فینتک در دانمارک پیشرفت چشمگیری داشته است .یک جمعیت با متوسط تحصیالت باال ،دیجیتالی
کردن سیستمهای بخش عمومی ،حمایت از سیاســتهای دولتی خاص با هدف ارتقای نوآوری در فناوریهای مالی و
توسعه کپنهاگ بهعنوان مرکز بینالمللی فینتک دالیل این رشد سریع بودهاند.
در سال  2016یک آزمایشگاه فناوری اختصاصی در کپنهاگ افتتاح شد و این روزها این مرکز به مرکز اصلی فعالیت فینتک
در دانمارک تبدیل شده است .طی چند سال گذشته ،مشارکتهای پرتعدادی میان شرکتها و بانکها برقرار شده است
که نشاندهنده روند روبهرشد فعاالن فینتک در دانمارک است .شرکتهای حوزه فینتک در این کشور بهدنبال همکاری
با موسسات مالی و بانکها هستند ،نه تالش برای رقابت و مخالفت با آنها .در تحقق و رسیدن به هدف تعامل با بانکها و
غولهای مالی دانمارک ،تا این لحظه استارتآپهای دانمارکی موفق عمل کردهاند .در حالی که فعالیتهای قابل توجهی
در زمینههای خدمات پرداخت و خدمات سرمایهگذاری در دانمارک انجام گرفته است ،اینشورتک و رگتک در دانمارک
هنوز کمتر توسعهیافتهاند و انتظار میرود که در آینده رشد کنند.
هماکنون بالکچین و ارزهای رمزنگاریشده در دانمارک مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و دولتمردان این کشور به
اهمیت این موضوع و تاثیر آن در آینده فناوری پی بردهاند .بانکهای بزرگ دانمارک در پروژههای تحقیقاتی بالکچین
مشارکت کردهاند و با این قضیه جدید نهتنها بسته عمل نکردهاند ،بلکه سعی بر این دارند که خودشان قسمتی از این اتفاق
جدید باشند و به قولی بالکچین را در دست بگیرند .ارزهای رمزنگاریشده هم موضوع پروژههای تحقیقاتی و توسعهای در
دانمارک هستند .به خصوص شرکتهایی که در شهرکسازی ،حملونقل و بانکداری الکترونیکی مشغول به کار هستند،
توجه ویژهای به این حوزه دارند؛ با این وجود ،شرکتهای بزرگ و بانکهای سرشناس دانمارکی تحت تاثیر رویکرد نسبتا
محافظهکارانه در برابر ارزهای رمزنگاریشــده قرار گرفتهاند و آنچنان که فعاالن فینتک در دانمارک انتظار دارند ،این
غولهای مالی در این قضیه پیشرو نیستند .البته بانک مرکزی دانمارک همواره به ارزهای رمزنگاریشده توجه زیادی
داشته و در خصوص این ارزها ،زودتر از اکثر فعاالن و شرکتهای فناوری صحبت و آگاهیسازی کرده است .دولت دانمارک
دارای سیاستهای خاصی است که با هدف ارتقای تجارت الکترونیکی ،سرمایهگذاریهای فناوری و حمایت از کپنهاک
بهعنوان مرکز بینالمللی فینتک در تالش است تا این شهر را به هاب فینتک شمال اروپا تبدیل کند .بهتازگی ،این امر
به افزایش بودجه برای موسسه نظارتی بانک مرکزی منجر شــده که به آن امکان میدهد منابع را به یک دفتر تخصصی
اختصاص داده و همچنین یک صندوق مستحکم نظارتی ایجاد کند و از طریق آن ،رگوالتوری فینتک را بهطور منظم و
یکپارچه انجام دهد و از روندهای فناوری روز جهان عقب نماند .این موسسه نظارتی بانک ملی دانمارک مطابق با مقررات
مبارزه با پولشویی ،میتواند بااطمینان از ارائه مشاوره قانونی و انطباق در مرحله طراحی محصول یا خدمات ،اکوسیستم
فینتک کپنهاگ را تا حد زیادی بهصورت منظم اداره کند .حفاظت اولیه در برابر هر نوع جرم مالی ،ایجاد و اجرای یک
برنامه انعطافپذیر و اطمینان از اینکه کسبوکار قادر به پشــتیبانی کارآمد و قدرتمند است ،نیازمند یک برنامهریزی
مستحکم و بهروز توسط رگوالتور مالی است.

استارتآپهایفینتکمعروف
لوناروی

لوناروی در تالش برای ساخت یک بانک بدون شعبه اســت .گرچه از راهاندازی این استارتآپ
دو سال میگذرد ،اما در حال حاضر نسخه بتا از محصول این اپلیکیشن سروصدای زیادی به راه
انداخته و مشتریانش میتوانند از طریق کارت بدهی پرداخت انجام دهند .مشتریان میتوانند ماندهگیری و
پول جابهجا کنند و همچنین پرداختهای متنوع انجام دهند .لوناروی تا اواســط سال  2018نزدیک به 10
میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

کوینیفای

کوینیفای یک کســبوکار ارائهدهنده خدمات بالکچین است که به پذیرندگان اجازه
میدهد تا ارزهای رمزنگاریشده را بپذیرند و با بیتکوین و سایر ارزها بهراحتی پرداخت خود را انجام دهند.
این استارتآپ با حدود  9میلیون دالر جذب ســرمایه ،هماکنون یک کسبوکار بزرگ بیتکوین در جهان
محسوب میشود .بیش از  15،000تاجر در سراسر جهان هر روز مشغول فعالیت روی بستر کوینیفای هستند.

بانکور

بانکور یک بانک امن و نوآور است که هر مشــتری را قادر میسازد تا در اقتصاد جهانی
شرکت کند .خدمات بانکی این کسبوکار از طریق معامالت منصفانه و شفاف ،ارائه میشود .کاربران بانکور
با دسترسی آسان به خدمات مالی ضروری از طریق ویزا و مسترکارت مجازی ،امکان سپرده و اخراج وجوه و
معامالتی مانند پرداخت صورتحساب و خرید الکترونیکی را در دسترس دارند .این استارتآپ حدود هشت
میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

لندینو

لندینو یک پلتفرم وام تجاری در بازار دانمارک است که نهادها و افراد با استفاده از آن میتوانند
وام بگیرند .تمرکز لندینو بر وام دادن به مردم یا کســبوکارها در مناطق محلی اســت .این
استارتآپ در شمال اروپا با استقبال خوبی مواجه شده و توانسته با ســرعت زیادی بین مردم اسکاندیناوی
اعتماد ایجاد کند.

موبایلپی

موبایلپی یک راهحل پرداخت تلفن همراه به مالکیت دانسکه بانک است .این اپلیکیشن اجازه
پرداخت  P2Pاز طریق شماره تلفن و پرداخت آنالین را میدهد .موبایلپی هماکنون بیش از دو میلیون کاربر
فعال دارد و محبوبیتش از مرزهای دانمارک هم فراتر رفته است.

دوچرخهسواری به سبک دانمارکی
دانمارک به معنی واقعی کلمه یک مکان ایدهآل برای دوچرخهسواری است.
مردم کپنهاگ در همه جا و در هر نوع آبوهوایی مشغول دوچرخهسواری
هستند .باران ،باد یا برف نمیتواند مانع دوچرخهسواری دانمارکیها شود .در
اکثر شهرهای این کشور ،خطوط دوچرخه و همچنین چراغهای راهنمایی
و رانندگی برای دوچرخه وجــود دارد .دانمارک با بیش از  12هزار کیلومتر
از مسیرهای دوچرخه و با وجود جادههای صاف ،طبیعت زیبا و فاصله کوتاه
بین امکانات متنوع شهری ،برای دوچرخهسواران و دوچرخهسواری بسیار
خوشایند است.
 32درصــد از حجم معامالت مالــی در کپنهاگ مربوط بــه خریدوفروش
دوچرخه و متعلقات این وسیله است .در پایتخت دانمارک کمتر از  ۵۰درصد
مردم صاحب ماشین شخصی هســتند ،در صورتی که بیش از  ۹۰درصد از
آنها دوچرخه شــخصی خود را میرانند .بیش از یکسوم مردم کپنهاگ ،با
دوچرخه به محل کارشان میروند.
زیرساختهای دوچرخهسواری در این کشور بهصورت ویژهای مهیاست .برای
آنهایی که میخواهند شهرهای مختلف و اماکن متنوع دانمارک را ببینند و
وقت خوبی در اختیار دارند 11 ،مســیر گردشگری دانمارک در سراسر این
کشور با دوچرخه قابل پیمودن است و این مسیرها جوری طراحی شده که
در صورت خستگی دوچرخهسواران ،در مدتزمان کمی آنها به مکان زیبای
بعدی میرسند .سطح صاف خیابانها و مسیرهای اختصاصی دوچرخهها
در دانمارک و همچنین گوناگونی اماکن و فروشــگاههای بینراهی ،به این
قضیه کمک میکند که جســتوجوگران با امنیت و راحتی در دانمارک به
دوچرخهسواری خود بپردازند.

قوانین دوچرخهسواری

اهمیت دوچرخهسواری در دانمارک تا جایی است که برای آن بهطور جدی
قانونگذاری میشود .از ماه مارس  ،2014دوچرخهسواران در دانمارک در
صورت عدم استفاده از چراغ در ساعات تاریک ،جریمه میشوند .استفاده از
تلفن همراه حین دوچرخهسواری جریمه سنگین دارد و در صورت رفتن به
دانمارک ،برای صحبت تلفنی باید کنار خیابان بایســتید! داشتن ترمزهای
معیــوب ،رد کردن چراغ قرمز ،دوچرخهســواری مخالف مســیر ترافیکی
مشخصشده ،دوچرخهسواری در پیادهرو ،عدم احترام به نشانههای ترافیکی
و دوچرخهسواری بدون دســت بر روی فرمان چند موردی هستند که در
صورت عدم توجه به آنها جریمههای ســنگینی در انتظار دوچرخهسواران
خواهد بود .دوچرخهســواری دو نفر در یک دوچرخه که فقط یک صندلی
دارد ،برای هر دو نفر جریمه یکسانی دارد .تمام دوچرخههای فروختهشده
از سال  ،1988باید در هر دو چرخ جلو و عقب ترمز داشته باشند .در حقیقت
دوچرخهسواری در دانمارک تا این حد آداب دارد و فرهنگ راندن دوچرخه
در جنوبیترین کشور اســکاندیناوی به همین مقدار جدی است .بعضی از
کارهایی که دوچرخهسواران در بســیاری از کشورها بهعنوان مهارت از آن
یاد میبرند ،انجام دادنشان در دانمارک جرم است و شما بابت آنها جریمه
میشوید!
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ویژه
مجهانی
جا 

آرژانتین

یاغیهای آلبه
سلسته
آرژانتین را با تنش و ناآرامی ،طبیعت
هیجانانگیز ،رقص و موسیقی،
خانههای رنگی و البته فوتبال
میشناسیم .در سرزمین مسی و
مارادونا ،موفقیت «آلبه سلسته»
همواره دغدغه اصلی بخش اعظمی از
مردم آرژانتین بوده است .از طرف دیگر،
در یک سال گذشته ،آرژانتین بیشترین
رشد فینتک را در آمریکای التین داشته
است
آرژانتین

اوا پرون

در ســال  2001که آرژانتین بدترین بحران مالی و سیاســی خود را تجربه
میکرد ،این کشور پنج رئیسجمهور در  10روز به خود دید .این تجربه عجیب
نشان میدهد که جنگ با بریتانیاییها بر سر جزایر فالکلند و درگیریهای
خونین داخلی که قهرمانی آرژانتین در جام جهانی  1986بر آن یک سرپوش
بزرگ قرار داد ،تنها بحرانهای بزرگ تاریخ معاصر آرژانتین نبودهاند .تاریخ این
کشور با خشونت گره خورده و این کشور دوستداشتنی همانند همسایههای
التین در آمریکای جنوبی ،کمتر رنگ صلح به خود دیده است .تاریخ آرژانتین
با کودتا ،جنگهای داخلی و خارجی ،یاغیگری و تنش گره خورده است .در
مقابل این حجم از خشــونت ،طبیعت آرژانتین پر از اماکن منحصربهفرد و
عجیبوغریب است که هر گردشگری را به این کشور جذب میکند.
 ۹۷درصد از جمعیت آرژانتین اروپاییتبار هســتند .بیشــتر این جمعیت،
نوادگان مهاجران ایتالیایی و اســپانیایی هســتند که در این کشور زندگی
میکنند ۹۲ .درصد از مردم این کشور نیز مســیحی و  1.9درصد مسلمان
هستند.

اقتصاد

یکی از مشهورترین زنان تاریخ آرژانتین ،اوا
پرون است که نماد جهانی آزادی و فمینیسم
محسوب میشود .پرون که در سال 1966
در فیلم  Evitaتوسط مادونا به تصویر کشیده
شد ،بهشدت نزد مردم محبوب است .در
مراسم تشییعجنازه او ،در اثر ازدحام جمعیت
هشت نفر جان خود را از دست دادند و بیش از
دو هزار نفر زخمی شدند.

اقتصاد آرژانتین در پی بحران پولی و اقتصادی ســالهای  2001و  ۲۰۰۲در
حال فروپاشی بود؛ اما نستور کرشــنر ،رئیسجمهوری پیشین آرژانتین که از
سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۷ریاست جمهوری را برعهده داشت ،موفق شد تمام بدهی
آرژانتین به مبلغ  9.5میلیارد دالر را به صندوق بینالمللی پول پرداخت کند.
بعد از این بحران مالی ،آرژانتین این سالها روند خوبی را طی کرده و هشتمین
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کشور وسیع دنیا هماکنون دارای سومین اقتصاد بزرگ آمریکای التین است.
مشــکالت اقتصادی در دهههای  1980و  1990باعث شــد که بســیاری از
آرژانتینیها در دو یا حتی سه شغل کار کنند .سیاستهای دولت در دهه 2000
باعث کاهش برخی از اثرات بحرانهای اقتصادی شد ،اما نرخ بیکاری هنوز هم
در حدود  9.5درصد است که البته این عدد در حال کاهش است .اگرچه اقتصاد
آرژانتین مبتنی بر کشاورزی بود ،اما امروزه فقط حدود  10درصد از نیروی کار
آرژانتین در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند .اکثر آرژانتینیها در حال
حاضر در بخشهای خدمات ،صنعت نفت و گاز ،معدن ،کشتیسازی ،صنایع
غذایی ،دخانیات و خودرو فعال هستند .اکثر کارخانهها نیز در شهرهای بندری
واقع شدهاند .اتحادیههای صنفی در آرژانتین بسیار فعال و سازمانیافته هستند
و نقش مهمی در زندگی کارگران دارند .در شهرهای کوچک ،مغازهها و دفاتر
برای ناهار تعطیل میشوند و مردم ممکن است در طول روزهای گرم تابستان،
دو یا سه ساعت به خانههایشان برگردند و استراحت کنند .این استراحت بعد
از ناهار برای بسیاری از ایرانیان ،ناآشنا نیست! رشــد و توسعه سریع از اواخر
قرن نوزدهم ،زنان بیشــتری را به کار کردن کشانده اســت و در حال حاضر
زنان تقریبا  40درصد از نیروی کار آرژانتین را تشکیل میدهند و در یکسوم
خانوادههای آرژانتینی ،زنان نانآور اصلی هستند .آرژانتین همچنین یکی از
اولین کشورهای آمریکای التین بود که قوانین مربوط به شرایط کار برای زنان و
کودکان را تصویب کرد؛ حزب سوسیالیست این الیحه را در سال  1907تصویب
کرد .آرژانتین بیشترین مصرف گوشت قرمز را در دنیا دارد و مردم این کشور
التین ،عاشق گوشت قرمز هستند .بانک مرکزی آرژانتین ( )BCRAفعالیتهای
بانکی را در این کشور مدیریت میکند .این بانک مرجع اجرایی و نظارتی است

مهمترین بانکها
آرژانتین
آرخنتینا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر آرژانتین در ایران:

آمریکایجنوبی
جمهوری فدرال
یکپارچگی و آزادی
مائوریسیو ماکری
ندارد
بوئنوس آیرس
اسپانیایی
 2780400کیلومتر مربع(رتبه )8
 44/271میلیون نفر (رتبه )31
45
پزو آرژانتین
 625/9میلیارد دالر (رتبه )21
 14043دالر (رتبه )53
فدریکو استرزنگر
گیرمو لوئیس نیکالس

ملی آرژانتین

مدیرعامل :خاویر گونزالس فراگا
تعداد پرسنل 16519 :نفر
تعداد شعبه641 :
بانک ملی آرژانتین بزرگترین و قدیمیترین بانک این کشور است .این
بانک آرژانتینی  18اکتبر  1891توسط رئیسجمهور وقت این کشور
کارلوس پلگرینی تاسیس شــد و امروز بهعنوان نماد بانکی آرژانتین
شناخته میشود .بر اساس نظرســنجی جهانی یکهزار بانک جهانی
که در ماه دسامبر  ،2006توسط بنکر انجام شد ،بانک ملی آرژانتین با
 1.623میلیارد دالر سرمایه ،رتبه  278جهان را به خود اختصاص داد.

پاپ فرانسیس

دویستوشصتوششمین پاپ دولت ایالت
واتیکان ،آرژانتینی است .پاپ فرانسیس
اولین پاپ آمریکایی ،نخستین پاپ از
نیمکره جنوبی و اولین پاپ غیراروپایی از
قرن هشتم تا به امروز است.

سانتاندر ریو

مدیرعامل :انریکه کریستوفانی
تعداد پرسنل 6485 :نفر
تعداد شعبه330 :
 Banco de la Plataدر تاریخ  14مه  1968تاسیس شد و چند سال
بعد ،نام این بانک به ســانتاندر ریو تغییر کرد .این بانک یک شرکت
بازرگانی و خدمات مالی و وابســته به گروه ســانتاندر اسپانیاست.
هماکنون سانتاندر سومین بانک بزرگ آرژانتین و بزرگترین بانک
خصوصی این کشور است.

هیپوتکاریو

وبسایت بانک مرکزیwww.bcra.gov.ar :

که استانداردها را کنترل میکند و فعالیتهای موسسات مالی را که در قانون
تعریف شده است ،تنظیم میکند .مجوز و شرایط کاری در صنعت بانکی ،تعریف
مجازات ،ممنوعیت و محدودیت معامالت ،کنترل پولی ،ارزیابی نســبتهای
عملیاتی ،اطالعات ،سیســتمهای حســابداری و کنترل و انحالل بانکها و
موسسات آرژانتین بر عهده این بانک اســت .برای کار در آرژانتین ،بانکهای
خارجی باید قبل از فعالیت در  BCRAثبتنام کنند .عالوه بر این ،حداقل الزامات
سرمایهای برای اشخاص مجاز به انجام کسبوکار وجود دارد.

سیستمهای پرداخت

میتوان گفت که سیســتم پرداخت در آرژانتین هنوز تا مقدار زیادی سنتی
بهحساب میآید .اخیرا دولت شروع به دخالت بیشتر در این صنعت کرده است.
در ابتدای سال  ،2018پرداخت در سومین کشور بزرگ در آمریکای التین پس
از برزیل و مکزیک 44 ،درصد بهصورت نقدی 44 ،درصد بهوسیله کارتهای
بانکی و  12درصد با استفاده از روشهای نوین بوده است .در آرژانتین استفاده
از کارتهای اعتباری بینالمللی مستر ،ویزا و آمریکن اکسپرس ،کارتهای
اعتباری محلی مانندسنکوسود،آرژنکارت و کابال و پرداخت نقدی (راپیکاگو
و پاگوفاسیل) امکانپذیر است .بانک مرکزی آرژانتین سال گذشته مصوب کرد
که با خرید از طریق کارتهای اعتباری دو درصد و از طریق کارتهای نقدی
یک درصد کارمزد نصیب بانکها میشود .هرچند سطح فناوری بهطور کلی در
این کشور التین باالست ،اما با توجه به اینکه  44درصد از تمام خریدها با پول
نقد انجام میشود ،شرکتهایی که میخواهند پتانسیل کامل آرژانتین را به
دست بیاورند ،باید یکراهحل پول نقد ارائه کنند.

مدیرعامل :ادواردو الزتین
تعداد پرسنل 1892 :نفر
تعداد شعبه52 :
هیپوتکاریو به معنی وام مسکن اســت و قدیمیترین بانک آرژانتین
از زمان قدیم تا به حال ،با وامهای شــرایط خوبش شناخته میشود.
هیپوتکاریو به تقویت مدرن شدن اقتصاد آرژانتین کمک بزرگی کرد.
این بانک با اعطای  500هزار وام مسکن در یک سال و بیش از چهار
میلیارد دالر برای ساخت یکصد هزار خانه در طول چهار سال ،از این
حیث در آرژانتین رکورددار است.

بورخس

جورجفرانسیسکوایزیدورلوئیسبورخس،
نویسنده،مقالهنویس،شاعرومترجمسرشناس
آرژانتینییکیازمهمترینچهرههایادبیات
تاریخ التین است .ویرانههای مدور ،الف و چند
داستاندیگر،کتابخانهبابل،اطلس،هزارتوهای
بورخسوکتابموجوداتخیالیمعروفترین
آثارترجمهشدهبورخسبهفارسیهستند.

کردیکوپ

مدیرعامل :کارلوس هلر
تعداد پرسنل 5000 :نفر
تعداد شعبه244 :
بانک کردیکوپ در ســال  1979با ادغام  44اتحادیــه اعتباری در
آرژانتین تاســیس شــد .این امر عمدتا بهعلت تاثیرات زیانآور آن
اتحادیهها بود .امروز کردیکوپ با  8.8میلیارد دالر ســپرده ،نهمین
بانک بزرگ آرژانتین است و بیش از  670هزار نفر در این بانک حساب
دارند .لوگوی رنگی کردیکوپ ،این بانک را در میان بانکهای دیگر از
نظر گرافیکی منحصربهفرد کرده است.

گالینا

مدیرعامل :سرخیو گریننکو
تعداد پرسنل 3139 :نفر
تعداد شعبه261 :
گالینا یک بانک خصوصی متعلق به گروه مالی گالیسیا در آرژانتین
اســت .این بانک در ســال  1905بهعنوان  Banco de Galiciaدر
بوئنوسآیرس تاسیس و سهام آن در ســال  1907در بورس اوراق
بهادار بوئنوسآیرس ثبت شد.

بر خالف باور عمومی ،نماد انقالب کوبا،
ارنستو چهگوارا ،کوبایی نیست .چهگوارا که
از زمره محبوبترین افراد سیاسی تاریخ
است ،یک آرژانتینی بود .در تاریخ از این
پزشک ،نویسنده ،رهبر چریکی ،دیپلمات
و نظریهپرداز نظامی همیشه به نیکی یاد
میشود.
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چهگوارا

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی آرژانتین
لقب :سفید و آبی آسمانیها
آلبیسلسته
حضور در جام جهانی 16 :مرتبه
افتخارات :دو قهرمانی جام جهانی در سالهای 1978
و  14 ،1986قهرمانی در جام ملتهای آمریکای
جنوبی
ردهبندی فیفا5 :
سرمربی :خورخه سامپائولی
کاپیتان :لیونل مسی

جشنوارهموسیقیفولک

جشنواره Cosquínیکی از مهمترین جشنوارههای موسیقی محلی در آرژانتین است .این جشنواره 9روز به طول
میانجامد و به موجب آن دره پونیال واقع در کوردوبا هر سال در نیمه دوم ژانویه شاهد یک اتفاق متفاوت و شاد است.

کشتار سراسری فالکلند

بین سالهای 1974تا 30،1983هزار نفر در آرژانتین کشته شدند .ژنرال خورخه ویدال ،رهبری حکومت
نظامی آرژانتین را در آن سالها بر عهده داشت .از او بهعنوان طراح اصلی جنگ کثیف و مسئول کشتار
و ناپدید شدن هزاران نفر نام برده میشود .از بسیاری از کشتهشدگان ،هیچ جسمی بهعنوان مدرک یا
جسدپیدانشد.

پزوی آرژانتین

استیک آرژانتینی

آرژانتین سومین تولیدکننده گوشت گاو در جهان است .این
محصول در آرژانتین حدود  2.8تا  3.5میلیون تن در سال تولید
میشود .استیک آرژانتینی یکی از پرطرفدارترین استیکها
در جهان است.

ارز رسمی آرژانتین پزو است.
پزوی آرژانتین به یکصد سانتوا
تقسیم میشود .پزو همچنین نام
چند ارز در برخی از کشورها در
آمریکای جنوبی است .هر پزوی
آرژانتین معادل با  173تومان
پول ایران در زمان نگارش این
مطلب است.

خانههای خوشرنگ بوئنوسآیرس

در کوچهپسکوچههای پایتخت آرژانتین ،خانههایی با دیوارها و پنجرههای رنگی ،جذاب و
متفاوت هستند .در مقابل آمار خشونت و جرم و جنایت در بوئنوسآیرس ،این خانهها و حس
آرامشی که به همراه دارند ،آن روی سکه پایتخت آرژانتین بهشمار میآیند .بعضی معتقدند این
پوسته جذابی است که زیر این پوست جنایتهای متعددی اتفاق میافتد.

مسی و مارادونا

تا  10سال پیش بین فوتبالیها اختالف نظر وجود داشت که بین پله و مارادونا ،کدامیک بهترین
بازیکن تاریخ فوتبال است .با گذشت سالها و جادوگریهای مسی و رونالدو ،همهچیز به هم ریخت.
مسی پنج توپ طالی فوتبال کسب کرده و برخی تا همینجا او را بهترین بازیکن تاریخ میدانند .او
اما برخالف مارادونا با پیراهن تیم ملی ،قهرمان جام جهانی نشده است.
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فینتک
اکوسیســتم فینتک در آرژانتین طی  18ماه گذشته بیش از  80درصد رشــد کرده و درصدد است که خود را بهعنوان
بزرگترین اکوسیســتم فینتک در آمریکای التین معرفی کند .از سال  58 ،2016فینتک جدید در آرژانتین شروع به
فعالیت کردهاند .پرداخت ،قرضدهی ،مدیریت پروژه و فناوریهای سازمانی چهار بخش اصلی فینتک در آرژانتین هستند
که این چهار بخش بهترتیب  16 ،18 ،28و  14درصد کل اکوسیستم فینتک این کشور را شامل میشوند .دیگر حوزههای
فینتک در آرژانتین که در حال ظهور هستند ،عبارتند از کرادفاندینگ ،مدیریت ثروت ،بیمه ،احراز هویت و کشف تقلب و
مدیریت مالی شخصی که هر کدام از این بخشها حداکثر هفت درصد از فینتک آرژانتین را تشکیل دادهاند .تمام حوزههای
فینتک در آرژانتین ،بهجز بخش مدیریت مالی شخصی ،رشد چشمگیری داشتهاند و هیچکدام از آنها کمتر از  30درصد
رشد نکردهاند 67 .درصد اکوسیستم فینتک آرژانتین در بوئنوسآیرس مشغول به کار هستند .بعد از پایتخت ،از لحاظ
فعالیت فینتک کوردوبا با  13درصد و مندوزا با  11درصد دیگر شهرهای فعال فینتک در آرژانتین هستند.
ک آرژانتینی در حال راهانــدازی ،راهحلهای متمرکز بر بازار بدون بانک یا
در تجزیهوتحلیل بازارهای مورد هدف فینت 
بانکداری بدون شعبه ،شایعترین حوزه فینتک در کشور است که این نشاندهنده این است که چگونه این راهکارهای
نوآورانه ،اســتفاده از فناوریهای جدید و نوآوری را برای بهبود دسترســی به خدمات مالی برای افرادی که قبال توسط
سیستم سنتی بانکی نادیده گرفته شده بودند ،گسترش میدهد 50 .درصد از مردم آرژانتین حساب بانکی رسمی ندارند.
ن حال،
از لحاظ دریافت کمک مالی 59 ،درصد از فینتک آرژانتین میگویند که منابع مالی خارجی جذب کردهاند .با ای 
حجم این سرمایهگذاریها نسبتا کم است؛  58درصد فینتکها کمتر از یکصد هزار دالر و  26درصد آنها  100تا 500
ک آرژانتینی نیز بیش از یک میلیون دالر سرمایه خارجی جذب
هزار دالر دریافت کردهاند 10 ،درصد شرکتهای فینت 
کردهاند .هرچند این اعداد در ایران اعداد بزرگی محسوب میشــوند ،اما به نسبت حجم پول و سرمایه در اروپا و آمریکا،
چنگی به دل نمیزنند!
در یک نظرسنجی از فعاالن فینتک آرژانتین 70 ،درصد پاسخ دادند که در حال حاضر بهدنبال تامین مالی خارجی هستند.
از سوی دیگر 83 ،درصد از کسانی که شروع به فعالیت در حوزه فینتک میکنند ،مایل به ارائه سهام هستند .این موضوع
نشاندهنده یک فرصت سرمایهگذاری برای صندوقها و سرمایهگذاران جسور است.
چارچوبهای قانونی جدید باعث کاهش ریسک عملیاتی میشود و رگوالتور فینتک در این کشور التین ،سعی در بهبود
ک آرژانتینی دارد .وضع مقررات منعطف و بهروز ،در زمان مناسب بهمنظور
و افزایش شفافیت و امنیت شرکتهای فینت 
انطباق با خواستهها و ویژگیهای شرکتهای فینتک ،یک عامل تسهیلگر در بهبود فضای کسبوکار آرژانتین بهحساب
میآید .فعاالن فینتک در آرژانتین معتقد هستند قوانین زیاد و سفتوسخت ،بعضا دستوپاگیر هستند و بهجای ارتقای
سطح فینتک در آرژانتین ،باعث به وجود آمدن موانع در این اکوسیستم میشوند.
ک این کشور التین 79 ،درصد از آنها از اقدامات رگوالتور در این حوزه ابراز رضایت
در آخرین نظرسنجی از فعاالن فینت 
کردهاند.

استارتآپهای فینتک معروف
ریپیو

ریپیو یک کیف پول بیتکوین و سایر ارزهای رمزنگاریشده است .این کیف پول با استقبال
آرژانتینیها ،هر روز جای پای خــود را در آمریکای جنوبی محکمتر میکنــد .کاربران میتوانند ارزهای
رمزنگاریشده را با پزوی آرژانتین یا دیگر ارزهای آمریکای جنوبی خریداری کنند .این شرکت قصد دارد
سرویس کیف پول خود را به برزیل و مکزیک نیز گسترش دهد.

مرکادوپاگو

استارتآپ مرکادوپاگو یکی از پیشگامان راهحل پرداخت آنالین در آمریکای التین است.
این استارتآپ هماکنون بیش از  160میلیون کاربر در  18کشور جهان دارد و از این حیث
رتبه اول در آمریکای التین و رتبه هشتم در دنیا را داراست .این وبسایت خردهفروشی را
غول فینتک آرژانتین مینامند.

وریترن

استارتآپ وریترن توسعهدهنده بانکداری دیجیتال ،پرداخت و اومنیچنل است که
در صنعت مالی و فضای خردهفروشی نقش مهمی در آمریکای جنوبی ایفا میکند .هدف این استارتآپ
تســهیل انتقال پول در بانکداری دیجیتال است .ســرعت و بهینهســازی تغییرات دیجیتال برای ایجاد
تجربههای جدید در صنعت مالی ویژگی مهم این استارتآپ است.

کراودیم

کراودیم اولین پلتفرم کرادفاندینگ امالک و مســتغالت در آمریکای التین اســت .این
استارتآپ به افراد امکان دسترسی به بازار امالک و مستغالت را با یک راه ساده و ایمن و با نتایج سودآور
ارائه میدهد .کراودیم در آرژانتین با اســتقبال خوبی مواجه شــده و آن را بهعنوان مهمترین استارتآپ
کرادفاندینگ این کشور میشناسند.

ریکارگاپی

ریکارگاپی با وجود اینکه در آرژانتین تاسیسشــده ،اما در حال حاضر در
برزیل بزرگترین بازار را دارد .کاربران این اســتارتآپ میتوانند از اعتبارات تلفن همراه برای پرداخت
صورتحساب و ارسال پول به دوستان و خانواده اســتفاده کنند .این استارتآپ اخیرا برای جهانیشدن
توسط مسترکارت انتخابشده است.

درباره «دست خدا»
نزدیک به  32سال از آن اتفاقی که به دســت خدا مشهور است ،میگذرد.
مارادونا در نیمهنهایی جام جهانی  1986با دست دروازه انگلستان را باز کرد
و آرژانتین راهی فینال مسابقات شــد و بعد از آن بهعنوان قهرمانی رسید.
صحنه آنقدر واضح بود که بازیکنان انگلیس و بســیاری از تماشــاگران هم
ضربهای را که توسط دست مارادونا زده شده بود ،دیدند ،ولی به تصور داور
مارادونا با سر توپ را وارد دروازه کرد .بعدها آرژانتینیهای متعصب عنوان
«دست خدا» را برای این گل انتخاب کردند و اعتقاد داشتند که این کار خدا
بوده که این تیم قهرمان جام جهانی  1986شدهاست .آن زمان مارادونا را در
آرژانتین میپرستیدند؛ پرستشی که با گذشت زمان و اعتیاد این اسطوره،
کمرنگتر شــد ،اما هرگز دیهگو آراماندو مارادونا برای آرژانتینیها چیزی
کمتر از یک اسطوره نخواهد بود .بیل شنکلی ،مربی سالهای دور لیورپول
اظهارنظر معروفی دارد که میگوید« :فوتبال قضیه مرگ و زندگی نیست،
چیزی فراتر از آن اســت ».آرژانتینیها هم همانند انگلیسیها و برزیلیها،
دیوانه فوتبال هســتند .به نظر طرفداران تیم ملی آرژانتین در سال ،1986
این کار مارادونا زندگی آنها را زیر و رو کرد.
علی بن ناصر و بوگدان دوچف ،داور و کمکداور دوم آن بازی معروف ،رابطه
خوبی با هم ندارند .پس از گذشت سه دهه ،هنوز یکدیگر را سرزنش میکنند.
در آن لحظه ،زمان ایستاده بود .دو مرد با لباسهای سر تا پا سیاه ،به هم نگاه
میکردند و هیچیک پاسخ سوال را نمیدانستند .گل اعالم شد! علی بن ناصر
داور وسط مسابقه مطمئن نبود چه دیده است و بوگدان دوچف ،کمکداور،
با پرچمی که هنوز باال نیاورده بود ،هاج و واج در انتظار رای داور وسط بود.
هر دو امیدوار بودند از دیگری یک اطمینان دریافت کنند .تصمیم سختی
بود .بن ناصر گل را اعالم کرد و هر دو داور به سمت میانه میدان دویدند .سال
 ،2015مارادونا برای یک فیلم تبلیغاتی به تونس سفر کرد و هنگامی که با
علی بن ناصر داور آن بازی معروف مواجه شــد ،یک پیراهن امضا شده به او
هدیه داد و روی آن نوشت« :دوست ابدی من» .بن ناصر هم قاب عکسی را
که سالها روی دیوارش نگه داشته بود ،به مارادونا هدیه داد؛ قابی که در آن
پیش از شروع مسابقه ،مارادونا و شــیلتون در حال تکان دادن دستانشان
بودند و بن ناصر در زمینه عکس دیده میشد.
چهار سال بعد از کشــتار  30هزار نفری فالکلند ،آرژانتینیها با نفرتی که
از تاچر داشــتند ،بزرگترین هدیهشان را از شــماره  10هنرمند دریافت
کردند و تا صبح در بوئنوسآیرس خوشحالی کردند و نفرینهایشان را برای
چندمین بار نثار تاچر کردند .هر دو گل آن بازی توسط مارادونا به ثمر رسید
و هر دو گل ،از مهمترین گلهای تاریخ جام جهانی بهحســاب میآیند .در
یکی از گلها مارادونا به طرز عجیبی شش نفر و دروازهبان را دریبل میزند
و در گل بعدی بدون دریبل هیچکس ،با دست توپ را روانه دروازه میکند.
پیتر شیلتون ،دروازهبان انگلیسیها ،در مواجهه با کاپیتان آرژانتین کامال با
چشمان خودش دید که مارادونا با دست توپ را وارد دروازه میکند .او هم
که کاپیتان انگلیس در آن بازی بود ،بعدها دو بار با ناراحتی گفت که درک
نمیکند چرا مارادونا حتی یک عذرخواهی ســاده هــم نمیکند .جادوگر
آرژانتینی معتقد بود که بــا این کار ،انتقام مردم آرژانتین را از ســتمگران
انگلیسی گرفته است.
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ویژه
مجهانی
جا 

ایسلند

وایکینگها
ایسلند کمجمعیتترین کشور حاضر
در جام جهانی است .کمتر کسی تصور
میکرد این کشور که حدود  300هزار
نفر جمعیت دارد ،به جام جهانی راه یابد.
هرچند اهالی شمالیترین کشور اروپا
را کمتر کسی با فینتک به یاد میآورد؛
اما تمام کسانی که فوتبال را دنبال
ی را
میکنند ،تشویق متفاوت ایسلند 
بهخوبی میشناسند
ایسلند

شمالیترین کشور قاره اروپا ،ایسلند نام دارد .میتوان گفت که ماهیگیری
نماد این کشور است .ماهیگیری نهتنها یک تفریح ،بلکه صنعت اصلی اقتصاد
این کشور قطبی اســت .در دهههای  ۵۰و  ۷۰میالدی ،اختالف درباره حق
ماهیگیری در آبهای ساحلی ایسلند به درگیری با نیروی دریایی بریتانیا
منجر شد .این درگیریها را با نام جنگهای روغنماهی میشناسند .مساحت
این کشــور تقریبا با کره جنوبی برابر است؛ در صورتی که جمعیت آن کمتر
از یک درصد کره اســت .مردم ایســلند از نظر رفاهی و اقتصادی در دسته
مرفهترین مردم جهان قرار میگیرند و افرادی که به این کشور سفر کردهاند،
از آرامش و امنیت مثالزدنی آن بســیار صحبت کردهاند .عدهای ایسلند را
مسالمتآمیزترین کشور جهان نامیدهاند .این کشور تنها عضو ناتو است که
ارتش دائمی ندارد .آمار فساد و پولشویی در ایسلند بهشدت پایین است و اکثر
پلیسهای ایسلندی غیرمســلح در خیابان میگردند! تشویق ایسلندی در
مسابقات جام ملتهای اروپا سال  2016تا جایی محبوب شد که در بسیاری
از کشورهای دنیا از جمله ایران ،این تشویق مرسوم شده است.

اقتصاد
بالتاسار؛ بازیگر تئاتر و سینما،
فیلمنامهنویس و کارگردان ایسلندی است.
او را شناسنامه سینمای ایسلند میدانند و
جوایز پرتعدادی را کسب کرده است.

طبق قانون اداره کار ایسلند ،اکثر مشاغل در این کشور هرگز تبلیغ نمیشوند.
این بدان معنی است که شما باید برای کار در شرکتهایی که مایل به استخدام
در آن هســتید ،رزومه ارســال کنید .برای این کار میتوانید از رسانههای
اجتماعی مانند لینکداین برای ســاخت یک شبکه محلی استفاده کنید و با
کارفرمای احتمالی تماس بگیرید؛ جایی که مشاغل ذکر شده است ،بهطور
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بالتاسار کورماکور

معمول شما نیاز دارید که یک فرم درخواست آنالین را تکمیل کنید .بهعنوان
یک قاعده کلی ،درخواست شما باید در صورت امکان به زبان یکسان با آگهی
شغلی باشد.
ماهیگیری و صنایع شیالت ،کشاورزی ،گردشگری و منابع انرژی تجدیدپذیر
برقآبی و زمینگرمایی استوار ،پایههای اقتصاد ایسلند هستند .سیبزمینی،
مهمترین فرآورده کشاورزی ایسلند اســت .صادرات ایسلند ،بیشتر شامل
ماهی ،فلز آلومینیوم ،فرآوردههای حیوانی و کانی سیلیس است که بیشتر این
فرآوردهها را به کشورهای هلند ،بریتانیا ،اسپانیا ،ایاالت متحده و آلمان صادر
میکنند .ایسلند از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه رتبه سوم دنیا محسوب
میشود و در هر ســال  83,750دالر سهم هر ایســلندی است .این کشور
باالترین تولید سرانه برق را در بین تمامی کشورهای دنیا دارد و نزدیک به صد
درصد برق و  ۸۵درصد کل انرژی مصرفی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر به
دست میآورد .تقریبا تمام برق کشور در نیروگاههای برقآبی و زمینگرمایی
تولید میشوند و ایسلند تنها کشور پیشــرو دنیا در این زمینه است .در سال
 2008نظام بانکی ایســلند بهطور کلی تغییر کرد و مهمترین بانکهای این
کشــور یا از بین رفتند یا با بانکهای خصوصی جدید ،ادغام شــدند .بانک
ل  1961تاسیس شده است .بانک مرکزی
مرکزی ایسلند یا بانک رزرو در سا 
ایسلند متعلق به دولت این کشور است و توســط یک فرماندار و یک هیات
نظارت هفتنفره که توسط پارلمان انتخاب شدهاند ،اداره میشود .این بانک
تنها حق انتشار اسناد و ســکههای کرونای ایسلندی و مدیریت ذخایر ارزی
دولت را بر عهده دارد .طبق قانون ایسلند ،از سال  1986توانایی بانک مرکزی
برای تنظیم نرخ بهره بانکهای تجاری و بانکهای پسانداز حذف شد.

مهمترین بانکها
ایسلند
ایستلنت
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر ایسلند در ایران:

اروپا
جمهوریچندحزبی
اوالفور راگنار گریمسون
سیگور اینگی یوهانسون
ریکیاویک
ایسلندی
 102775کیلومترمربع (رتبه)106
 350هزار نفر (رتبه )172
9
کرونای ایسلند
 25میلیارد دالر (رتبه )106
 83750دالر (رتبه سوم)
مر گودمانسون
ندارد

بانک گلینتر

مدیرعامل :بیارنی برندیکسون
تعداد پرسنل 1980 :نفر
تعداد شعبه12 :
گلینتر؛ قدیمیترین بانک ایســلندی است که در ســال  ۱۹۰۴و قبل از
ک اتحادیه ،بانک
استقالل از دانمارک تاسیس شد و در ســال  ۱۹۹۰با بان 
تجارت ،بانک صنعتی و بانک شیالت ادغام شد .در آغاز قرن  ۲۱و با بحران
مالی ایسلند ،نظام بانکی در این کشور بهصورت کلی تغییر کرد .بانک گلینتر
تا سال  ۲۰۰۸به حیات خود ادامه داد و بعد از آن در «ایسلندبانک» ادغام شد.
ایسلندبانک بزرگترین بانک خصوصی در ایسلند است.

ایسلندبانک

مدیرعامل :برنا آینستدیر
تعداد پرسنل 861 :نفر
تعداد شعبه14 :
بعد از شکاف مالی ایســلند و فروپاشــی قدیمیترین بانک این کشور،
مهمترین بانکی که به وجود آمد و امروز لقب بزرگترین بانک خصوصی
ایسلند را به یدک میکشد ،ایســلندبانک است .این بانک توسط وزارت
خزانــهداری ایســلند اداره میشــود .در پایان ســال  ،2017مجموع
داراییهای این بانک به ارزش  1.036تریلیــون  ISKبود و عملیات آن
به شش بخش تجاری خردهفروشــی ،بانکداری ،بازار ،مدیریت ثروت،
خزانهداری و ادارات سرمایهگذاری سهام تقسیم شد.

بابی فیشر و جنگ سرد

فینال جام جهانی شطرنج در سال 1972
در پایتخت ایسلند بین بابی فیشر و بوریس
اسپاسکی برگزار شد .اسپاسکی مدافع عنوان
قهرمانی جهان و اهل شوروی سابق بود .این
فینال را «جنگ سرد» ،نماد مبارزه آمریکا و
شوروی و نماد جنگ کمونیسم و سرمایهداری
نامیدند .نگاه تمام جهان به ایسلند بود؛ جایی
که فیشر با برتری مقابل اسپاسکی ،به تنها فرد
آمریکایی در طول تاریخ تبدیل شد که موفق
به کسب عنوان قهرمانی شطرنج در جهان
شده است .آن سالها شطرنج از داغترین و
پرببیندهترین مسابقات ورزشی در جهان به
حساب میآمد .سرنوشت این استاد بزرگ
آمریکایی شطرنج  33سال بعد از قهرمانی در
ریکیاویک ،بهصورت عجیبی دوباره به ایسلند
گره خورد .او پس از انجام مسابقهای در سال
 ۱۹۹۲در یوگسالوی سابق ،بهدلیل تخطی
از مقررات تحریم یوگسالوی توسط آمریکا،
بر اساس قوانین ایاالت متحده تحت تعقیب
قرار گرفت ،اما در سال  ۲۰۰۵میالدی ،دولت
ایسلند به فیشر «شهروندی» آن کشور را اعطا
کرد تا مانع از استرداد او به آمریکا شود.

کاپثینک بانک

وبسایت بانک مرکزیwww.cb.is:

هرچند هنوز آثاری از بحرانهای مالی سالهای گذشــته بر پیکره اقتصاد
ایسلند بر جای مانده است ،اما عدهای ایســلند را نمونهای خوب از اختالف
طبقاتی کم میدانند .رفاه نسبی اکثریت مردم ایسلند و درآمد باالی مردمان
این کشــور باعث شــده تا قیمتهای بعضی اجناس در این کشور بیش از
حد معمول گران باشد .افراد پرشماری هشــدارهای متعددی در خصوص
قیمتهای عجیب و غریب اجنــاس عادی دادهاند .بهعنــوان مثال ،قیمت
بطریهای آب نوشیدنی بسیار باالست و بســیاری از ایسلندیها هم از این
آبها خریداری نمیکنند .آب شرب در ایسلند طعم خوبی دارد و اگر به آنجا
سفر کردید ،میتوانید از فروشگاهها و هتلها درخواست آب لولهکشیشده
کنید!

سیستمهای پرداخت

کارتهای اعتباری و کارتهای نقدی در ایســلند رایج هســتند .در واقع،
استفاده از پول نقد در میان مردم مرسوم نیست .بیش از  95درصد از معامالت
پرداخت در ایسلند بهصورت الکترونیکی انجام میشــود .اکثر فروشگاهها
کارتهای اعتباری و نقــدی را حتی برای خریدهــای کوچک میپذیرند.
چکهای مسافرتی ،هرچند کمتر رایج هســتند ،اما در بانکها و هتلهای
بزرگ یا مراکز توریستی پذیرفته میشوند.
استفاده از کارتهای اعتباری و نقدی در ایسلند تا حدی رایج است که تقریبا
تمام هتلها و اکثر شرکتهای تجاری در کشور کارتها را قبول میکنند و
شما حتی میتوانید برای استفاده از تاکســی یا خرید قهوه و بستنی از این
کارتها استفاده کنید.

مدیرعامل :هریدر مارسیگرسن
تعداد پرسنل 3330 :نفر
تعداد شعبه36 :
کاپثینکبانک هم تا سال  ۲۰۰۸وجود خارجی داشت و بزرگترین بانک
بینالمللی ایسلند بود .شــعبه مرکزی آن در ریکیاویک واقع در ایسلند
بود .دولت ایسلند در طول بحران مالی ایسلند در سال  2008-2011این
بانک را به آریونبانک تغییر نام داد .این بانک پیش از فروپاشی بهمنظور
خرید سهام به احزاب مختلف ایسلند پول قرض داد.

بانک ملی ایسلند

مدیرعامل :هیریر بیانرسن
تعداد پرسنل 997 :نفر
تعداد شعبه37 :
مقر بانک ملی ایسلند در ریکیاویک اســت« .بانک ملی جدید» در سال
 1885تاسیس شد؛ اما پس از بحران مالی ایسلند ،این بانک توسط دولت
این کشور ملغی شد و به «بانک ملی ایســلند» تغییر نام داد .این بانک
هماکنون با بیش از  123هزار مشتری خصوصی بزرگترین بانک ایسلند
به حساب میآید.

بانک آریون

مدیرعامل :هوسکلدر اوالفسن
تعداد پرسنل 844 :نفر
تعداد شعبه24 :
در سال  2008و در بحران مالی ایسلند ،کاپثینک بانک بهطور کلی ملغی
شد و بانک آریون به جای آن بانک ریشهدار آغاز به کار کرد .آریون بانک
بیش از یکصد هزار مشتری در ایسلند دارد و به نسبت جمعیت ایسلند،
این عدد کمی نیست .وزارت خزانهداری ایسلند  13درصد از سهام این
بانک را داراست.
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موسیقی بیوقفه

ایسلندیها به معنی واقعی کلمه عاشق
موسیقی هستند .بهغیر از خوانندههای
مشهور بینالمللیشان ،مردم این کشور
بهدنبال بهانهای هستند که به موسیقی رو
بیاورند و از خیابان گرفته تا در سالنهای
کنسرت ،با شور و هیجان همیشگیشان
سرمای شمالیترین کشور اروپا را قابل
تحمل کنند.
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تیم ملی ایسلند
لقب :پسران ما
حضور در جام جهانی 1 :مرتبه
افتخارات :حضور در یکچهارم نهایی جام ملتهایی
اروپا 2016
ردهبندی فیفا22 :
سرمربی :هایمل هالگریمسون
کاپیتان :آرون گونارسون

یابندگان ایسلند

برای اولین بار واکینگها پا به ایسلند گذاشتند .این دریانوردان اهل اسکاندیناوی برای اینکه مردم جذب
ایسلند کنونی شوند ،آن سرزمین را گرینلند نامیدند .البته این روزها واکینگها را بیشتر با سریالی جذاب
میشناسند تا واقعیتهای تاریخی!

سیگاروس
تیم ملی

سیگاروس یک گروه موسیقی راک است که طرفداران پرشماری در سراسر دنیا دارد .کسانی که سبک
راک را دنبال میکنند ،این گروه را تا حد بسیار زیادی دوست دارند و کنسرتهای سیگاروس در
کشورهایزیادیدردنیا ،مملوازجمعیتاست.

تیم ملی ایسلند دو سال پیش و در چارچوب مسابقات یورو  2016به معنی واقعی کلمه ،شگفتی
آفرید .این تیم پس از صعود از مرحله گروهی به مرحله یکهشتم نهایی رسید و در این مرحله ،تیم
قدرتمند انگلستان را شکست داد .فریادهای گزارشگر ایسلندی بعد از گل پیروزی در برابر انگلستان،
قطعا از صحنههای ماندگار تاریخ فوتبال است و بهجز طرفداران متعصب تیم ملی انگلیس ،بعید است
کسی را بتوانید پیدا کنید که از تیم ملی ایسلند بدش بیاید.

ایدور گودیانسن

قبل از اینکه فوتبال ایسلند به دوران طالیی ورود پیدا کند ،شاید تنها نامی که از فوتبال
ایسلند به گوشها میرسید« ،ایدور گودیانسن» بود .او که سابقه بازی در تیمهای مطرحی
چون چلسی و بارسلونا را در کارنامه خود دارد ،در دوران فوتبالیاش موفق به  157مرتبه
گلزنی شده است.

تشویق ایسلندی

کرونای ایسلند

کرونا با عالمت  krو کد  ISKارز رسمی کشور ایسلند است .ایسلند کوچکترین کشوری است که پول و
سیاست پولی اختصاصی خود را دارد .نام کرونا (به معنی تاج) از واژه التین  coronaمیآید .بهعنوان مثال،
در بازارهای مالی گاهی اوقات از نام «تاج ایسلندی» استفاده میشود.
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اولین بار در مسابقات یورو  2016تماشاگران ایسلندی بعد از موفقیت تیمشان در پایان بازی
برابر انگلستان ،با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی ایسلند ،با هماهنگی مثالزدنی و کوبیدن
دستانشان بهصورت هماهنگ و بیرون دادن صدایی مهیب از دهانشان ،تشویق ایسلندی را
به همه نشان دادند .این تشویق در ایران هم مورد استقبال زیادی واقع شده و بعضا هواداران
ایرانی در این نوع تشویق ،افراط میکنند!

فینتک
بسیاری از استارتآپها تمام کشورهای اسکاندیناوی را یک اکوسیستم واحد به حساب میآورند .با توجه به جمعیت
کم کشور ایسلند و فعالیت استارتآپهای ســوئد ،دانمارک ،فنالند و نروژ با ایسلند ،استارتآپهای اسکاندیناوی
را معموال در یک دسته یکسان قرار میدهند .در بین استارتآپهای فینتک سرشناس شمال اروپا ،دو استارتآپ
منیگا و ممنتو ایسلندی هستند .بیش از هر چیز دیگری ،موبایل پل ایسلندیها به فناوری و فینتک است .نرمافزار
مدیریت مالی شخصی ( )PFMمنیگا یک ارائهدهنده خدمات مالی ایسلندی نوآورانه است که از ایسلندبانک استفاده
میکند .منیگا نهتنها به ایسلندبانک متصل است ،بلکه هماکنون در  16کشور به بیش از  50میلیون کاربر خدمات
ارائه میدهد.
اخیرا پژوهشی در خصوص استفاده ایسلندیها از نرمافزار مدیریت مالی شخصی نشان میدهد که بیش از  25درصد
از کاربران آنالین که نرمافزار مدیریت مالی شخصی نصب کرده بودند ،به مدت شــش ماه از این سرویس استفاده
کردهاند .طبق این پژوهش ،بیش از  75درصد از کاربران جدید نرمافزار مدیریت مالی شــخصی ،از این نرمافزار به
مدت دو هفته استفاده میکنند .همچنین این پژوهش میگوید که بیش از  25درصد از کاربران جدید  PFMدر ماه
اول از این نرمافزار مدیریت مالی شخصی پنج بار یا بیشتر استفاده میکنند و در مقایسه با بانکداری آنالین ،از PFM
بیش از دو برابر استفاده و هزینه میکنند .طبق این تحقیق ،بیش از نیمی از کاربران نرمافزار مدیریت مالی شخصی
هنوز یک سال پس از ثبتنام فعالیت میکنند .طبیعی است که برای استمرار استفاده از نرمافزار مدیریت مالی ،هیچ
تضمینی وجود ندارد و بســیاری از کاربران بعد از مدت کوتاهی دیگر از این نرمافزارها استفاده نمیکنند .منیگا در
تالش اســت تا با طراحی و گرافیک جذاب و تجربه کاربری متفاوت ،کاربران خود را وفادار نگه دارد .در نظرسنجی
اخیر ایسلندبانک بیش از  80درصد از کاربران پس از اســتفاده از « PFMخوشحال» یا «بسیار خوشحال» بودند و
90درصد میگویند که  PFMرا به دیگران توصیه می کنند 66 .درصد میگویند  PFMبه آنها کمک کرده اســت تا
ببینند که چگونه میتوانند مدیریت مالی را بهبود ببخشند و  41درصد گفتهاند که پس از شروع استفاده از ،PFM
رفتار مالیشان بهبود یافته است.
سیستم بانکی خردهفروشی ایسلند از لحاظ تاریخی از تمامی پیشــرفتهای فناورانه اروپا برخوردار است .همانند
بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی ،در ایسلند تقریبا پول نقد استفاده نمیشود .حدود  96درصد پرداختها بهصورت
الکترونیکی هستند و همه امور آنالین است .در چند سال گذشته 30 ،درصد از شعب بانکهای ایسلند از بین رفتهاند
و در چند سال آینده انتظار میرود  30درصد دیگر به کار خود پایان دهند.
در ریکیاویک پایتخت ایسلند وایفای عمومی رایگان تقریبا همه جا در دسترس است و هر فروشگاه ،کافینت ،هتل
و رستورانی بهراحتی به شما اجازه میدهد به اینترنت متصل شوید.
اشتغال بسیاری از ایسلندیها در سالهای اخیر به علت رشد دیجیتالی شدن اقتصاد این کشور ،کاهش یافته است و
بعضی از کسبوکارهای سنتی ایسلندی ،به استارتآپ منیگا اعتراض کردند و آن را موجب از بین بردن کسبوکار
خود دانستند .هرچند از بین رفتن مشاغل قدیمی یک امر اجتنابناپذیر است ،اما در تمام کشورها چنین کشمکشی
بین سنتیها و استارتآپها وجود دارد .دولت ایسلند اما بعد از اتفاقات مالی سال  ۲۰۰۸در این کشور ،ثابت کرده
که میتواند با موج جهانی شدن اقتصاد وفق پیدا کرده و مسیر خود را پیدا کند.

استارتآپهای فینتک معروف
منیگا

منیگا ابزار شخصی مدیریت امور مالی را ایجاد میکند و به بانکها میفروشد و
بانکها این ابزار را به مشتریان خود ارائه میدهند .هماکنون این استارتآپ به بیش از  50میلیون کاربر
بانکداری دیجیتال در  16کشور سرویس میدهد .منیگا آمادگی دارد که با  10بانک برتر اروپایی همکاری
داشته باشد .منیگا در حال تغییر نحوه استفاده از بانکها و تبلیغکنندگان از اطالعات تراکنش است.

ممنتو

ممنتو یک کیف پول دیجیتال است .این استارتآپ به موسسات مالی کمک
میکند تا زندگی روزمره مشــتری خود را با ارائه یک کیف پول دیجیتال مدرن ،بهبود ببخشــند .ممنتو
در تالش است تا شکاف بین رســانههای اجتماعی و برنامههای بانکی را پر کند .نوآوری در پرداختهای
 P2Pگروهی ،به اشتراکگذاری پول اجتماعی و همچنین اســتفادههای معمول کیف پول الکترونیکی از
ویژگیهای ممنتو هستند.

ایزبت

ایزبت یک استارتآپ در حوزه بالکچین است .این استارتآپ در حال حاضر
در حال توسعه ویژگیهای قراردادهای هوشمند است .ایزبت یکی از معروفترین
کیف پولهای بیتکوین اســت .کار با این اپلیکیشن ساده اســت و جابهجایی بیتکوین و سایر ارزهای
رمزنگاریشده با ایزبت بهراحتی انجام میگیرد .تجربه کاربری روان از مهمترین ویژگیهای ایزبت است.

ولیتر

ولیتر یــک راهحل بــرای پرداختهــای بینالمللی و آنالین اســت .این
کسبوکار فعال در حوزه رمیتنس بیش از  34سال سابقه فعالیت دارد و با کمک به تجار و افرادی که نیاز
به پرداخت بینالمللی دارند ،این بستر را بهخوبی برای آنها فراهم کرده است .ولیتر خدمات صدور و خرید
را بهواسطه درگاههای پرداخت مطمئن ،به افراد در سراسر اروپا ارائه میدهد.

عبور از بحران
در پی بحران مالی سال  2008در ایسلند ،تظاهرات گستردهای در ریکیاویک
برگزار شد و از اکتبر  ،2008علیه دولت ایسلند اعتراضات منظم و روزافزونی
صورت گرفت .این تظاهرات با هزاران نفر از مردم در اعتراض به پارلمان در
ریکیاویک تشدید شد تا جایی که بیستم ژانویه  ،2009بزرگترین اعتراضات
در تاریخ ایسلندی نام گرفته است.
معترضان خواســتار اســتعفای مقامات دولتی و انتخابات مجدد شــدند.
اعتراضات با استعفای حزب استقالل از دولت و جایگزین شدن جناح چپ
ایسلند همراه شــد .پس از انتخابات در اواخر آوریل  ،2009روند اصالحات
بالفاصله آغاز شد و یک مجمع متشکل از  25نفر که عضو هیچ حزب سیاسی
نبودند ،قانون اساسی جدید ایسلند را تدوین کردند.
گرچه نظام بانکی ایســلند در طول بحران مالی سال  2008بهشدت تحت
تاثیر قرار گرفت ،اما تحول و بازســازی بانکها پایههــای خدمات بانکی را
توســعه داد .بخش بانکی و تجاری اکنون شامل سه بانک جهانی ،یک بانک
سرمایهگذاری و چهار صندوق پسانداز کوچک است که در مناطق روستایی
کار میکنند .مجموع داراییهای ایســلند به  33.334میلیارد  ،ISKمعادل
 140درصد تولید ناخالص داخلی در ســال  2016میرسد .بانکها در این
کشور عمدتا با سپردههای داخلی که حدود  1.800میلیارد  ISKیا کمتر از
 75درصد تولید ناخالص داخلی هستند ،تامین میشوند .صدور اوراق قرضه
نیز در چند سال گذشته افزایش یافته است ،همچنین مجموع وامها در بخش
بانکی به  3.110میلیارد  ISKمیرسد .تمام بانکهای بزرگ ایسلند طی شش
سال گذشــته با عوامل نامنظم مانند فروش داراییها و ارزشگذاری مجدد
وام که به بازپرداخت حقوق صاحبان سهام کمک میکنند ،سودآور بودهاند.
نرخ بهره بهطور متوســط از زمان بحران اقتصادی ایسلند افزایش یافته که
تا حدودی به افزایش سهم سپردههای خردهفروشی در بودجه بانکی منجر
شده است .نسبت کفایت ســرمایه ( )CARبهمراتب باالتر از نیاز  16درصد
افزایش یافته است و در حال حاضر بهطور کلی در محدوده  20-25درصد
از داراییهای با ریسک باارزش است .تمام بانکهای بزرگ این کشور دوران
افزایش سرمایه خود را در بازارهای اوراق قرضه اروپا سپری میکنند و این
روند با بهبود قابل توجهی در رتبهبندی اعتباری در سال  2016همراه شده
است .از ماه مارس  2017مقامات تصمیمی جدی گرفتند و آن لغو کنترل
ســرمایه افراد ،بنگاهها و صندوقهای بازنشســتگی بود و این اقدام دولت
برداشتن آخرین مانع باقیمانده از مسیر کنترل کامل سرمایه در سال 2008
بود .این تصمیم دولت ایسلند در جهت تثبیت ارز در طول بازه زمانی بحران
مالی است و میتوان آن را نشاندهنده بازگشــت ایسلند به بازارهای مالی
بینالمللی دانســت .از اکتبر  ،2015مالکیت دو بانک از سه بانک بزرگ در
اختیار دولت ایسلند بوده است .اکثر ســهام در بزرگترین بانک خصوصی
ایسلند در دست صندوقهای خصوصی بینالمللی است .صاحبان قصد دارند
لیست بانکهای حاضر در بورس اوراق بهادار در ریکیاویک و استکهلم را تا
ماههای آتی اعالم کنند .اگر این برنامهها به اجرا درآید« ،ایسلندبانک» اولین
بانک ایسلندی خواهد بود که از ســال  2008فهرست سهام خود را عرضه
کرده است .شرکت های مالی ایســلندی دو نوع مالیات پرداخت میکنند؛
مالیات بانکی و مالیات فعالیتهای مالی این دو دسته را تشکیل میدهند.
بخش بانکی در حال حاضر حدود سه هزار کارمند در  87شعبه دارد که در
سراسر این کشور مشــغول به کار هســتند .بزرگترین وظیفه مالی دولت
ایسلند بعد از بحران عظیم مالی ،تنظیم درست مالیات و هزینههای متنوع
است .بسیاری معتقدند پس از بحرانی که ایسلند تجربه کرد و هنوز یک دهه
از آن نگذشته است ،ایسلندیها بازگشت خوبی به ریل اقتصاد داشتهاند.
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75

ویژه
مجهانی
جا 

کرواسی

راز پنهان اروپا
کرواسی شاید به اندازه کشورهای
اروپایی دیگر مشهور نباشد ،اما از لحاظ
جاذبههای گردشگری و طبیعی اگر از
آنها بهتر نباشد ،دستکمی از آنها نیز
ندارد .کرواسی تاریخ پرفرازونشیبی
داشته و این تاریخ غنی را میتوان در آثار
ن مختلف در
تاریخی بهجامانده از دورا 
این کشور مشاهده کرد
کرواسی

داور شوکر

داور شوکر ،بازیکن بازنشسته اهل کرواسی
و رئیس فعلی فدراسیون فوتبال این کشور
است .بهترین گلزن تاریخ کرواسی (۴۵
گل) و آقای گل جام جهانی  ۱۹۹۸فرانسه (۶
گل) است .شوکر سالها در تیمهای مطرح
اروپایی ازجمله رئال مادرید و آرسنال بازی
کرده است.

76

کرواسی با نام رسمی جمهوری کرواسی کشوری واقع در منطقه بالکان است
ناست .فرهنگ ،هنر ،موسیقی ،معماری
و زاگرب پایتخت و بزرگترین شه رآ 
و غذا تمام آن چیزی هستند که باعث شده زاگرب ،پایتخت کرواسی شود.
کرواســی بین بالکان و اروپای مرکزی قرار دارد؛ کشــوری که امپراتوریها و
پادشاهیهای متعددی را طی هزاران ســال تجربه کرده است .آثار تاریخی و
میراث فرهنگی بهجامانده از این دوران تاریخی ،گواهی بر تاریخ پرفرازونشیب
کرواسی است .موزههای متعددی در این کشور وجود دارند که هرکدام گوشهای
از گنجینههای باارزش تاریخی و فرهنگی کرواسی را در دل خود جای دادهاند،
در واقع کرواســی یکی از رازهای پنهان اروپاســت؛ عالوه بر میراث فرهنگی،
این کشور جاذبههای طبیعی زیادی نیز دارد که باعث شده به کشوری کامال
توریستمحور تبدیل شود ،بهطوری که در سال  2016چیزی حدود  17میلیون
گردشگر به این کشور وارد شدند که این عدد نسبت به سال  2015با  10درصد
رشد همراه بوده است .بیشتر گردشگرانی که در سال  2016از کرواسی دیدن
کردند ،از آلمان ،اسلوونی ،انگلستان ،لهستان و اتریش بودند .گفتنی است در
سال  2006نیز انجمن نشنالجئوگرافی ،کرواسی را بهعنوان مقصد برتر سال
 ۲۰۰۶انتخاب کرده بود.

اقتصاد

کرواســی در حال حاضر یکی از ثروتمندترین کشــورهای جمهوری سابق
یوگسالوی است ،اما در گذشته ،طی جنگ سالهای  1995 -1991اقتصادش
بهشدت دچار آسیب و ضعف شد و بازده کشور در آن زمان بسیار افت کرد؛ با این
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حال ،بین سالهای  2000تا  ،2007وضعیت اقتصادی کرواسی ،رو به بهبود
رفت ،ولی بار دیگر در بحران مالی  ،2008شکست بدی را تجربه کرد ،این تجربه
آنقدر برای این کشور تلخ و بلندمدت بود که رشد اقتصادیاش تا سال ،2014
منفی بود؛ اما به یکباره در سالهای  2015و  2016توانست به نقطه خوبی در
اقتصاد برسد و اقتصاد کرواسی طی ماههای متوالی چنان رشد کرد که توانست
ی که در طول
بهبود چشمگیری در کاهش تعداد بیکارانش داشته باشد؛ بهطور 
ماه نوامبر  2016نرخ بیکاری این کشور از  16.1درصد به  12.7درصد رسید.
گفتنی است کرواســی یکی از باالترین نرخهای بیکاری را در تمام کشورهای
عضو اتحادیه اروپا دارد .بخش صنعتی و کشاورزی از جمله بخشهایی هستند
که نقش بسزایی در اقتصاد کرواسی دارند؛ توریســت نیز یکی از اصلیترین
منابع درآمدی این کشور است که  20درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور
را تشــکیل میدهد .وجود حدود  ۳۰۰بندر کوچک و بزرگ در ساحل دریای
آدریاتیک باعث رونق نسبی اقتصاد کرواسی و همچنین گسترش زیاد صنعت
گردشگری شدهاست .عالوه بر این ،تجارت نیز در اقتصاد کرواسی نقش مهمی
دارد؛ در سال  2007صادرات کرواسی ارزشــی به میزان  12.84میلیارد دالر
داشت .محصوالت صادراتی این کشور شامل تجهیزات حملونقل ،منسوجات،
مواد شیمیایی ،مواد غذایی و سوخت است.
در بخش بانکداری «بانک ملی کرواســی» که بانک مرکزی این کشور است،
توسط قانون اساسی این کشور در سال  ،1990تاسیس شده است که مسئولیت
اصلی آن حفظ ثبات پول ملی و تضمین نقدینگی مالی عمومی در داخل کشور
است .همچنین  31موسســه اعتباری 27 ،بانک و  5صندوق پسانداز مسکن
در سال  2016در کرواسی فعال بوده اســت .گفتنی است تعداد دستگاههای

مهمترین بانکها
کرواسی
اکسرواتسکا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
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 14788دالر (رتبه )57
بوریس ووچیچ
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زاگرباکا بانکا

مدیرعامل :میلخنکو زیوالجیک
تعداد پرسنل 4037 :نفر
تعداد شعبه- :
زاگرباکا بانکا بزرگترین بانک در کرواسی است که متعلق به بانک
ایتالیایی یونیکردیت ایتالیاست .زاگرباکا بانکا اولین بانک کرواسی
بود که در سال  1989بهطور کامل خصوصی شد؛ همچنین اولین
بانکی بود که در سال  1995وارد بورس زاگرب شد .شعبه مرکزی
این بانک در شهر زاگرب ،کرواسی قرار دارد.

اسالونکا دراکولیچ

اسالونکا دراکولیچ ،روزنامهنگار و رماننویس
اهل کرواسی است که در دانشگاه زاگرب
ادبیات تطبیقی و جامعهشناسی خوانده
است .دراکولیچ در سال  ۱۹۹۲کتاب
«کمونیسم رفت ،ما ماندیم و حتی
خندیدیم» را نوشته است که به فارسی نیز
ترجمه شده است .این کتاب حاصل سفری
است که به کشورهای شرق اروپا داشت .این
زمان آغاز فروپاشی حکومتهای تکحزبی
در اروپای شرقی است و دراکولیچ به این
بهانه بهمرور به زندگی مردم در اروپای شرقی
تحت حاکمیت توتالیتاریسم میپردازد.

پریورندا بانکا زاگرب

مدیرعامل :درینکو لوییچ
تعداد پرسنل 3972 :نفر
تعداد شعبه200 :
پریورندا بانکا زاگرب دومین بانک بزرگ کرواســی است که در ابتدا
بهعنوان بانکی دولتی ایجاد شــد ،اما در ســال  1999بهطور کامل
خصوصیسازی شد و بانک تجاری ایتالیا با خرید  66.3درصد از سهام
این بانک ،سهامدار عمده پریورندا بانکا زاگرب شد .دفتر مرکزی این
بانک در زاگرب است.

بانک پستی کرواسی

وبسایت بانک مرکزیwww.hnb.hr:

خودپرداز ،کارتخوان و کاربران اینترنت در این کشور روزبهروز در حال افزایش
و تعداد شعب بانکی بهآرامی در حال کاهش هســتند؛ به این صورت که یک
دستگاه خودپرداز و  24دســتگاه کارتخوان به ازای هر هزار نفر و یک شعبه
بانک به ازای هر  3700نفر در کرواسی وجود دارد .بهطور میانگین نیز به ازای
هر نفر ،دو کارت پرداخت در این کشور وجود دارد.

سیستمهای پرداخت

در کرواسی ،دو سیستم پرداخت بینبانکی برای تسویه و تصفیه تراکنشهای
پرداخت کونا وجود دارد .ویزا ،مســترکارت ،دینرزکالب و کارتهای اعتباری
آمریکناکســپرس از جمله کارتهای پذیرفتهشــده در کرواسی هستند .در
سهماهه دوم سال  ،2007بیش از  40درصد تراکنشهای انجامشده در کرواسی،
الکترونیکی بوده که 7.6درصد آنها بهصورت پرداختهای اینترنتی انجام شدهاند.
در سال  2016نیز پرداختهای انجامشده توسط کارتهای اعتباری در کرواسی
به ارزش تقریبی  400میلیون کروات رسیده بود که در مقایسه با سال  ،2015این
عدد نصف شده است .در سال  ،2016بیش از  111هزار ابزار بانکداری و پرداخت
در کرواسی وجود داشت که از این تعداد ،چهار هزار و  453دستگاه خودپرداز106 ،
هزار دستگاه کارتخوان و  936دستگاه خودپرداز غیرنقد خدمت ارائه میکردند؛
همچنین در سال  ،2016مجموع هشت میلیون و  822هزار کارت در کرواسی
به ثبت رسیده است که هفت میلیون آن متعلق به کارتهای نقدی و یک میلیون
و  800هزار عدد آن متعلق به کارتهای اعتباری بود .شایان ذکر است تعداد کل
کارتهای پرداخت در سال  2016نسبت به سال  2015چیزی حدود دو درصد
کاهش داشته است.

مدیرعامل :تومیسالو ویچ
تعداد پرسنل 1067 :نفر
تعداد شعبه55 :
بانک پستی کرواسی سومین بانک بزرگ این کشور است .بانک پستی
کرواسی تاکنون  600هزار مشــتری 412 ،هزار حساب جاری و 10
هزار حساب کسبوکاری داراست؛ همچنین دارای  460عدد دستگاه
خودپرداز و  55شعبه است .از سال  2001نیز دولت کرواسی صاحب
بیشترین سهام این بانک است.

کوچکترین شهر جهان

شهر «هام» در شمال غرب کرواسی ،در لیست
کوچکترینشهرهایدنیاقراردارد.جمعیت
این شهر حدودا 20نفر است و همین موضوع
باعثشدهاستیکیازجذابترینمقصدهای
توریستیدرکرواسیباشد.

اسپلیسکا بانکا

مدیرعامل :اسلون سلیک
تعداد پرسنل1500 :
تعداد شعبه115 :
اسپلیســکا بانکا پنجمین بانک بزرگ کرواسی است که دارای بیش
از  300هزار مشتری فعال اســت .این بانک در سال  1965تاسیس
شده است و در سال  2000نیز توسط یونی کردیت خریداری شد و به
یک بانک خصوصی تبدیل شد .شعبه مرکزی اسپلیسکا بانکا در شهر
اسپلیت کرواسی قرار دارد.

اوتیپی بانکا

مدیرعامل :باالزس بکفی
تعداد پرسنل1000 :
تعداد شعبه103 :
اوتیپی بانکا هشتمین بانک بزرگ کرواسی است که کل دارایی آن
 16.2میلیارد دالر است .این بانک به بیش از  400هزار خردهفروش و
مشتری خدمت ارائه میکند .این بانک دارای  520دستگاه خودپرداز
در سراسر کرواسی است.
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سمور معادل پول کرواسی!

کونا که نام پول کرواسی است ،نامش را از
یکگونه پستاندار کوچک گرفته است .کونا
به معنی سمور است و دلیل این نامگذاری
نیز به زمانی برمیگردد که مردم محلی،
پوست سمور را دادوستد میکردند و این
تجارت به قدری گسترده شده بود که
سمور را معادل پول این کشور میدانستند.
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تیم ملی کرواسی
لقب :پر از آتش
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :کسب رتبه سوم در جام جهانی 1998
ردهبندی فیفا20 :
سرمربی :زالتکو دالیچ
کاپیتان :لوکا مودریک

مدرس ه انیمیشن زاگرب

مدرس ه انیمیشن زاگرب یکی از قدیمیترین و البته بهترین آموزشگاههای این رشته در جهان به شمار
میرود .برای تصدیق این موضوع همین کافی است که کارتون قدیمی پروفسور بالتازار یکی از شاهکارهای
این مجموعه است که در  ۳۰کشور در اقصی نقاط جهان به نمایش گذاشته شده است.

آمفیتئاتر پوال

یکآمفیتئاترباستانیبهجایماندهازقرنیکبامعماریرومیاستکهزمانیمحلنبردگالدیاتورهای
رومبود.آمفیتئاترپوالیکیازششآمفیتئاتربزرگرومیدنیااست.همچنینعکساینبناچندین
دوره بر پشت اسکناسهای کرواسی به چاپ رسیده است.

کونا

چراغهای گازی زاگرب

یکی از ویژگیهای جالب زاگرب ،پایتخت کرواسی ،چراغهای
گازی این شهر است .این نوع چراغها که قدمتی طوالنی در
سطح جهان دارند از سال  ۱۸۶۳در این شهر راهاندازی شدند.
با گذشت بیش از یک قرن و نیم کماکان  ۲۱۴چراغ گازی در
زاگرب بهصورت نمادین خیابانهای این شهر را روشن میکنند.

کونا یکای پول رسمی جمهوری
کرواسی است که از سال 1994
در کرواسی استفاده میشود .هر
کونا به  ۱۰۰لیپا تقسیم میشود.
اسکناسهای رایج در کرواسی
 100 ،50 ،20 ،10و  200کونا
بوده و از اسکناسهای  500و
 1000کونا بهندرت استفاده
میشود.

خان ه اژدها

یکی دیگر از ویژگیهای پایتخت کرواسی ،تنوع و گونههای مختلف خزندههای آن است؛
تا جایی که در باور قدیمیترهای زاگرب ،این شهر خان ه اژدهاها بوده است .به همین دالیل
مجسمه و تندیسهای بسیاری از خزندگان در این شهر به چشم میخورد.

کلیسای سنت مارک

کلیسای سنت مارک یکی از قدیمیترین بناهای کشور تاریخی کرواسی است که در قرن
سیزدهم میالدی ساخته شده است .کلیسا در میدان سنت مارک در شهر زاگرب قرار دارد.
این کلیسا و به خصوص برج ناقوسش چندین بار توسط زلزله و آتش سوزیهای مهیب شهر
مورد تخریبهای سنگین قرار گرفت .قدیمیترین زلزله آن نیز در سال  ۱۵۰۲میالدی روی
داد و برج ناقوس به کلی سقوط کرد.
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فینتک
دولت کرواسی هنوز بهاندازه کافی به توسعه ارزهای رمزنگاریشده در این کشور ،پاسخ مناسبی نداده و یک چارچوب
نظارتی بلندمدت را اتخاذ کرده است؛ بانک ملی کرواسی نیز موضع محافظهکارانهای را دراینباره اتخاذ کرده و سال گذشته
اعالم کرد که ارزهای رمزنگاریشده بهعنوان یک روش پرداخت تحت قانون فعلی کشور غیرقانونی نیست ،ولی از طرف
دیگر افراد نمیتوانند حقوق ماهانه خود را از این طریق دریافت کنند؛ تراکنشهای تا ســقف  2500دالر آن هم بهطور
غیرمنظم مانعی ندارد و ارزهای رمزنگاریشده مشمول مالیات نمیشوند.
با اینحال ،عالقه این کشور به ارزهای رمزنگاریشده و همچنین فناوری زنجیره بلوک بهطور قابلتوجهی طی چند سال
گذشته افزایش یافته و دستگاههای کارتخوان بیتکوینی نیز در بسیاری از نقاط کرواسی ،از جمله در زاگرب ،اسپلیت
و پوال نصب شدهاند.
اوایل سال جاری نیز کســبوکارهای مبتنی بر زنجیره بلوک و عالقهمندان به ارزهای رمزنگاریشده در کرواسی اعالم
آمادگی کردند تا به مقامات کشور در اخذ یک تصمیم آگاهانه درباره ارزهای رمزنگاریشده کمک کنند؛ به این منظور
سازمان ارزهای رمزنگاریشده و بالکچین ایجاد شد که وظیفه اصلی آن تالش برای تصویب مقررات عاقالنه و همکاری با
ن حال ،تراکنش ارزهای رمزنگاریشده در کرواسی
دولت برای ایجاد نوآوریهایی در زمینه فناوری زنجیره بلوک است .با ای 
هنوز سهم ناچیزی از کل تراکنشهای فینتک این کشور را دارند.
طبق پیشبینیها ،ارزش تراکنشی بازار فینتک کرواسی در سال  2018به  1400میلیون دالر و تا پایان سال  2022به
 2480میلیون دالر میرسد که بیشترین سهم این بازار متعلق به پرداختهای دیجیتال است؛ همچنین از  1400میلیون
دالر در سال  ،2018بیش از  1300میلیون دالر آن سهم پرداختهای دیجیتال خواهد بود.
عالوه بر اینها ،یکی از حوزههایی که در کرواسی رشد قابلتوجهی داشته و میتواند از تواناییهای فینتک هم بهره ببرد،
اســتارتآپهای ارائهدهنده راهکارهای دریایی مبتنی برای اینترنت اشیا هستند که با توجه به بندرگاهی بودن کشور
کرواسی ،رشد این استارتآپها دور از انتظار نیست.
کرادفاندینگ هم یکی دیگر از حوزههای فینتک است که بهآرامی در حال جلب توجهها به خود است .یک تیم تحقیقاتی
اواخر سال  2016کمپینهای کرادفاندینگ ثبتشده از  2011تا  2015را در دو پلتفرم مطرح و بینالمللی کیکاستارتر
و ایندیگوگو مورد مطالعه قرار دادند .در سال  2011فقط سه کمپین از کرواسی برای تامین مالی جمعی در این دو بستر
ی که در سال  2015با رشد پنج هزار درصدی نسبت به سال  2011تعداد  176کمپین از کرواسی در
ثبت شده بود ،در صورت 
این دو پلتفرم ثبت شده بود .با اینوجود در این بازه پنجساله مجموعا  535کمپین برای کرادفاندینگ از کشور کرواسی در
این دو پلتفرم ثبت شد که از این تعداد فقط  62کمپین یعنی حدود  12درصد آنها موفق شدند مبلغی را که مدنظر داشتند،
از طریق تامین مالی جمعی جذب و محصول یا خدمتشان را روانه بازار کنند .البته نرخ میانگین موفقیت کمپینهای
کیکاستارتر که از سراسر دنیا در آن کمپینهایی را برای تامین مالی ثبت میکنند 34 ،درصد است؛ بنابراین نرخ موفقیت
12درصدی کمپینهای کرواسیایی کمی قابل تامل است.
بهدلیل عدم آشنایی با کرادفاندینگ ،کمتر از یک درصد مردم کرواســی تاکنون از کمپینهای کرادفاندینگ حمایت
کردهاند؛ شاید توجه به این آمار بتواند برایمان روشن کند که چرا نرخ موفقیت کرادفاندینگ در کرواسی نسبت به میانگین
پایینتر است .ولی نکته امیدوارکننده رشد پیوسته و آهسته کرادفاندینگ در کرواسی است که میتواند آینده روشنی
برای این حوزه در کرواسی باشد.

استارتآپهای فینتک معروف
اورادیان

اورادیان یک پلتفرم ابری مدیریت مالی برای بانکداری شخصی به موسسات مالی
کوچک در کشورهای در حالتوسعه یا توســعهنیافته ارائه میدهد .این اســتارتآپ که در سال 2012
فعالیتش را شروع کرده ،در نیجریه از طریق  24موسسه مالی به  490هزار کاربر نهایی سرویس میدهد و
در کشورهای دیگری همچون فیلیپین ،غنا و لیبریا نیز سرویسدهی دارد.

استندو

استارتآپ کرواسیایی ا ُستندو که از سال  2011کار خود را شروع کرده ،تاکنون در
 26بانک اروپایی سرویسهای خود را که عمدتا در حوزه مدیریت ریسک هستند ،پیادهسازی کرده است.
بهطور مثال ،این استارتآپ با رعایت قوانین  PCIسرویس ارائه فوری رمز کارت بانکی از طریق پیامک یا
اینترنت را به مشتریان ارائه میدهد.

ترکبار

ترکبار راهکارهای هوش تجاری هوشمند برای شرکتهای کوچک و متوسط فعال در حوزه
پذیرایی و میهمانپذیری ارائه میکند که به صاحبان این کسبوکارها در تصمیمگیریهای
روزانه کمک میکند و در هزینهها و زمان صرفهجویی میکند.
ترکبار با پیشبینی جریانهای ترافیکی مســافران ،میزان مصرف ،وضعیت انبار و مواردی از ایندست،
بهترین زمان برای سفارش محصوالت ،بهترین قیمتها ،خریدهای ضررده و فروشهای پرسود را مشخص
میکند.

فوتوپی

اســتارتآپ فوتوپی یک اِسدیکِی ارائه میدهد که بانکها با استفاده از این اِسدیکِی در
اپلیکیشنهای بانکی و پرداختی خود میتوانند با کمک دوربین موبایل ،اطالعات انواع قبوض
کاغذی را اســکن کنند و کاربر را به صفحه پرداخت هدایت کنند یا حتی با اسکن از چک بانکی ،آن را به
حساب مشتری بخوابانند.

هشت حقیقت در فرهنگ
کسبوکاری کرواسی
پس از بحران اقتصادی سال  ،۱۹۸۹در سال  ۱۹۹۱کرواسی استقالل خود
را از یوگسالوی اعالم کرد .کرواسی پنج ســال اول استقالل خود را صرف
مبارزه با نیروهای نظامی صرب کرد ،اما این کشور توانسته است با موفقیت
یک اقتصاد روبهرشــد ایجاد کند .مدت زیادی از دورانی که کرواسی صرف
بهبود اســتانداردهای زندگی و تغییرات مهم اقتصادی کــرد ،نمیگذرد.
توریسم و افزایش در مخارج مصرفکننده ،اقتصاد کرواسی را دگرگون کرده
است .وجود یک رژیم لیبرال در ســرمایهگذاری خارجی بهطور فزایندهای
کسبوکارهای خارجی را بهسوی کرواسی جذب کرده است .بهعنوان یکی
از شش جمهوری سابق یوگسالوی ،کرواتها به فرهنگ و میراث خود بسیار
میبالند و به هویت ملی و دستاوردهای خود افتخار میکنند و ممکن است
برای متقاعد کردن آنها به اینکه محصول یک شرکت خارجی ارزش خرید
دارد یا بهتر از انواع مشابه آن در کشــور خودشان است ،راه سختی پیشرو
باشــد .از همین رو در ادامه چند نکته فرهنگی از جامعه کرواســی را بیان
میکنیم که فرهنگ کسبوکاری این کشور را تحتالشعاع قرار داده است.
یک؛ جامعه جمعگرایانه کرواســی بهطور خاص تاثیر بســیاری بر فرهنگ
کسبوکار آن داشــته اســت .با اینکه این روند رو به تغییر است؛ در موارد
بسیاری شاهد این هســتیم که تصمیمات بدون مشورت گرفته میشود و
مدیران نیازی به ارائه توضیحات برای اینکه چرا یک تصمیم گرفته شــده
اســت ،ندارند؛ تنها توسط باالترین فرد ســازمان تصمیمات مهم و اساسی
اتخاذ میشود.
دو؛ روابط شخصی و شبکهبندی در فرهنگ کسبوکار کرواسی بسیار مهمتر
از تکنیکهای رسمی بازاریابی است؛ بنابراین قرار دادن یک واسطه محلی
برای توسعه محصول یا خدمات شــرکتهای خارجی یا برای ترتیب دادن
معارفهها الزامی است.
سه؛ فرهنگ کسبوکار در کرواسی کامال رسمی و محافظهکارانه است؛ گرچه
میتواند بین سازمانهای مختلف متفاوت باشد .به همین خاطر برایشان مهم
است که در محیط کار از عناوین رسمی مانند نام خانوادگی استفاده کنند.
چهار؛ زبان کرواتی زبان رسمی مردم این کشــور است ،اما چون زبانهای
انگلیسی و آلمانی نیز بهطور گستردهای صحبت میشود ،ارتباطات بهطور
کلی با مشکل روبهرو نخواهد بود .بسیاری از مردم در سواحل این کشور قادر
به مکالمه به زبان ایتالیایی هم هستند ،ولی مردم هر کشوری به خارجیهایی
که به زبان مادری آنها مسلط هستند ،توجه بیشتری میکنند که کرواتها
هم از این قانون مستثنی نیستند.
پنج؛ شرکتهای کوچک توســط کرواتهای خارجنشین اداره میشود که
ریسکپذیرتر هســتند و ایدههای نوآورانه را با روی گشاده میپذیرند؛ ولی
سازمانهای بزرگتر که عمدتا دولتی هســتند ،قوانین و روش کار خود را
دارند .شش؛ متوسط ساعات کاری در کرواسی  ۴۰ساعت در هفته است که
در  ۵یا  ۶روز هفته تقسیم میشود .ساعات اداری در کرواسی از دوشنبه تا
جمعه و از ساعت  ۸صبح تا  ۴بعدازظهر است.
هفت؛ حداقل مرخصی ساالنه در کرواسی  ۱۸روز است ،اما افراد مسن ساالنه
 ۲۴روز مرخصی اســتحقاقی دارند .کرواتها در ماههای جوالی و آگوست
تعطیالت طوالنی دارند؛ گرچه با تاسیس شرکتهای بینالمللی بیشتر در
کرواسی ،این امر در حال تغییر است.
هشت؛ مهمترین نکته این است که ضرباالجلها نسبت به کشورهای غربی
بسیار انعطافپذیرتر بوده و کارها اغلب در آخرین دقایق انجام میشود.
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نیجریه

هاب فینتک
آفریقا
بیشتر اخبار مربوط به کشور نیجریه
هرچند در سالهای اخیر حول محور
کودتاها و جنگهای داخلی ،اقدامات
گروه تروریستی بوکوحرام در حمله به
روستاها و دزدیدن دختران نوجوان،
تورم شدید و کشتار مسلمانان شیعه
این کشور میچرخد ،اما در پس همه
این اتفاقات ناگوار ،فینتک و فوتبال
بهخوبی توانستهاند در این کشور
توسعه پیدا کنند
نیجریه

بوکوحرام

پرجمعیتترین کشور قاره آفریقا و سومین اقتصاد بزرگ قاره سیاه از جمله
صفتهایی است که میتوان به کشور نیجریه نسبت داد .برای سخن گفتن
از نیجریه شاید بیش از آنکه کلمات سخن بگویند ،این اعداد و ارقام باشند که
به کمک ما میآیند؛ پیشینه تاریخی نیجریه به دستکم  ۹هزار سال پیش
از میالد بازمیگــردد ۷۰ .درصد از مردم آن زیر خــط فقر زندگی میکنند.
 3.1درصد از مردم آن به بیماری ایدز مبتال هستند که البته به نسبت سایر
کشورهای آفریقایی در وضعیت بهتری قرار دارد .امید به زندگی در نیجریه
 52.62سال است ۵۰ .درصد از مردم نیجریه مسلمان و  ۴۰درصد مسیحی
هستند 90 .میلیون نفر از جمعیت این کشــور  185میلیونی زیر  18سال
هستند .در این کشــور بیش از  500گروه قومی وجود دارد که هاسا ،یوگو و
یوروبا بزرگترین آنها هستند .ساختار خاص و منحصربهفرد جمعیتی حاکم
بر نیجریه که «قبیله» در آن حرف اول و آخر را میزند ،موجب شده این کشور
از زمان استقالل از استعمار انگلیس در اکتبر ســال  1960میالدی تا سال
 2000میالدی یعنی برای چهار دهه شــاهد کودتاهای مستمر و متوالی در
عرصه سیاسی باشد.

بوکوحَ رام یک گروه شورشی و اسالمگرا در
شمال نیجریه است که خواستار تعطیلی
تمامی مدارس نوین و تحمیل شریعت
اسالمی بر تمامی  ۳۶ایالت نیجریه است.
این گروه که در نیجر ،چاد و شمال کامرون
نیز فعال است ،در سال  ۲۰۰۲تاسیس شده
و پیشتر با شبکه القاعده ارتباط داشت ،اما
در مارس  ۲۰۱۵با ابوبکر بغدادی رهبر گروه
تروریستی داعش بیعت کرد و نام خود را به
والیت غرب آفریقای دولت اسالمی تغییر داد.

بر اساس آمار بانک جهانی ،نیجریه جزء اقتصادهای نوظهور با ذخایر طبیعی
فراوانی است که در بخشهای حقوقی ،مالی ،حملونقل و ارتباطات بهخوبی
توسعه یافته است .نیجریه همچنین دارای یک بازار بورس اوراق بهادار است
که دومین بورس بزرگ در قاره آفریقاست .نیجریه در سال  2015از نظر تولید
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اقتصاد

ناخالص داخلی در رتبه  21جهان قرار گرفت .این کشور همچنین بزرگترین
شــریک تجاری ایاالت متحده آمریکا در بین کشــورهای جنوب صحرای
آفریقاست .آمریکا بزرگترین سرمایهگذار خارجی در نیجریه است .صندوق
بینالمللی پول رشد اقتصادی  9درصد را در سال  8.3 ،2008درصد در سال
 2009و  8درصد را در سال  2011برای نیجریه پیشبینی کرده بود.
در ماه فوریه  2011سیتیگروپ پیشبینی کرد که نیجریه بیشترین میانگین
رشد تولید ناخالص داخلی در جهان را بین سالهای  2010تا  2050تجربه
کند .در طول دهههای گذشــته حکومتهای نظامی ،فساد و سوءمدیریت،
توســعه اقتصادی نیجریه را به تاخیر انداخته است .بازگشت به دموکراسی
و اصالحات اقتصادی بعد از آن ،نیجریه را به مســیر دســتیابی به پتانسیل
کامل اقتصادی خود برگردانده اســت .حدود  30درصد از مردم نیجریه در
بخش کشاورزی مشغول به کار هســتند .پیش از جنگ داخلی ،نیجریه در
زمینه مواد غذایی خودکفا بود ،اما با بروز جنگ داخلی ،افزایش سرســامآور
جمعیت و استفاده از روشهای ناکارآمد کشاورزی ،این کشور هماکنون جزء
واردکنندگان مواد غذایی محسوب میشود .لوبیا ،کنجد ،آجیل ،بادام ،ذرت،
خربزه ،ارزن ،کاهو ،برنج و سویا از جمله محصوالتی است که توسط کشاورزان
نیجریهای کشت میشود .پس از نفت ،کاکائو و الستیک دو محصول صادراتی
دیگر این کشور محسوب میشود.
نیجریه دوازدهمین تولیدکننده نفت در جهان و هشتمین صادرکننده بزرگ
این کاالی استراتژیک در دنیا و دارای دهمین ذخایر ثابتشده نفت است .نفت
نقش بسیار مهمی در اقتصاد نیجریه ایفا میکند که  40درصد از تولید ناخالص
داخلی و  80درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد .با این حال سوءمدیریت و

مهمترین بانکها

نیجریه
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر نیجریه در ایران:

آفریقا
جمهوری فدرال
یگانگی و ایمان ،آشتی و پیشرفت
محمدو بوهاوی
ندارد
ابوجا
انگلیسی
 923768کیلومتر مربع(رتبه )32
 185میلیون نفر (رتبه )7
152
نایرا
 376میلیارد دالر (رتبه )31
 1994دالر (رتبه )137
گادوین امیفله
ابراهیم حمزه

وبسایت بانک مرکزیwww.cbn.gov.ng:

اعمال سیاستهای نادرست موجب شده این کشور نتواند از  100درصد ظرفیت
خود برای تولید نفت استفاده کند .در کنار دالرهای نفتی ،دومین منبع درآمد
ارزی خارجی در نیجریه ،ارسال پولهایی است که توسط نیجریهایهای ساکن
در خارج از کشور به داخل منتقل میشود .در سال  2014بیش از  17.5میلیون
نیجریهای در خارج از کشور زندگی میکردهاند که از این میان دو میلیون نفر
ساکن انگلیس و ایاالت متحده هستند .نیجریه یکی از سریعترین رشدها را در
بخش ارتباطات و مخابرات تجربه کرده است .دولت اخیرا گسترش زیرساخت
مخابراتی به حوزه ارتباطات فضایی را آغاز کرده است .نیجریه در حوزه چرم و
پارچه دارای صنایع تولیدی است و همچنین در تولید خودرو در مسیر توسعه
قرار دارد .این کشور همچنین دارای طیف گستردهای از منابع معدنی زیرزمینی
است که شامل گاز طبیعی ،زغالسنگ ،طال ،سنگ آهن ،سنگ آهک ،سرب
و روی میشود .با وجود این ذخایر طبیعی فراوان ،اما صنعت معدن در نیجریه
رشد پیدا نکرده و هنوز به بلوغ نرسیده است.

سیستمهای پرداخت

بانک مرکزی نیجریه سیاستهای ویژهای برای گسترش پرداخت الکترونیکی
انجام میدهد و در یک سیاســت بلندپروازانه در نظر دارد تا ســال 2020
نیجریه را به کشوری بدون پول نقد تبدیل کند .برای دسترسی به این هدف
کمپینهای اطالعرسانی عمومی و رسانهای راهاندازی شدهاند و از سوی دیگر
محدودیتهایی برای پرداخت نقدی در سیستم حملونقل عمومی گذاشته
شده است .همچنین این کشور کارت ملی الکترونیکی با قابلیت پرداخت را
معرفی کرده است.

اکسس بنک

مدیرعامل :موسن بلو اولوساگا
تعداد پرسنل9000 :
تعداد شعبه :بیش از  300شعبه
اکســس بنک یک بانــک تجاری چندملیتی اســت کــه در حال
حاضر یکی از پنــج بانک بزرگ نیجریه از نظر داراییها ،ســپردهها
و شبکههای شــعبه اســت .دفتر مرکزی این بانک در شهر الگوس
بزرگترین شهر نیجریه واقع شده است.
در ماه دسامبر ســال  2015دارایی این بانک بیش از  12.2میلیارد
دالر و ارزش ســهام آن بیش از  1.86میلیارد دالر برآورد شده بود.
این بانک همچنین در هشت کشور جنوب صحرای آفریقا و بریتانیا
شعبه دارد.

شیعیان نیجریه

شیعیان کشور نیجریه ،پرجمعیتترین
گروه شیعی در قاره آفریقا هستند .پرتال
اهل بیت ،جمعیت شیعیان نیجریه را در
 ۲۰۰۸میالدی ،هفت میلیون نفر و مرکز
تحقیقات  PEWدر سال  ۲۰۰۹میالدی،
شمار آنان را سه میلیون و  ۹۰۰هزار تن
تخمین زدهاند .جنبش اسالمی نیجریه
متعلق به شیعیان این کشور است که
رهبری آن را شیخ ابراهیم زکزاکی بر عهده
دارد .شیعیان نیجریه در شهرهای الگوس،
زاریا و کانو سکونت دارند .پلیس نیجریه
بارها به شیعیان در شهرهای مختلف این
کشور مانند زاریا و کانو حمله کرده که
در پی آن شماری کشته و برخی از مراکز
متعلق به آنان مانند حسینیه بقیهاهلل
تخریب شده است.

اکوبنک نیجریه

مدیرعامل :جان ابوئه
تعداد پرسنل :بیش از 10000نفر
تعداد شعبه :بیش از  1000شعبه
اکوبنک نیجریه در سال  1986تاسیس شده است .این بانک فعالیت
خود را به ســه بخش عمده تقســیم کرده اســت؛ بانکداری خرد،
بانکداری کالن و خدمات خزانهداری و مالی .در طول سهماهه چهارم
ســال  2011اکوبنک صددرصد ســهام یک بانک دیگر در نیجریه
( )Oceanic Bankرا خریداری کرد که مجموع داراییهای این بانک
را به بیش از  8.1میلیارد دالر رساند و آن را به یکی از پنج بانک بزرگ
نیجریه تبدیل کرد.

گارانتی تراست بانک

مدیرعامل :سگون آگباجه
تعداد پرسنل 10000 :نفر
تعداد شعبه231 :
گارانتی تراست بانک یا جیتی بانک یک موسسه مالی چندملیتی
نیجریهای است .این بانک در سال  1988توسط  35جوان نیجریهای
تاسیس شد و پس از هشــت سال در ســال  1996به یک شرکت
سهامی عام تبدیل شد و در سال  2002مجوز بانکداری جهانی گرفت.
همچنین جیتی بانک در سال اولین بانک نیجریهای بود که در بورس
لندن پذیرفته شد.

استرلینگ بانک

مدیرعامل :ابوبکر سلیمان
تعداد پرسنل 2243 :نفر
تعداد شعبه189 :
بانک استرلینگ در ســال  1960فعالیت خود را آغاز کرد و در سال
 1969به عنوان نخســتین بانک بازرگانی نیجریه مجوز گرفت .در
ســال  1992این بانک در بورس اوراق بهادار نیجریه ثبت شد و در
سال  2008دولت فدرال سهام خود را فروخت و بانک استرلینگ به
یک بانک کامال خصوصی بدل شد .دارایی های عمومی این بانک در
ســال  2016حدود  834میلیارد نایرا (پول رسمی نیجریه) برآورد
شده است.
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قومیتها در نیجریه

نیجریه دارای بیش از  500گروه قومی با
زبانهای مختلف و آدابورسوم متفاوت
است که این کشور را به لحاظ تنوع قومی
بسیار غنی کرده است .هواسا ،یوروبا،
ایگبو و فوالنی بزرگترین گروههای قومی
در نیجریه هستند که بیش از  70درصد
جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
گروه قومی هوسا و فوالنی که  30درصد از
جمعیت کل نیجریه را تشکیل میدهد،
در شمال این کشور قرار دارد .در غرب
نیجریه گروه نژادی یوروبا قرار دارد که 20
درصد جمعیت را شامل میشود و گروه
نژادی ایبو در شرق این کشور ساکن است
که حدود  17درصد از جمعیت کل این
کشور را تشکیل میدهد .هر کدام از این
سه گروه نژادی ،خود به زیرمجموعههایی
تقسیم میشوند .مثال گروه نژادی ایبو که
سومین گروه در این کشور است ،حدود
 32گروه قومی را دربر میگیرد و گروههای
کوچکتری نیز در میان دیگر گروههای
کلی وجود دارد .طبق بررسی که در سال
 2000توسط یکی از موسسات اروپایی
انجام شده ،حدود  48درصد از مردم این
کشور ،قومیت را مهمترین عنصر هویتی
خود میدانند؛بنابراین هویت ملی در این
کشور بسیار ضعیف ارزیابی میشود.
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تیم ملی نیجریه
لقب :عقابهای سبز
حضور در جام جهانی 6 :مرتبه
افتخارات :حضور در مرحله یک شانزدهم نهایی در
سالهای  1998 ،1994و 2014
ردهبندی فیفا48 :
سرمربی :گرنوت روهر
کاپیتان :جان اوبی میکل

پایتخت سابق نیجریه

الگوس پایتخت سابق نیجریه و پرجمعیتترین شهر در قاره آفریقا با بیش از  16میلیون نفر
محسوب میشود.

جرم و جنایت

درنیجریهگروههایتبهکارسازمانیافتهایوجوددارندکهبهخصوصدرقاچاقموادمخدرفعالیت
دارند .قاچاق ماریجوانا از کشورهای آسیایی به اروپا و آمریکا و کوکائین از آمریکای جنوبی به آفریقا و اروپا
ازعمدهترین فعالیتهای قاچاقچیاندراینکشوراست.ازطرفینیجریهبهمرکزاصلیدزداندریایی
تبدیلشدهاست.

چینوآ آچهبه

سوینکا

آکینوانده اولووله (وله) سوینکا؛ نویسنده ،شاعر ،نمایشنامهنویس
و فعال سیاسی اهل نیجریه است .سوینکا با دریافت جایزه ادبی
نوبل در سال  1986نام خود را بهعنوان نخستین نویسنده
آفریقایی که این جایزه را دریافت کرده ،در تاریخ ثبت کرده
است.

نایرا

نایرا یکای پول رایج در کشور
نیجریه با کد ایزوی NGN
است .مسئولیت کنترل این
یکای پول بر عهده بانک
مرکزی نیجریه قرار دارد.

«چینوآ آچهبه» نویسنده و شاعر نیجریهایتبار و یکی از معتبرترین نویسندگان قاره آفریقا
بود .از او بهعنوان «بنیانگذار ادبیات آفریقایی در زبان انگلیسی» یاد میشود .نخستین
رمان او «همه چیز فرو میپاشد» در سال  ۱۹۵۸منتشر شد .این اثر به بیش از  ۵۰زبان
جهان از جمله فارسی ترجمه شده و تاکنون  ۱۰میلیون نسخه از آن فروش رفتهاست.
آچهبه در آثارش به تاثیرات دوره استعمار و همچنین فساد در آفریقا پرداخته است.

محمدو بوهاری

محمدوبوهاری،رئیسجمهور
فعلینیجریهوسرلشکربازنشسته
ارتش نیجریه است .وی در
انتخاباتسال ۲۰۱۵رئیسجمهور
وقت ،گودالک جاناتان را شکست
داد و با بیش از ۵۳درصد آرا پیروز
انتخاباتاعالمشد.
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فینتک
نیجریه دارای یک بخش خدمات مالی بسیار پیشرفته با ترکیبی از بانکهای محلی و بینالمللی ،شرکتهای مدیریت
دارایی ،خانههای کارگزاری ،شــرکتهای بیمــه و کارگزاری ،صندوقهای ســرمایهگذاری خصوصــی و بانکهای
سرمایهگذاری است .این خدمات مالی پیشرفته بستر مناسبی را برای رشد فینتک فراهم کرده است.
کارشناسان تاکید دارند که فرصتهای زیادی در حوزه فینتک در کشور نیجریه وجود دارد که میتواند خدمات مالی را
در این کشور در پنج سال آینده متحول کند .در ادامه این فرصتها را معرفی خواهیم کرد:
 .1اقتصاد نیجریه بر پایه پول نقد استوار شده و همین موضوع میتواند زمینه خوبی برای گسترش فینتک در این کشور
قلمداد شود .ارزش میانگین ماهانه تراکنشهای مالی موبایلی که در ســال  2011به پنج میلیون دالر رسیده بود ،در
سال  2016به بیش از  142میلیون دالر افزایش پیدا کرده است .در واقع میتوان گفت افزایش ضریب نفوذ فینتک در
نیجریه به افزایش ضریب نفوذ تلفنهای هوشمند و تجارت الکترونیک در این کشور بستگی دارد.
 .2ســرمایه گذاری در حوزه فینتک در آفریقا بهطور قابل توجهی از  198میلیون دالر در سال  2014به  800میلیون
دالر در سال  2016رسیده است .درصد باالیی از این ســرمایهگذاریها در کل قاره آفریقا و همچنین در نیجریه روی
استارتآپهایی انجام شــده که در حوزه پرداخت فعالیت میکنند .سایر بخشهای فینتک نظیر وامدهی یا مدیریت
ثروت در نیجریه نوظهور قلمداد میشوند.
 .3نفوذ تلفنهای همراه هوشمند در نیجریه حدود  28درصد تخمین زده شده است که حدود  78درصد ترافیک اینترنت
مصرفی در این کشور را شامل میشود.
 .4حوزه پرداخت جذابترین بخش فینتک در نیجریه را تشــکیل میدهد و به منبع اصلی درآمد برای بانکها و سایر
ارائهدهندگان خدمات پرداخت از جمله استارتآپها تبدیل شده است .دولت نیجریه در راستای اصالح نظام پرداخت
در این کشور سیاســتهایی از قبیل تغییر الگوی مصرفکننده ،تالش برای رشد استفاده از تلفنهای همراه هوشمند
و استقرار دســتگاههای خودپرداز و افزایش ضریب اینترنت را در پیش گرفته که باعث ایجاد چندین سیستم پرداخت
نوآورانه در این کشور شده است.
 .5در حالــی که فناوری بالکچیــن گامهای ابتدایی خــود را در نیجریه برمــیدارد ،اما بیتکوین و ســایر ارزهای
رمزنگاریشده از اواخر دهه گذشته میالدی در این کشور پذیرفته شده است .شاخص پتانسیل بازار بیتکوین ()BMPI
که توسط دانشکده اقتصاد لندن ارائه میشود ،رتبه هفت را به نیجریه در بین  178کشور جهان برای پذیرش بیتکوین
داده است.

استارتآپهای فینتک معروف
کورایپی

اســتارتآپ کورایپی به کاربرانش وام در لحظه خرید ارائه میدهد .این استارتآپ با
ارائهدهندگان خدمات مالی و موسسات اعتباری ،خردهفروشان و تاجران همکاری میکند
تا بتواند بهترین شرایط خرید را برای کاربرانش فراهم آورد .همچنین کاربران این استارتآپ میتوانند با
استفاده از شماره تلفن همراه یا ایمیل به یکدیگر پول انتقال دهند.

فلوترویو

استارتآپ فلوترویو پلفترمی را ارائه میدهد که بر اساس آن کسبوکارها میتوانند
در سراسر قاره آفریقا پرداخت یا دریافت الکترونیکی انجام دهند .در حدود یک سال و اندی که از تاسیس
این استارتآپ میگذرد ،بیش از  1.2میلیارد دالر در  10میلیون تراکنش از طریق این استارتآپ ردوبدل
شده است .هدف فلوترویو این است که برای مصرفکنندگان و کسبوکارها موانع اقتصادی را برطرف کرده
و فعالیتهای تجاری را آسانتر کند.

کیاکیا

کیاکیا یک وامدهنده کامال آنالین و  P2Pاســت که از فناوری برای ارائه وامهای
شخصی مستقیم با نرخهای انعطافپذیر استفاده میکند .این شرکت وامگیرندگان را با افراد و شرکتهای
وامدهنده محلی یا بینالمللی پیوند میدهد .وامگیرندگان با اعتبار باال ،قادر به ارائه نرخ بهره ویژه خود به
وامدهندههای انتخابشده هستند .کیاکیا برای انجام این کار و مدیریت پلتفرم خود کارمزد کمی را از دو
طرف وامدهنده و و وامگیرنده دریافت میکند.

نایراایکس

نایراایکس یک صرافی آنالین بیتکوین در نیجریه است که به کاربرانش اجازه میدهد
با استفاده از پلتفرم معامالتی ،بیتکوین و سایر ارزهای رمزنگاریشده را بهوسیله پول
رسمی نیجریه یا همان نایرا خریدوفروش کنند.

پیاستک

استارتآپ پیاســتک به کســب و کارهای نیجریهای کمک میکند تا
بتوانند پرداختهای آنالین را از کاربران در سراسر جهان پذیرش کنند.
مسترکارت و ویزا از جمله معروفترین کارتهای بینالمللی هستند که درپیاستک پذیرش میشوند.

جنگ بیافرا؛
جنگی که بوی نفت میداد
جنگ داخلی خونین و ویرانگر نیجریه معروف به جنگ بر سر استقالل ناحیه
«بیافرا» که نفت و طمع کمپانیهای نفتی عامل آن قلمداد شدهاند ،ششم
ژوئیه  ۱۹۶۷آغاز شد ،تا سال  ۱۹۷۰طول کشید و باعث مرگ  500هزار تن
از جمله  ۴۰۰هزار غیرنظامی عمدتا از قبیله «ایبو» شد.
در ژوئیه  ۱۹۶۶میالدی ژنرال مســیحی ،یعقوب گاوون با حمایت نظامیان
مسلمان دست به یک کودتای نظامی میزند و یک دولت فدرال نظامی را در
الئوس مستقر میکند .فرماندار نظامی ایالت شرقی محل سکونت قوم ایبو
که آنها نیز مسیحی بودند ،به نام ژنرال اوجوکوو مشروعیت حکومت یعقوب
گاوون را به رسمیت نمیشناسد و از اینجا روزشمار جنگ آغاز میشود.
در روز  ۲۶مه  ۱۹۶۷میالدی مجلس مشورتی ایالت شرقی نیجریه جدایی
بیافرا را از کشور نیجریه تصویب میکند .این مصوبه مانند آخرین میخی بود
که به تابوت آشتی ملی کوبیده شد .ســه روز پس از اینکه مجلس مشورتی
ایالت شــرقی نیجریه تجزیه بیافرا را تصویب میکند؛ سرهنگ «اوجوکوو»
که متوجه شده بود ،منطقه او روی اقیانوســی از نفت قرار گرفته ،استقالل
جمهوری بیافرا که نام آن برگرفته از خلیج بیافرا بود را اعالم میکند.
واکنش دولت فدرال نظامی فوری بود .الگوس وضعیــت فوقالعاده اعالم
کرده و نیروهای ارتش را به بیافرا اعــزام میکند و درگیری بهزودی به یک
جنگ تمامعیار داخلی مبدل میشود که در شــدیدترین مراحل آن بیش
از  ۲۵۰هزار ســرباز دولت فدرال با جداییطلبان بیافرایی میجنگیدند .در
ابتدا ،بیافرا بهخوبی مقاومت میکند .نیروهای دولت فدرال سرزمین بیافرا
را محاصره کرده و از ورود هرگونه مواد غذایی و کمک بشردوستانه به منطقه
جلوگیری میکنند.
ایبوهای ساکن بیافرا که در معرض قحطی قرار داشتند ،تسلیم نمیشوند،
اما قحطی و گرسنگی موجب مرگ صدها نفر در روز میشود و این تعداد هر
روز افزایش مییابد.
سرانجام بیافرا به زانو درمیآید و از سازمان ملل میخواهد در مورد شرایط
یک آتشبس برای تدارک توافق صلــح ،میانجیگری کند .اما دولت فدرال
قاطعانه پاســخ منفی داده و اعالم میکند جداییطلبــان بیافرا باید بدون
قیدوشرط تسلیم شده و استقالل بیافرا منتفی شود.
در پی یک حمله ســنگین نیروهای فدرال به نیروهای دفاعی تحلیلرفته
جداییطلبان بیافرا ،اوجوکوو رهبر جداییطلبان به ساحل عاج فرار میکند
و بدین ترتیب جنگ با تصرف شهر بهوســیله نیروهای دولتی خاتمه پیدا
میکند.
تصویری که توسط دون مک کولین ،عکاس خبرنگار بریتانیایی در آن سالها
گرفته شده ،بهخوبی وضعیت قحطی و شرایط وخیم مردم را نشان میدهد.
شایان ذکر است آقای کولین به خاطر این عکس برنده جایزه وردپرس شده
است.
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ویژه
مجهانی
جا 

برزیل

سالطین
قهوه
رویای هر کودک و نوجوان برزیلی تبدیل
شدن به یک فوتبالیست معروف مانند
پله ،رونالدینیو و نیمار در آینده است و
هنگامی که متوجه میشوند استعدادی
در این زمینه ندارد ،به سراغ دیگر
حوزهها از جمله فینتک میروند
برزیل

پتروبراس

عموما بر این اعتقاد هستند که نام این کشــور برگرفته از نوعی درخت است که
مهاجران اولیه برای آن ارزش بســیاری قائل بودهاند ،گرچه برخی بر این باورند
که نام برزیل برگرفته از نام جزیره اسطورهای برزیل است که در قرون وسطی در
اروپا از آن بسیار یاد شد ه است .برزیل تنها کشور پرتغالیزبان در آمریکای جنوبی
است و بزرگترین کشور پرتغالیزبان هم محسوب میشود .بهدلیل وسعت زیاد،
این کشور با سایر کشورهای آمریکای جنوبی بهجز اکوادور و شیلی هممرز است.
منابع طبیعی گسترده و زیستگاههای حفاظتشــده و تنوع زیستی ،جانوری و
گیاهی خاص؛ محیط زیست منحصربهفردی برای برزیل فراهم آورده است .برزیل
تا سال  1808مستعمره پرتغال بود .پس از تحوالت سیاسی مختلف و مبارزه با
استعمار پرتغال ،با تصویب اولین قانون اساسی در سال  1824مجلس نمایندگان
که هماکنون بهعنوان کنگره ملی شناخته میشود ،تشکیل شد .این کشور پس
از یک کودتای نظامی در سال  1889به کشوری با نظام جمهوری تغییر پیدا کرد.
کشور برزیل در حال حاضر یک فدراسیون اســت که از  ۲۶ایالت و یک منطقه
فدرال تشکیل شده که در مجموع  ۲۷واحد فدرال را تشکیل میدهند.

اقتصاد

پتروبراس شرکت نفت و گاز برزیلی و
چندملیتی است که در سال  ۱۹۵۳توسط
دولت برزیل تاسیس شد .این شرکت
امروزه با توسعه فعالیتها و سرمایه خود،
نهتنها توانسته به بزرگترین تولیدکننده و
توزیعکننده فرآوردههای نفتی در آمریکای
جنوبی تبدیل شود ،بلکه هماکنون در زمره
 ۲۰شرکت نفتی بزرگ جهان قرار دارد.

کشور برزیل بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای آمریکای التین دارد .اقتصاد
این کشور در رتبه هشــتم دنیا و رقم برابری قدرت خرید ( )pppآن نیز در رتبه
هشتم دنیا بر اساس آمارهایی است که در سال  2017به دست آمده است .برزیل
دارای اقتصادی ترکیبی متکی بر کشاورزی ،صنعت و صنایع خدماتی است و به
یک محصول یا کاالی خاص وابستگی ندارد .بیشتر بخش صنعتی این کشور در
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بخشهای جنوب و جنوب شرقی آن تجمع کردهاســت .پس از رشد سریع در
دهههای گذشــته که ماحصل اجرای طرح رئال است ،بخشهای تجاری برزیل
سرمایهگذاری گستردهای در تجهیزات و فناوری جدید کردهاند ،با این حال این
کشور از سال  2014رکود اقتصادی را همراه با ترکیبی از رسواییهای سیاسی،
فساد مالی و خشونت پلیس ،آب آلوده و تاسیسات و خدمات عمومی ناکافی ،به
خود دیده است .این رکود دوساله باعث شــده که تعداد افراد بیکار در برزیل ۷۶
درصد افزایش یافته و به  ۱۳میلیون نفر برسد .در حالی که برزیل تنها چند سال
پیش یکی از کشورهای با بیشترین رشد اقتصادی در جهان بود ،اما کاهش قیمت
نفت و انرژی در بازار جهانی در کنار بحران سیاسی در این کشور باعث شد تا این
کشور درگیر رکود شدید شود.
رشد اقتصادی برزیل در سال  ۲۰۱۶با افت شــدیدی معادل  3.6درصد روبهرو
شد .این برای دومین سال پیاپی است که اقتصاد این کشور با افت شدیدی مواجه
میشود .بدین ترتیب رکود اقتصادی برزیل ،از جمله قدرتهای نوظهور اقتصادی،
دو ساله شده و از سال  ۱۹۴۸میالدی این رکود بی سابقه گزارش میشود.
در سال گذشته فعالیت همه بخشهای مهم اقتصادی برزیل از جمله خدمات،
کشاورزی و صنعت با افت باالیی همراه بوده است .نرخ تورم هم از نرخهای پنج تا
ششدرصدی در سالهای گذشته ،اینک به  10درصد و بیشتر افزایش یافته است.
با وجود این موضوعات ،برزیل پتانسیلهای باالیی برای رشد اقتصادی دارد .این
کشور در بخشهای کشاورزی ،معدن ،تولید و صنایع خدماتی فعال است و بالغ
بر  107میلیون نیروی کار در این کشور وجود دارد که آن را در رده هفتم جهان
از این منظر قرار میدهد .برزیل طی سالهای گذشته حضور خود را در بازارهای
جهانی افزایش داده و یکی از چهار اقتصاد نوظهور در دنیا قلمداد میشود .هواپیما،

مهمترین بانکها

برزیل
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
رئیس مجلس:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر برزیل در ایران:

آمریکای جنوبی
جمهوری فدرال
نظم و پیشرفت
میشل تمر
یونیکو الیویرا
برازیلیا
پرتغالی
 8515767کیلومتر مربع(رتبه )15
 209میلیون نفر (رتبه )6
79
رئال
 2تریلیون دالر (رتبه )9
 10224دالر (رتبه )65
ایالن گولدفاین
رودریگو دی آزردو سانتوس

خودروسازی

ایتاو یونیبانکو

مدیرعامل :کاندیدو براچر
تعداد پرسنل 96435 :نفر
تعداد شعبه4495 :
ایتاو یونیبانکو ،شــرکت خدمات مالی و بانکداری برزیلی است که دارای
شعبه در کشورهای آرژانتین ،شــیلی ،اروگوئه ،پاراگوئه ،پرتغال ،چین،
لوکزامبورگ ،بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا و ژاپن نیز هست .ایتاو یونیبانکو
در ســال  ۲۰۰۸با ادغام دو بانک برزیلی ایتاو و یونیبانکو راهاندازی شد و
در حال حاضر دهمین بانک بزرگ جهان ،بر پایه میزان ارزش بازار سرمایه
بهشمار میآید ،همچنین پس از بانکو دو برزیل ،در رتبه دوم بزرگترین
بانکهای برزیل ،از نظر میزان داراییها شناخته میشود .شعبه مرکزی این
بانک در شهر سائوپائولو ،برزیل قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نیویورک
و بورس اوراق بهادار سائوپائولو معامله میشود.

برزيل همچنين از جمله بازارهاي نوظهور
خودرو در جهان مانند كشورهاي چين و هند
محسوب ميشود كه طي دو دهه گذشته
بسياري از خودروسازان طراز اول جهان
اقدام به احداث كارخانه و راهاندازي خط
توليد خودرو در اين كشور كردهاند و این
کشور به بزرگترین خودروساز آمریکای
جنوبی و التین تبدیل شده است .در حالي
كه شركتهاي بزرگي مانند فيات ،فولكس
واگن ،فورد ،جنرالموتورز ،نيسان ،تويوتا،
ميتسوبيشي ،مرسدس بنز و رنو در برزيل
حضور دارند ،هنوز هيچيك از شركتهاي
بومي برزيل نتوانستهاند در عرصه جهاني
نامي براي خود دستوپا كنند.

بانکو برادسکو

مدیرعامل :لوئیز کارلوس ترابوکا کوپی
تعداد پرسنل 108794 :نفر
تعداد شعبه5314 :
بانکو برادسکو ،شرکت خدمات مالی و بانکداری برزیلی است که پس از
ایتاو یونیبانکو بهعنوان دومین بانک بزرگ خصوصی در کشــور برزیل
محسوب میشود .بانکو برادسکو در ســال  ۱۹۴۳توسط آمادور آگوایر
و در شهر ماریلیا ،ایالت ســائوپائولو راهاندازی شد و امروزه عالوه بر ارائه
خدمات بانکداری خرد ،بانکداری اختصاصی و مدیریت سرمایهگذاری،
به ارائه خدمات نوین بانکی ،نظیــر بانکداری الکترونیک ،خدمات بیمه،
مزایای بازنشســتگی ،عرضه وام و ســرویس کارتهــای اعتباری نیز
اشتغال دارد .شعبه مرکزی این بانک در شهر اوزاسکو ،برزیل قرار دارد و
شعبههای بینالمللی آن نیز در شهرهای لندن ،لوکزامبورگ ،هنگکنگ،
بوئنوسآیرس و توکیو مستقر هستند .سهام بانکو برادسکو در بازار بورس
نیویورک ،بورس مادرید و بورس اوراق بهادار سائوپائولو دادوستد میشود.

قهوه

برزیل بزرگترین تولیدکننده قهوه در
دنیا طی  150سال گذشته است و بیش از
یکسوم قهوه دنیا را تولید میکند .تقریبا
یکسوم زمینهای برزیل مستعد کشت قهوه
است .تقریبا  80درصد کشت قهوه برزیل
از زیرگونههای عربیکاست که در ارتفاعات
باالتر از  ۸۰۰متر از سطح دریا بهخوبی
رشد میکنند.

وبسایت بانک مرکزیwww.bcb.gov.br:

بانکو دو برزیل

تجهیزات الکترونیکی ،اتومبیل ،کفش ،سنگ ،سنگ آهن ،فوالد ،سویا و گوشت
گاو عمده محصوالت صادراتی برزیل را تشــکیل میدهد که این کشور را از نظر
ارزش صادرات در رتبه بیستوسوم دنیا قرار داده است.
صنعت گردشــگری یکی از پایههای اصلی اقتصاد این کشور است و یک بخش
روبهرشد محسوب میشود .بیش از شــش میلیون گردشگر از سراسر جهان در
ســال  2015از این کشــور بازدید کردهاند که از این منظر برزیل را در رتبه اول
آمریکای جنوبی و رتبه دوم آمریکای التین پس از مکزیک قرار میدهد .جاذبههای
طبیعی این کشور شامل جنگلهای آمازون ،حیات وحش ،سواحل ریودوژانیرو و
سانتاکاترینا از جمله محبوبترین مناطق گردشگران در برزیل هستند.

سیستمهای پرداخت

در برزیل  37درصد از تراکنشهای پرداخت بهوسیله کارتهای نقدی و اعتباری
انجام میگیرد .بر اساس آمار و ارقام موجود  106میلیون کارت نقدی و بیش از
 87میلیون کارت اعتباری فعال تا پایان سال  2013در برزیل وجود داشته است.
 64درصد از برزیلیهای باالی  18سال ،دارای حداقل یک کارت نقدی هستند
و این آمار برای کارت اعتباری حدود  50درصد برآورد شــده است .شرکتهای
بزرگ پرداخت بینالمللی در برزیل فعال هســتند کــه از جمله آنها میتوان به
ویزا ،مسترکارت ،آمریکن اکسپرس و یونیونپی اشاره کرد .با این حال در برزیل
همچنان پول نقد از اهمیت فراوانی برخوردار است .در حالی که درصد افرادی که
دارای حساب بانکی هستند ،رو به افزایش است ،اما همچنان  51درصد از جمعیت
حقوق یا دستمزد خود را بهصورت وجه نقد دریافت میکنند؛ بهویژه آنهایی که در
مشاغل کمدرآمد فعال هستند.

مدیرعامل :پائولو روگریو کافارلی
تعداد پرسنل 100000 :نفر
تعداد شعبه5430 :
بانکو دو برزیل ،شرکت خدمات مالی و بانکداری برزیلی است که طیف
وسیعی از خدمات بانکی را ارائه میکند .بانکو دو برزیل در سال ۱۸۰۸
راهاندازی شد و در حال حاضر بزرگترین بانک برزیل و آمریکای التین،
بر پایه مجموع داراییها و سومین بانک بزرگ در این کشور ،بر پایه ارزش
بازار سرمایه قلمداد میشود .شــعبه مرکزی این بانک در شهر برازیلیا،
برزیل قرار دارد و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار سائوپائولو معامله
میشود .بزرگترین سهامدار بانکو دو برزیل ،دولت برزیل است.
پائولو کوئیلو

بانکو دو نوردسته

مدیرعامل :مارکوس هوالندا
تعداد پرسنل 6816 :نفر
تعداد شعبه300 :
بانکو دونوردســته یک بانک منطقهای اســت که مقر آن در منطقه
فورتالزا در شمال شــرقی برزیل قرار دارد .این بانک در سال 1952
تأسیس شد .بیش از  90درصد سهام آن در اختیار دولت فدرال برزیل
است و بزرگترین نهاد در آمریکای جنوبی محسوب میشود که بر روی
توسعه منطقهای تمرکز کرده است .عمده فعالیتها و سرمایه گذاری
بانک مزبور در زمینه توسعه زمینههای گردشگری در ایالتهای شمال
شرقی برزیل متمرکز شده است.

پائولو کوئیلو ،نویسنده معاصر برزیلی است.
رمانهای او بین مردم عامه در کشورهای
مختلف دنیا پرطرفدار است .او از سال ۲۰۰۷
سفیر صلح سازمان ملل در موضوع فقر و
گفتوگوی بینفرهنگی است .وی همچنین
از مدافعان آزاد شدن مواد مخدر مانند
ماریجوانا و کوکائین است .از معروفترین
رمانهای او که به زبان فارسی نیز ترجمه
شده است ،میتوان به کیمیاگر ،خاطرات
یک مغ ،مکتوب ،کنار رود پیدرا نشستم
و گریستم ،نامههای عاشقانه یک پیامبر و
ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد ،اشاره کرد.
وی همچنین در سال  ۱۳۷۹سفری به
شهرهای تهران و شیراز داشتهاست.
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تیم ملی برزیل
لقب :قناری کوچک
حضور در جام جهانی 20 :مرتبه
افتخارات :پنج دوره قهرمانی جام جهانی ،دو بار
نایبقهرمانی ،دو بار سومی
ردهبندی فیفا2 :
سرمربی :تیته
کاپیتان :نیمار

جنگلهای آمازون

آمازون ،نام بزرگترین جنگل بارانی جهان است که در شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته و حدود  60درصد
از آن در خاک برزیل قرار دارد .بیش از نیمی از تمامی جنگلهای بارانی باقیمانده در جهان در آمازون قرار
دارد .مساحت جنگلهای آمازون  5.5میلیون کیلومتر مربع است که بین  ۹کشور تقسیم شدهاست.

تندیس مسیح

مجسمهمسیح،مجسمهمشهوریاستکهدربرزیلدرشهرریودوژانیروقرارداردکهمجسمهمسیح
منجی است .این مجسمه با 39.6متر ارتفاع در سال ۱۹۲۶و در ارتفاع ۷۱۰متری قله کوه کورکووادو
ساختهشدهاست.مجسمهمذکورحالتایستادهعیسیمسیحرادرحالیکهدستانخودراکامالباز
کرده ،نشان میدهد که این حالت نشاندهنده پذیرش همه انسانها در آغوشش است.

پله

ادسون آرانتس دو ناسیمیونتو ملقب به «پله» بازیکن سابق فوتبال
اهل برزیل است .پله در دوران حرفهای فوتبال خود سه جام جهانی
را کسب کرد و رکوردهای بسیاری را شکست (از جمله سومین
بازیکنی که یکهزار گل به ثمر رساند) .از القاب دیگر او «او ری»
(شاه) و «پروالنگرا» (مروارید سیاه) بودند .او عموما بهعنوان
بزرگترین و بهترین بازیکن تاریخ جهان فوتبال شناخته میشود،
همچنین چهارمین گلزن برتر جهان در همه میادین با  1.284گل
بین سالهای  ۱۹۵۶تا  ۱۹۷۷است.

آخرین قهرمانی

رئال

آخرین قهرمانی تیم ملی برزیل در جام جهانی به  16سال پیش برمیگردد که آنها توانستند
با برتری دو گل آلمان را شکست دهند.

رئال یکای پول رایج در کشور
برزیل است .هر رئال به یکصد
سنتاوو تقسیم میشود .رئال
جدید در ژوئیه سال ۱۹۹۴
میالدی و در خالل برنامه
اصالحات اقتصادی معرفی شد.

فقر در برزیل

گرچه برزیل یک کشور وسیع و دارای منابع فراوان و اقتصادی قدرتمند است ،اما در این کشور
در حال حاضر حدود  ۲۲میلیون نفر در فقر مطلق به سر میبرند.
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فینتک
برزیل فعالترین کشور در آمریکای التین در حوزه فینتک اســت .بیش از  200استارتآپ برزیلی در حوزه فینتک
فعالیت میکنند و این رقم بهطور فزایندهای در حال افزایش اســت؛ بهطوری که بانک مرکــزی برزیل که نهاد ناظر و
قانونگذار بخش بانکی و موسسات مالی اســت ،به حوزه فینتک ورود کرده و ســعی در قانونمند کردن فعالیت این
استارتآپها دارد .ظهور استارتآپهای متعدد در حوزه فینتک؛ از پرداخت گرفته تا بیمه ،برزیل را به هاب فینتک
آمریکای التین تبدیل کرده است .شهر سائوپائولو را میتوان پایتخت فینتک برزیل در نظر گرفت؛ چراکه در این شهر
سرمایهگذاران ،استارتآپها و شرکتهای بزرگ جمع شدهاند و نیز رویدادهای متعددی در طول سال در حوزه فینتک
برگزار میشود .بررسیها نشان داده که حدود  40درصد از کاربران فعال حوزه اینترنت در برزیل از خدمات دو یا چند
شرکت در حوزه فینتک استفاده میکنند.
در دو سال گذشته ،تعداد اســتارتآپهای فینتک در برزیل شش برابر شــده و این موضوع ضرورت قانونمند کردن
فعالیتهای این شرکتها را برجسته کرده است.
در حوزه ارزهای رمزنگاریشده نیز وضعیت به همین منوال است .حجم تجارت ارزهای دیجیتال در برزیل در ششماهه
دوم ســال  2015از حجم تجارت طال پیشی گرفته اســت و مجموع حجم تجاری بیتکوین در تبادالت ارزی برزیل،
حدود هفت درصد از فعالیت تجاری طال بیشتر بوده اســت .فعالیتها در حوزه ارزهای رمزنگاریشده صرفا به تجارت
و خریدوفروش این ارزها در برزیل محدود نمیشود .بسیاری از موسسات بانکداری و مالی در حال حاضر روی فناوری
بالکچین سرمایهگذاری میکنند .یکی از بزرگترین موسسههای مالی در برزیل ،بانکو برادسکو ،خود را برای اجرای
آزمایشی یک کیف پول دیجیتال و مبتنی بر بالکچین جدید آماده میکند .این کیف پول را استارتآپ ایولت ایجاد
کرده است که بخشی از برنامه بانک بهشمار میرود .یک موسســه دیگر به نام بیبیوا ( )BBVA Brazilدر پلتفرم ارزی
کوینبیس سرمایهگذاری کرده است و این روند با شتاب بیشتر در سال گذشته نیز دنبال شده است.
برزیل یکی از باالترین نرخهای پذیرش فینتک در جهان را دارد و حدود  74درصد از مشــتریان بانکها خودشان را با
سرویسهایی که از سوی کسبوکارهای فینتک ارائه میشود ،تطبیق دادهاند .با این حال مشکالتی هم برای گسترش
فینتک در کشور برزیل وجود دارد؛ تنها نیمی از جمعیت این کشور کاربر اینترنت هستند و چیزی در حدود  55میلیون
نفر از بزرگساالن این کشور هیچ حساب بانکی ندارند .با این حال ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور  115درصد گزارش
شده است که این موضوع میتواند بستر مناسبی برای کسبوکارهای فینتک تلقی شود.
حدود  72درصد از استارتآپهای فینتک از سرمایهگذارانی که در این حوزه مایل به فعالیت هستند ،سرمایه جذب
کردهاند که  14درصد از آنها میزان جذب سرمایهشان بیش از شش میلیون دالر بوده است .یک نمونه موفق در زمینه
جذب سرمایه در برزیل ،استارتآپ «نوبانک» است که از سال  2013فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته بیش
از  180میلیون دالر جذب سرمایه داشته باشد که از این منظر در برزیل رکورددار محسوب میشود.
در گزارشی که در ماه مه  2017توسط گلدمن ساکس منتشر شده ،این پیشبینی صورت گرفته که کسبوکارهای حوزه
فینتک تا  10سال آینده بتوانند درآمد خود را به بیش از  24میلیارد دالر در سال برسانند.

استارتآپهایفینتک معروف
گویا بولسو

استارتآپ گویا بولسو توسط بنیامین گلیســون و تیاگو آلوارز در سال 2012
تاسیس شــد و به کاربرانش کمک میکند تا هزینههای خود را بهتر مدیریت کنند و در تصمیمگیریهای
اقتصادیشان به آنها کمک میکند .در واقع گویابولسو اپلیکیشنی برای مدیریت مالی شخصی است که با
بیش از یک میلیون دانلود از پیشروان فینتک در برزیل محسوب میشود.

نیبو

نیبو در سال  2012راهاندازی شد .این استارتآپ به حسابداران و کسبوکارهای
کوچک این امکان را میدهد که امور مالی خود را کنترل و مدیریت کنند.

کونت ازول

استارتآپ کونت ازول در سال  2011در سانتاکاترینا تاسیس شده
و شرکتها و کسبوکارهای کوچک را قادر میسازد تا وضعیت سهام ،فروش و امور مالی خود را کنترل کنند،
همچنین امکان ارسال فاکتورهای الکترونیکی در این اپلیکیشن فراهم است.

بایدو

بایدو اولین استارتآپ برزیلی اســت که در حوزه بیمه تاسیس شده است .این
استارتآپ به مشتریانش کمک میکند تا با جستوجوی هوشمندانه و مقایسه شرایط شرکتهای مختلف
بیمهای بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد .این استارتآپ در حال حاضر حدود  600هزار مشتری
دارد و خدمات خود را بهصورت کامال آنالین ارائه میدهد.

پاگار

استارتآپ پاگار در سال  2013در ســائوپائولو تاسیس شده و تالش میکند تا
پذیرش انواع روشهای پرداخت در اینترنت را برای کسبوکارهای آنالین آسان کند.
پاگار کسبوکارها را قادر میسازد تا کارتهای اعتباری نظیر ویزا ،مســتر ،دینرز ،امکس و هایپرکارت را
پذیرش کنند.

لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا
لوئیس ایناسیو لوال داســیلوا در  ۲۷اکتبر  ۱۹۴۵در کائتس واقع در ۲۵۰
کیلومتری شهر ریسیف در شمال شرقی برزیل به دنیا آمد .وی فرزند هفتم
از هشــت فرزند خانوادهای فقیر بود .وی از ۱۲ســالگی مجبور به کار شد و
در خیابان از طریق واکس زدن کفش رهگذران درآمد کســب میکرد .در
۱۴سالگی ،اولین کار رسمی خود را بهعنوان تراشکار در یک کارخانه فرآوری
مس آغاز کرد .در ۱۹ســالگی در حادثهای که هنگام کار با ماشین پرس رخ
داد ،یکی از انگشتانش را از دســت داد .لوال بهتدریج وارد مسائل صنفی شد
و فعالیت خود را در این عرصه گســترش داد .او سپس به عضویت اتحادیه
فلزکاران برزیل درآمد و در ســال  ۱۹۷۵ریاســت این اتحادیه را عهدهدار
شد .لوال خطیب بســیار ماهری بود و با ســخنانش نظرات اعضای اتحادیه
فلزکاران را به گوش سیاستمداران برزیلی میرساند .لوال در اعتصابهایی
که در ســالهای  1978تا  1981در صنایع فلز برزیل رخ داد نیز مشارکت
فعالی داشت .او سپس در تاســیس حزب کارگر برزیل نقش بسزایی را ایفا
کرد .در سال  1986نیز پس از عمری تجربه و فعالیت در اتحادیه فلزکاران
و حزب کارگر ،بخت سیاسی خود را مورد آزمایش قرار داد و در سال 1986
بهعنوان یکی از نماینــدگان مجلس نمایندگان برزیل انتخاب شــد .او اما
نتوانست در انتخابات ریاستجمهوری برزیل که در سال  1990برگزار شد
به پیروزی برسد .لوال پس از سه دوره شرکت ناموفق در انتخابات ،سرانجام
در سال  2002در انتخابات ریاستجمهوری برزیل با وعده انجام اصالحات
اقتصادی و سیاسی به پیروزی رسید .او بهویژه متعهد شده بود با سوءتغذیه
در برزیل مقابله کند .لوال در سال  2006نیز در انتخابات برزیل شرکت کرد
و با وجود شایعاتی که درباره فساد مالی دولت وی انتشار یافته بود ،توانست
رقیب سرسخت خود ،ژرالدو الکمین را در دور دوم انتخابات پشت سر بگذارد
و برای دومین بار مقام ریاستجمهوری برزیل را از آن خود کند .در دوران
زمامداری وی ،اقتصاد برزیل رشد سریعی یافت و بهعنوان یکی از قدرتهای
نوظهور اقتصادی جهان مطرح شد .او همچنین سعی میکرد در عرصههای
بینالمللی ایفای نقــش کند .بهطور خاص او تالشهــای زیادی برای حل
مساله هستهای ایران و همچنین مساله گرمایش زمین انجام داد .او یکی از
محبوبترین سیاستمداران در برزیل است و محبوبیت خود را پس از دوران
ریاستجمهوریاش نیز حفظ کرده اســت .او در سال  2010از سوی مجله
تایم بهعنوان یکی از یکصد فرد تاثیرگذار جهان شــناخته شد .لوال داسیلوا
اخیرا با این اتهام که در ازای دریافت یک دستگاه آپارتمان لوکس زمینه عقد
قرارداد میان یک گروه پیمانکاری و شــرکت پترولئو برازیلیرو ،بزرگترین
تولیدکننده نفت این کشور را فراهم کرده است ،به  12سال زندان محکوم
شــد .در پی این محکومیت او با حمایت صدها نفر از هوادارانش در مقر یک
اتحادیه کارگری در شهر سائوپائولو پناه گرفت و از تحویل خود به نیروهای
پلیس خودداری کرده بود .حکم دادگاه از آنجا حائز اهمیت است که وی را
از شرکت مجدد در انتخابات ریاستجمهوری منع میکرد؛ چراکه بر اساس
قانون این کشــور ،فردی که در دادگاه محکوم شده باشــد ،تا هشت سال
نمیتواند نامزد انتخابات شــود ،اما پس از کشوقوسهای فراوان باالخره
اعالم کرد که خود را به پلیس تحویل خواهد داد .میتوان بازداشت وی را یک
تحول مهم در انتخابات قریبالوقوع برزیل دانست؛ چراکه انتظار میرفت با
نامزدی داسیلوا در انتخابات ،وی بتواند جایگزین میشل تامر ،رئیسجمهوری
کنونی برزیل شود ،اما با صدور حکم حبس ۱۲ساله ،این شانس برای داسیلوا
از بین رفت .البته تیم حقوقی لوال داسیلوا اعالم کرده که همچنان بهدنبال
تغییر حکم صادره است .داسیلوا قرار است در یک اتاق خواب کوچک با یک
تخت چوبی ،یک میز کوچک و دو پنجره در طبقه چهارم ساختمانی دوران
حبس خود را بگذراند.
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ویژه
مجهانی
جا 

سوئیس

جزیره صلح
سوئیس از  ۲۰۰سال پیش درگیر هیچ
جنگی نشده است ،در نوآوری رتبه اول
جهان را دارد و شرایط مساعدی برای
رشد کسبوکارها و فعالیت شرکتهای
چندملیتی فراهم کرده است .در کنار
اینها دو شهر زوریخ و ژنو جزء هابهای
مالی دنیا هستند
سوئیس

سوئیس دریا ندارد ،به هیچ اقیانوسی هم وصل نیست ،اما یک جزیره است؛
جزیره صلح .جزیرهای که از  ۲۰۰ســال پیش وارد هیچ جنگی نشده است.
احتمالش کم است هر روز درباره کشــوری در اخبار بخوانید و بشنوید ،مگر
اینکه آن کشور درگیر جنگی باشد .سوئیس از دو قرن پیش تصمیم گرفته
است خود را از تمام درگیریهای بیمنطق جهان بیمنطق کنار بکشد و اعالم
بیطرفی کند.
حتما به همین خاطر اســت که کمتر خبری درباره آن میشنویم و هرچند
وقت یک بار فقط در اخباری مربوط به برگزاری رویدادی سیاسی یا اقتصادی
از این کشور نامی برده میشود .برای ما ایرانیها هم سفارت این کشور جایی
آشناســت ،از این جهت که در طول تاریخ حافظ منافع ایران در کشورهایی
همچون عربستان ،مصر ،ایتالیا ،اســترالیا ،کانادا ،بریتانیا ،ایرلند ،نیوزیلند،
آفریقای جنوبی ،لبنان و آمریکا بوده است.

اقتصاد

آلبرت اینشتین

اینشتین اصالتا آلمانی بود ،ولی در سوئیس
دیپلمش را گرفت و اولین کارش را در
سوئیس و در یکی از دفاتر ثبت اختراع آنجا
پیدا کرد .او در ۱۷سالگی با تایید پدرش
از تابعیت آلمانی خود خارج شد و تا پنج
سال بعد که تابعیت سوئیس را گرفت،
بیتابعیت بود.

88

سوئیسیها غیر از اینکه یکی از شادترین مردمان دنیا هستند ،از ثروتمندان
این کره خاکی به حساب میآیند .رتبه  ۲در شاخص توسعه انسانی و همین
رتبه در سرانه تولید ناخالص داخلی احتماال نشان میدهد که در سوئیس برای
مردم همهچیز آرام است .در این کشور هشت میلیون نفری نرخ بیکاری حدود
سه درصد است و پوشش خوبی در خدمات عمومی وجود دارد.
سوئیس اقتصادی پایدار و با فناوری پیشرفته دارد .سال  ۲۰۱۱این کشور با
باالترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی (از نظر میزان داراییهای مالی و
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غیرمالی) ثروتمندترین کشور جهان معرفی شد .سال  ۲۰۱۳نیز این کشور از
نظر متوسط سرانه ثروت در بزرگساالن ثروتمندترین کشور دنیا بود.
سوئیس کوچک بیستمین صادرکننده بزرگ دنیاست؛ باالترین رتبه اروپا را از
نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال  ۲۰۱۰کسب کرد .انجمن جهانی اقتصاد
اعالم کرده است که سوئیس رقابتیترین اقتصاد جهان را دارد ،در حالیکه
نوآورترین کشور اتحادیه اروپاست .در بسیاری از سالهای قرن بیستم سوئیس
ثروتمندترین کشور در اروپا بود .در سال  ۲۰۱۷متوسط درآمد هر خانوار در
سوئیس معادل  ۱۰هزار دالر آمریکا بود ،البته  ۶۱درصد جمعیت آن کمتر از
این رقم متوسط درآمد دارند.
چندین شــرکت بینالمللی بزرگ در کشــور ســوئیس فعالیت میکنند؛
شرکتهایی مانند گلنکور ،گانور ،نستله ،نوارتیس ،هافمنال روچه ،ایبیبی،
مرکوریا انرژی گروپ ،زوریخ فایننشال سرویسز ،تترا پک و گروه سوآچ.
مهمترین بخــش اقتصاد ســوئیس بخــش تولید آن اســت که شــامل
تولیدکنندههای مواد شیمیایی ،کاالهای بهداشتی و دارویی ،ابزار اندازهگیری
علمی و دقیق و ابزار موسیقی میشــود .بیشترین صادرات سوئیسیها مواد
شیمیایی با  ۳۴درصد ،ماشینآالت/ابزار الکترونیکی با  ۲۱درصد و ابزار دقیق
و ساعت با  ۱۷درصد است.
بانکداری در سوئیس یکی از مهمترین بخشهای این کشور به حساب میآید،
بیمه هم نقش مهمی در اقتصاد سوئیس دارد .عالوه بر این شهرهایی همچون
ژنو و زوریخ و کوهستانهای سوئیس هر ســال درآمدهای خوبی از صنعت
توریسم نصیب سوئيسیها میکنند.
بخش عمومی بیشترین سهم را در اقتصاد سوئیس دارد و نرخ مالیات در آن

مهمترین بانکها
سوئیس
شوایز
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیس کنفدراسیون:
صدراعظم فدرال:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر سوئیس در ایران:

اروپا
جمهوری فدرال
یکی برای همه ،همه برای یکی
آلن برست
والتر تورنر
برن
آلمانی
 41285کیلومتر مربع(رتبه )136
 8/401میلیون نفر (رتبه )99
2
فرانک سوئیس
 681میلیارد دالر (رتبه )19
 80837دالر (رتبه )2
توماس جردن
مارکوس الینتر

یوبیاس

مدیرعامل :سرجیو پی .ارموتی
تعداد پرسنل 62537 :نفر
تعداد شعبه3017 :
یوبیاس گروپ یــک بانک ســرمایهگذاری و شــرکت خدمات مالی
چندملیتی است که  ۱۵۶سال پیش در سوئیس راهاندازی شد و امروز
دفتر مرکزی آن در دو شهر زوریخ و بازل قرار دارد و بهعنوان بزرگترین
بانک سوئیس در بیشتر کشورهای جهان حضور دارد .این بانک خدماتی
مانند مدیریت ثروت ،مدیریت دارایی و خدمات بانکی ارائه میدهد.

کردیت سوئیس

مدیرعامل :تیدجان تیام
تعداد پرسنل 46840 :نفر
تعداد شعبه281 :
کردیت سوئیس شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی و چندملیتی
است که شعبه مرکزی آن در شــهر زوریخ قرار دارد .کردیت سوئیس
بهعنوان یک شرکت ســهامی ،از چهار بخش تشکیل شده که عبارتند
از :بانکداری ســرمایهگذاری ،بانکداری اختصاصی ،مدیریت دارایی و
بازاریابی .این گروه در  ۵۰کشــور جهان حضور دارند .کردیت سوئیس
با صدور وامهایی به ایجاد شبکههای برقرسانی سوئیس و سیستمهای
راهآهن اروپا کمک شایانی کرد.

هرمان هسه

هسه در آلمان به دنیا آمد ولی در سوئیس
مرد .او را بیشتر به خاطر کتابهایش
میشناسند ولی هسه نقاشی هم میکرد.
هسه سال  ۱۹۴۶نوبل ادبیات را برد.
معروفترین کتابهایش گرگ بیابان و
دمیان هستند .هسه به عنوان اعتراض به
سیاستهای نظامی آلمان در سوئیس
زندگی میکرد و در گرگ بیابان بهصورتی
استعاری روح آسیبدیده مردم پس از
جنگ را نشان میدهد .کتابهای هسه در
دهههای  ۶۰و  ۷۰میالدی و پس از مرگ او
بیشتر دیده شدند.

زوریخ کانتونال

وبسایت بانک مرکزیWWW.SNB.CH:

پایینتر از استانداردها در غرب است .سوئیس کشوری آرام و بیدغدغه برای
کسبوکارهاست و در حال حاضر رتبه  ۲۰را در شاخص آسانی کسبوکار از
بین  ۱۸۹کشور دنیا دارد .رشــد اقتصادی سوئيس در دهه  ۹۰و اوایل هزاره
سوم میالدی کند بود که باعث شد اتحادیه اروپا از اصالحات اقتصادی در آن
حمایت کند .طبق آمار کردیت سوئيس ،فقط  ۳۷درصد سوئیسیها صاحب
خانه هستند که یکی از کمترین نرخهای مالکیت خانه در اروپاست .همچنین
قیمت مسکن و مواد غذایی در این کشــور  ۱۷۱و  ۱۴۵درصد قیمت آن در
شاخص اتحادیه اروپاست.

مدیرعامل :مارتین شول
تعداد پرسنل 4825 :نفر
تعداد شعبه۸۱ :
زوریخ کانتونال ،بزرگترین بانک کانتونال در سوئیس است که مقر آن
در شــهر زوریخ قرار دارد .خدمات آنها شامل حساب پسانداز ،وامهای
صندوق مسکن ،خدمات مدیریت ســرمایهگذاری و خدمات مشاوره
مالی حرفهای به مشتریانی از دو کشور سوئیس و آلمان است .این بانک
همچنین پرداختهای بینالمللی ،اعتبار اسنادی ،تامین مالی صادرات
و ضمانتنامههای بانکی را ارائه میدهد.

ژنو

ژنودومینشهرپرجمعیتسوئیسومیزبان
بیشترینتعدادنهادهایبینالمللیدرجهان
است .مقر اروپایی سازمان ملل هم در ژنو است.
اقتصاددومینقطباقتصادیسوئیسبرپایه
خدماتیهمچونبانکداریاست؛جاییکهجزء
 10شهرگرانجهانبهحساب میآید.

جولیوس بائر

مدیرعامل :برنارد هودلر
تعداد پرسنل 5390 :نفر
تعداد شعبه50 :
جولیوس بائر گروه بانکداری خصوصی سوئیسی است که فعالیتهای اصلی
آن در زمینه ارائه خدمات به مشتریان خصوصی ،کسبوکارهای خانوادگی
و مدیریت سرمایهگذاری در سراسر جهان است .این بانک بزرگترین بانک
خصوصی در کشور سوئیس است .این بانک بیش از  ۴۰شعبه بینالمللی در
بیش از  ۲۰کشور جهان دارد و شعبه مرکزی آن در شهر زوریخ قرار دارد.

سیستمهای پرداخت

پول نقد همچنان پرمصرفترین ابزار پرداخت در میان مردم سوئیس است.
بیش از هر روشی پول نقد از طریق دســتگاههای خودپرداز به دست مردم
میرسد ،ولی از طریق بانکها یا در ادارههای پست هم مردم میتوانند پول
نقد دریافت کنند.
یکی از پرطرفدارتریــن ابزارهای غیرنقــدی در ســوئیس کارت اعتباری
پستفایننس است که تعداد زیادی از خردهفروشان و همچنین راهآهن فدرال
آن را پذیرش میکنند .در پایان ســال  ۲۰۱۰حــدود  52.7میلیارد فرانک
سوئیس بهصورت نقد در بانکها یا خارج از بانکهای سوئیس در گردش بود؛
در حالیکه این رقم  10سال پیش از آن  37.79میلیارد بود.
بعد از پول نقد کارتهای اعتباری بیشــترین سهم را در پرداختهای مردم
جزیره صلح دارد .در ســال  ۲۰۱۰بیش از  ۷۰۲میلیارد تراکنش اعتباری با
حجم سه هزار و  ۹۷۰هزار میلیاردی در این کشور ثبت شده است.

کانتونال ژنو

مدیرعامل :بلیز گوتشین
تعداد پرسنل ۷۱۰ :نفر
تعداد شعبه25 :
بانک کانتونال ژنو  ۱۵۷سال پیش تاسیس شده ،ولی شکل امروزی آن
سال  ۱۹۹۴به وجود آمد .تمرکز بانک کانتونال ژنو یا بیسیجیایی بر
کسبوکارهای کوچک و متوســط ،وامهای مسکن ،وامهای شخصی،
حسابهای پسانداز ،خدمات مدیریت بر ثروت و دارایی است .چند سال
پیش اطالعات هزاران مشتری این بانک به سرقت رفت ،هکرها مسئولیت
این اقدام را برعهده گرفتند و برای منتشر نکردن این اطالعات  ۱۰هزار
دالر باج خواستار شدند.

سالهای خانهبهدوش و یادگیری هایدی
که به اختصار هایدی نامیده میشود ،اثر
یوهانا اشپیری و معروفترین رمان سوئیس
است که سال  ۱۸۸۰نوشته شده است.
تاکنون چندین انیمیشن و فیلم و بازی
ویدئویی بر اساس این رمان نوشته شده و
منطقهای توریستی نیز در سوئیس به نام
هایدیلند نامگذاری شده است.
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تیم ملی سوئیس
لقب :بچههای سوئیس ،بچهها ،صلیب سرخ
حضور در جام جهانی ۱۰ :مرتبه
افتخارات :سه مرتبه رسیدن به مرحله یکچهارم
نهایی در جام جهانی و کسب مدال نقره المپیک
سال ۱۹۲۴
ردهبندی فیفا۶ :
سرمربی :ویالدیمیر پتکوویچ
کاپیتان :استفان لیختشتاینر

مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد یکی از سازمانهای بزرگ اقتصادی سوئیس است که ساالنه بیش از  ۸۰میلیون
دالر درآمد دارد و بیش از هزار شرکت و کمپانی معروف جهان عضو آن هستند .این مجمع هرساله نشست
داووس را برگزار میکند که در آن عالوه بر رهبران صنعت و فناوری ،روسای جمهور برخی کشورها هم
شرکت میکنند.

آلپورن

آلپورن یک ابزار موسیقی خاص مردم ساکن در کوههای آلپ در کشورهای سوئیس ،اتریش ،آلمان و
فرانسه است .این وسیله که از موادی مانند چوب و شاخ طبیعی است ،در زمانهای قدیم ابزاری ارتباطی
بود.

فرانک سوئیس

راجر فدرر

فدرر بازیکن سوئیسی تنیس حرفهای است که بسیاری از
کارشناسان تنیس او را برترین تنیسور تاریخ میدانند .راجر
پردرآمدترین بازیکن جهان و برای  ۲۳۷هفته پیاپی و مجموع
بیش از  ۳۰۲هفته در جایگاه اول فهرست مردان شماره  ۱تنیس
جهان بوده است.

فرانک سوئیس با عالمت
اختصاری  Frواحد پول سوئیس
و لیختناشتاین است .فرانک
سوئیس چهارمین ارز باارزش
دنیاست .هزار فرانکی نهتنها
درشتترین اسکناس سوئیس،
بلکه باارزشترین اسکناس
دنیاست .فرانک سوئیس از لحاظ
تاریخی ارزی باثبات و با تورم
عمال صفر است.

خاویر کولر

خاویر کولر ،کارگردان و فیلمنامهنویس سوئیسی است که سال  ۱۹۹۰فیلم او با نام سفر
امید ،برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی شد .موضوع فیلم مهاجرت غیرقانونی
یک ترک به سوئیس است؛ جایی که فقط در یک کارت پستال عکسش را دیده و حاوی
صحنههای تکاندهنده از سفر در برف و بوران است.

جشنواره فیلم لوکارنو

لوکارنو یک جشنواره بینالمللی فیلم است که از سال  ۱۹۴۶و بهصورت ساالنه در شهر
لوکارنوی سوئیس برگزار میشود .این جشنواره بعد از کن ،ونیز و برلین چهارمین جشنواره
معتبر فیلم اروپاست .لوکارنو پرده سینمایی دارد به نام پیاتزا گرانده که بزرگترین پرده
سینمایی در اروپاست.
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فینتک
با وجود اینکه سوئیس کشور ثروتمندی است ،بهترین رتبه شاخص نوآوری را در دنیا دارد و هزار عامل دیگر ،نباید نقش
رگوالتوری را در توسعه فینتک این کشور نادیده گرفت .البته از قدیم سوئیس جزء مناطقی از دنیا بود که از نظر خدمات
مالی پیشرو بوده است .دو شهر زوریخ و ژنو در بین  ۱۵مرکز مالی جهان قرار دارند ،اما در رقابت سختی که بین هابهای
مالی جهان جریان دارد ،دولت سوئیس تالش میکند جایگاه قطبهای مالی این کشور را از نظر شاخصهای مالی حفظ
کند و حتی بهبود دهد.
دولت سوئيس بهخوبی اهمیت نوآوری و فناوری در خدمات مالی را درک کرده و از طریق برداشتن موانع قانونی و از جمله
قوانین موسوم به «الیتتاچ» تالش میکند فعالیت برای اســتارتآپهای فینتک را آسانتر کند ،بهعنوان مثال؛ برای
برخی خدمات در بخشهای «نیچ» نیاز به مجوزهای بانکی را حذف کرده است.
آگوست سال گذشته قوانین جدیدی که شورای فدرال وضع کرده بود ،به اجرا گذاشته شد .این قوانین فرایندهای مربوط
به خدمات تامین مالی جمعی و پرداخت را ساده کرده است؛ شبیه آنچه در سایر مدلهای کسبوکاری جمعآوری سرمایه
انجام میشود .قوانین اصالحشده معافیتهای خاصی را ایجاد کرده که به شرکتها اجازه میدهد تا وامهای جذبشده را
تا  ۶۰روز در یک حساب تسویه نگه دارند؛ بدون اینکه به مجوز بانکی نیاز داشته باشند.
اولین فعالیتهای جدی فینتک در سوئیس سال  ۲۰۱۳با کنفرانس فایننس  ۲.۰شروع شد .در سال ۲۰۱۴نیز انجمن
فناوری مالی در این کشور شکل گرفت ۲۰۱۵ .سالی بود که تحوالت گستردهای در زمینه فینتک در جزیره صلح اتفاق
افتاد تا شاهد ظهور یک هاب جدید و پرجنبوجوش فینتک در جهان باشیم.
در حال حاضر غیر از رویداد فایننس  ،۲.۰رویدادهایی مانند میتاپهای زوریخ و ژنو ،فینتک بوست اینوویشن ،۲۰۱۵
جایزه فینتک سوئیس ،دیجیتال سوئیس  ۲۰۲۵در این کشور برگزار میشوند .وجود این رویدادها و همچنین چندین
انکوباتور و انجمن مرتبط با فینتک باعث شده فعالیت استارتآپهای فینتک در سوئیس افزایش قابل توجهی از سال
 ۲۰۱۴به بعد داشته باشد.
اکوسیستم فینتک سوئیس رشد قابل مالحظهای را در سال میالدی گذشته تجربه کرد که این رشد را مدیون چارچوب
قانونی حمایتی ،روی خوش نشان دادن بازیگران سنتی مالی به همکاری با اســتارتآپها و توافقنامههای بینالمللی
جدید بود.
گزارشها میگویند در دســامبر  ۲۰۱۷تعداد  ۲۰۹اســتارتآپ فینتک در جزیره صلح فعالیت داشــتند .اغلب این
استارتآپها در زمینه سرمایهگذاری و مدیریت دارایی ( ۵۷استارتآپ) ،تامین سرمایه جمعی ( ۴۶استارتآپ) ،ارزهای
رمزنگاریشده و بالکچین ( ۲۸استارتآپ) و پرداخت ( ۲۱استارتآپ) فعالیت میکنند.
زوریخ بهطور خاص و بهســرعت در حال تبدیل شدن به هاب فینتک سوئيس اســت .زوریخ بزرگترین شهر کشور و
بزرگترین مرکز مالی آن است و بسیاری معتقدند در حال تبدیل شدن به یکی از هابهای فناوری اروپاست.

استارتآپهای فینتک معروف
3/1/1397 AP, 3:51 PM

کردیتگیت ۲۴

کردیتگیت یک پلتفرم تامین سرمایه جمعی است که در سال  ۲۰۱۴راهاندازی
شــد .این پلتفرم وامگیرندگان و ســرمایهگذاران خصوصی و ســازمانی را به هم متصل میکند .دفتر
کردیتگیت در شهر راشلیکن قرار دارد و بهجز این دفتر شعبه دیگری ندارد و این باعث میشود هزینههای
اداری آن پایین بیاید و در نتیجه کارمزد از وامگیرندگان هم کاهش مییابد.
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متاکو اسای

متاکو استارتآپ سوئیسی است که دفتر مرکزی آن در شهر ویوی قرار دارد .کار
آنها توسعه راهحلهای قراردادهای تجاری هوشمند روی بالکچین است .بهعنوان یک شرکت مشاوره،
آنها نسل بعدی فناوریهای مالی را با تکیه بر دفاتر کل توزیعشده ایجاد میکنند .اکنون محصوالت متاکو
در دسترس ،امن و قابل اعتماد هزاران شرکت و برنامهنویس است.

سیفسوئیسکلود

سیفسوئیس کلود یک سرویس محاسباتی امن در سوئیس است .سیفسوئیس
کلود در دستهبندی استارتآپهای فینتک در بخش مدیریت داده قرار میگیرد .کار آنها ارائه خدمات
ابری در زمینه محاسباتی و ذخیرهسازی است .آنها عالقهمندند با ارائهدهندگان خدمات فناوری اطالعات
و سیستمهای یکپارچهسازی همکاری کنند.

نیپ

دنیس جاستین و کریستینا کوهل استارتآپ نیپ را در سال  ۲۰۱۳راهاندازی کردند.
اکنون نیپ بیش از یکصد کارمند در زوریخ ،برلین و بلگراد دارد .نیپ در زمینه اینشورتک فعالیت میکند
و یک اپلیکیشن موبایل دارد که به کاربران اجازه میدهد همه خطمشیها ،حق بیمهها و مزایای تمامی
بیمهنامههایشان را مدیریت کنند.

اینوستگلس

اینوســتگلس پلتفرمی  ۷در  ۲۴برای بازارهــای مالی و دارای یــک الگوریتم
پیشبینی است که گفته میشــود مالک آن بانک سوئیس اســت .هدف این پلتفرم ارائه اطالعات مالی
هوشمند مورد نیاز ســرمایهگذاران در زمان و در فرم مناسب است .اینوستگلس اطالعاتی مانند سهام،
اوراق قرضه ،فارکس ،اییتیاف ،پیشبینی روندهای آتی و اخبار را بهصورت ســاده و خالصه در اختیار
حرفهایها قرار میدهد.

چرا سوئيس رهبر نوآوری جهان
است؟
در نوآوری ،سوئیس حرف اول را میزند .طبق فهرست سازمان جهانی مالکیت
معنوی ،سوئیس رهبر نوآوری کره خاکی است .برای شش سال پشت سر هم
کشور آلپ این عنوان را از آن خود کرده و حاال ســوال اینجاست که چطور
توانسته به این جایگاه برسد و آن را حفظ کند؟
نگاهی به شاخصهایی همچون سرمایه انســانی و تحقیقات ،زیرساختها،
پیچیدگی بــازار و پیچیدگــی کســبوکار و همچنین دانــش ،فناوری،
خروجیهای خالقانه مانند ثبــت اختراع و صادرات محصــوالت خالقانه،
میتواند دید روشنی درباره اوضاع نوآوری در جزیره صلح به ما بدهد .در ادامه
پنج عامل اوضاع مناسب نوآوری در سوئیس را بررسی میکنیم.
 .۱کشور مخترعها
در هیچ جای دنیا به اندازه سوئیس نمیتوانید مخترع پیدا کنید .سال ۲۰۱۵
نسبت درخواست ثبت اختراع در این کشور  ۸۷۳درخواست به یک میلیون
جمعیت این کشور بود .بعد از سوئیس ،هلند با  ۴۱۹در یک میلیون جمعیت
قرار داشت .از نظر شاخص «خروجیهای دانش و فناوری» سوئیس در رده
بسیار باالیی قرار دارد.
 .۲موسسههای تحقیقاتی در سطح جهانی
در رتبهبندیهای مختلف موسسههای آموزشی جهان ،دانشگاههای سوئيس
همواره رتبههای باالیی میگیرند .در کنار این ســطح باالی دانشــگاهها و
موسسههای آموزشی ،دانشگاهها در پروژههایی برای ایجاد پارکهای نوآوری
همچون پارک نوآوری شــهر فرایبورگ و ایجاد شغل و فضای مناسب برای
ارتباط دانشجویان و کارآفرینان تالش میکنند.
 .۳سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی
گرچه گاهی شــرکتهای چندملیتی به دالیلی همچون فــرار از مالیات و
اقدامات غیرمسئوالنه مورد انتقاد قرار میگیرند ،اما نباید نقش و حمایت مالی
آنها در تحقیق و توسعه را نادیده گرفت .شــرکتهای بزرگ فعال در زمینه
گیاهان دارویی مانند روشــه و نوواریتس که در بازل قرار دارند و مالک ۲۰
شرکت بزرگ در جهان هستند ،بیشترین بودجه را در بخش تحقیقات خرج
میکنند .مطالعهای در ســال  ۲۰۱۶نشان داد که مشارکتهای چندملیتی
با کسبوکارهای کوچک و متوسط ،موسســههای تحقیقاتی و آموزشی و
دانشگاهها ،نوآوری در سوئیس را بهبود میبخشند.
 .۴پروژههای نوآورانه در زمینه انرژیهای سبز
پروژه هواپیمای خورشیدی سوئیس با عنوان سوالر ایمپالس توجه بسیاری
را در سراســر جهان به خود جلب کرد .هدف این پروژه یافتن راهحلی پایدار
برای سفرهای طوالنی از طریق انرژی خورشیدی است .برانت پیکارد ،خلبان
ماجراجوی همکار در این پروژه سال  ۲۰۰۳و در زمان راهاندازی آن گفته بود:
«هدف ما ایجاد نمادی قدرتمند برای جذاب کردن نوآوری و روحیه پیشرو
بودن است تا مردم را برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه تشویق کند ،بهویژه
در زمینه فناوریهای انرژی پاک و تجدیدپذیر».
 .۵منابع انسانی ماهر
در زیررده «اشتغالزایی مبتنی بر دانش» شاخص نوآوری جهان رتبه سوم را
کسب کرد که نشان میدهد نیروی انسانی در این کشور واقعا سواد کاری را که
انجام میدهند ،دارند .سوئیس بهدلیل شرایط مساعد زندگی در آن بهخوبی
توانسته است نیروهای ماهر را از سراســر جهان جذب کند؛ گرچه آنها این
نگرانی را دارند که سیاستهای محدودسازی مهاجرت به اتحادیه اروپا به این
نقطه قوت سوئیس آسیب برساند.

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم .تیرماه 97

91

ویژه
مجهانی
جا 

استاریکا

ک

در جستوجوی
فناوری
کاستاریکا سومین کشور پاک دنیا در
سال  ،2016در حال نزدیک شدن به
جایگاه نخست دنیاست .کاستاریکا که
بهخاطر طبیعت بکر و زیبایش بر سر
زبانهاست ،چند سالی است تمرکز
خود را به حوزه فناوری معطوف کرده،
البته یک امتیاز ویژه هم برای فعاالن
کسبوکار دارد و آن نزدیکی به آمریکا و
کاناداست
کاستاریکا

چهار زن تاریخساز کاستاریکا

نام کوستاریکا یا کاستاریکا یک نام اسپانیایی است و در زبان اسپانیایی یعنی
«ساحل غنی» .کاســتاریکا را بهدلیل ثبات این کشــور در دموکراسی و در
منطقهای میشناســند که بیثباتیهای متعددی در آن وجود داشته است.
کاستاریکا هرچند قسمتی از فدراسیون آمریکای مرکزی ( ۱۸۲۳تا )۱۸۳۸
بهشمار میآمد ،ولی بیشــتر در انزوا از همسایگانش توســعه یافت ،با مزارع
کوچک بسیار ،رونق یافت و مهاجران اروپایی را جذب و دموکراسی باثباتی را
ایجاد کرد .از جنگ داخلی  ،۱۹۴۸ارتش این کشور منحل شد و از آن زمان،
کاستاریکا نقش برقرارکننده آشتی در آمریکای مرکزی را اتخاذ کرد .همین
یکی از مهمترین سیاستها یا میتوان گفت دستاوردهای کاستاریکاست که
هزینه امور نظامی را صرف حفظ منابع طبیعی کرد و هماکنون این کشــور
بدون ارتش است .همچنین این کشور در حالی  6.9درصد از بودجه خود در
ســال  2016را صرف آموزش و پرورش کرد که این عدد در میانگین جهانی
 4.4است.

چهار زن تاریخ کاستاریکا را تغییر دادند؛
اولین زن مارگارت برتئو ادیو است که او را
بهعنوان مادر نقاشی رنگ روغن در کاستاریکا
معرفی میکنند .لوال فرناندز کابالرو دیگر
هنرمند نقاش تاثیرگذار این کشور در سطح
بینالمللی است .سسی وارگاس آلوارادو
دیگر زن تاثیرگذار کاستاریکایی است که در
هنر و عکاسی ید طوالیی داشته است و نفر
چهارم کارال سوالنو ،عکاس معاصر این کشور
است که در آثار خود ،هنر عکاسی را متحول
کرده است.

سیستم مالی کاستاریکا شامل بانک مرکزی ،سه بانک دولتی تجاری ،بانک
خصوصی تجاری ،یک بانــک کارگری ،یک بانک رهنی دولتی ،دو شــرکت
ساختمانی ،پنج شرکت غیربانکی مالی 25 ،صندوق و تعاونی و سه نهاد درگیر
در مبادله و انتقال پول است که همه تحت نظارت بانک مرکزی و مجلس ملی
برای نظارت بر سیستم مالی فعالیت خود را انجام میدهند.
اکوتوریسم یکی از موتورهای اصلی اقتصاد کاستاریکاست .این کشور در سال
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اقتصاد

 ۲۰۱۳میزبان حدود دو میلیون و  ۱۵۰هزار گردشگر بود و دولت این کشور
نیز قصد دارد تا ســال  ۲۰۱۵تعداد گردشــگران را که بخش قابل توجهی از
آنها گردشگران درمانی هستند ،به سه میلیون و  ۴۰۰هزار گردشگر برساند.
کاستاریکا در سال  ۲۰۱۱میزبان کنفرانس جهانی گردشگری درمانی بود .این
کشور با جذب ســرمایهگذاری خارجی اقدام به احداث کلینیکهای مجهز،
هتلها و ویالهای لوکس در قالب طرح «تعطیالتدرمانی» کرده و به یکی از
قطبهای گردشگری درمانی جهان تبدیل شد ه است.
همچنین موج خصوصیسازی در ســال  ۱۹۸۳به کاستاریکا رسید که رشد
شتابان دهه  ۱۹۷۰را در مورد موسسات دولتی تجربه کرده بود .کاستاریکا از
شکل یک دولت حمایتکننده از صنایع داخلی به سمت حمایت از یک الگوی
اقتصاد آزاد حرکت کرد؛ بنابراین از ســال  ۱۹۸۶تا  ۱۹۸۸تعداد  ۳۲موسسه
دولتی خصوصی شــدند .تورم این کشور در ســال  ،2017حدود  2.6درصد
تخمین زده شده است .تولید ناخالص داخلی این کشور نیز از  41.3میلیارد
دالر آمریکا در سال  2011به  52.6میلیارد دالر در سال  2015افزایش یافته
است .شایان ذکر اســت بدهی در حال رشد و کســری بودجه ،نگرانی اصلی
کشور اســت و در حال حاضر کشــور در حال بحث در مورد اصالحات مالی
مهم برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از رشد بدهیهاست .در رابطه با
سرمایهگذاری خارجی در این کشور باید گفت بسیاری از شرکتهای خارجی
در مناطق آزاد تجاری کاســتاریکا فعالیت میکنند که از ســرمایهگذاری و
مشوقهای مالیاتی ســود میبرند .بیش از نیمی از این نوع سرمایهگذاریها
توسط ایاالت متحده جذب شده اســت .به گفته دولت ،این مناطق در سال
 2015بیش از  82هزار شغل مســتقیم و  43هزار شغل غیرمستقیم را ایجاد

مهمترین بانکها
کاستاریکا
کوستاریکا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر کاستاریکا در ایران:

آمریکا
جمهوری
زندهباد کار و آشتی
لوئیس گیرمو سولیس
هلو فجاس بنگس
سنخوزه
اسپانیایی
 51100کیلومتر مربع (رتبه )126
 4/857میلیون نفر (رتبه )123
66
کولون
 61میلیارد دالر (رتبه )77
 12144دالر دالر (رتبه )59
ادورادو پرادو زونیگا
ندارد

بنکو دی کاستاریکا

مدیرعامل :ادوارد رامیرز کاسترو
تعداد پرسنل 9000 :نفر
تعداد شعبه- :
بنکو دی کاستاریکا یک بانک تجاری دولتی است که در کاستاریکا
فعالیــت میکند .ایــن بانک با در اختیار داشــتن ارزشــی معادل
 806،606،710دالر و دارایــی  7،607،483،881دالر ،خــود را
بهعنوان یکی از قویترین شرکتهای بانکی در کاستاریکا و آمریکای
مرکزی معرفی میکند .این بانک در ابتدا بهعنوان یک بانک تجاری
خصوصی آغاز به کار کرد تا زمانی که در دهه پایانی قرن  19بهعنوان
تامینکننده ارز و درآمد عمومی انتخاب شد.

معمار بزرگ کاستاریکا

ایبو بانیال آکانیتریلو؛ معمار ،مجسمهساز،
ریاضیدان و معلم کاستاریکایی است .او
ملیت کاستاریکایی و اسپانیایی دارد و
شهرت او بهخاطر معماری بناهایی نظیر
مرکز علمی و فناوری آمریکای التین،
ستاد مرکزی آمریکا ،بیمارستان آمریکایی
ایبرو ،چندین کلینیک برای موسسه ملی
بیمه و ...است.

بنکو نشنال دی کاستاریکا

مدیرعامل :ماریوریوراتورسیاس
تعداد پرسنل 8000 :نفر
تعداد شعبه230 :
بنکو نشــنال دی کاســتاریکا که با عنوان  BNCRشناخته میشود،
بزرگترین بانک تجاری در کاستاریکا و دومین بانک بزرگ آمریکای
مرکزی به لحاظ دارایی است .در ژانویه  ،2013فیچ ریتینگز ،شرکت
خدمات مالی آمریکایی این بانک را با کالس AA +طبقهبندی کرد.
این بانک طیف گستردهای از خدمات را به افراد و کسبوکارها ارائه
میدهد؛ از جمله این خدمات میتوان به افتتاح حســابهای جاری
و پسانداز ،اعطای وام ،ارائه کارتهای اعتباری ،بانکداری اینترنتی،
طرحهای بازنشســتگی ،کارگزاری بیمه و سهامداری اشاره کرد .در
نیمه دوم سال  ،2017این بانک در اعطای وام به یک شرکت وارداتی
سیمان ،متخلف شناخته شد و موجی از عدم اعتماد را در میان مردم
و مسئوالن این کشور به وجود آورد .پرونده این رسوایی به قوه مقننه
این کشور فرستاده شده که هنوز در حال بررسی است.

وبسایت بانک مرکزیwww.bccr.fi.cr:

موزه هنر کاستاریکا

در موزه هنر کاستاریکا 3200 ،اثر هنری
مربوط به دو قرن اخیر به نمایش گذاشته
شدهاند .همچنین در این موزه ،باغی
وجود دارد که مجسمههای افراد مشهوری
چون فرانسیسکو زونیگا ،جورج جیمنز و
دیگر هنرمندان مشهور را در خود جای
داده است.

بانکردیتو

کردند .بهطور کلی  5.5درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در کشاورزی،
 6.18درصد در صنعت و  75.9درصد در خدمات صرف میشود .با اینکه 20.5
درصد از مردم این کشــور زیر خط فقر زندگی میکنند ،کاســتاریکا یکی از
باالترین استانداردهای زندگی در آمریکای مرکزی است .صندوق بینالمللی
پول در ماه ژوئن  2017اعالم کرد رشد ساالنه در اقتصاد بیش از چهار درصد
بوده است.

سیستمهای پرداخت

در این کشــور پول نقــد همــواره مطلوبتر و ویــزا و مســترکارت هم از
آمریکناکســپرس بهتر هســتند .البته دســتگاههای خودپرداز در سراسر
کاستاریکا وجود دارد .سیستمهای پرداخت رایج در کاستاریکا نیز اعتبارنامه،
پیشپرداخت پول یا کارت اعتباری هستند .اعتبارنامههای بانکی رایجترین
و مطمئنترین روش پرداخت در این کشور است و معامالت کوچک اغلب از
طریق پیشپرداخت با استفاده از انتقال بانکی صورت میگیرد.
این کشور از بهترین کشــورهای آمریکا در زمینه کارآفرینی است و تجارت
الکترونیکی در مقیاس کوچک در آن در حال رشــد و توسعه است .عالوه بر
اینها در کاستاریکا برنامه ارائه خدمات زیستمحیطی وجود دارد .در این برنامه
که « »PESPخوانده میشود ،به زمینداران برای ارائه خدمات زیستمحیطی
پرداختهایی صورت میگیرد .آنها این هزینه را برای تکنیکهای حفاظت از
جنگل که تاثیر مخربی بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم نداشته باشد،
دریافت میکنند .ناگفته نماند یکی از طرحهای اصلی کشور این است که پول
را از راههای دور به کاستاریکا بیاورد.

مدیرعامل :رونالد روجاس اسکویول
تعداد پرسنل 694 :نفر
تعداد شعبه-:
بانکردیتو بانک دولتی و تجاری در کشــور کاستاریکاســت که 99
ســال از تاســیس آن میگذرد .این بانک ،جوانتر از دو بانک دیگر
کاستاریکاســت .ایده اولیه تاســیس این بانک ،توسعه شهر کارتاگو
در کاســتاریکا و از طریق ارتقای کشــاورزی بوده است چراکه سایر
بانکهای کاستاریکایی در این منطقه شعبهای نداشتند و اقتصاد این
منطقه در شرایط مطلوبی نبود .پس از تاسیس ،بانکردیتو درهای خود
را به سوی عموم باز کرد و هدف آن چیزی جز ارتقای صنعت کشاورزی
و توسعه منطقه نبود .در سال  1948هیات دولت کاستاریکا بانکداری
خصوصی را ملی کرد؛ به این ترتیب بانکردیتو از حالت محلی خارج شد
و فعالیت خود را در سطح ملی آغاز کرد .با این وجود ،سقوط بانکردیتو
در سال  2012آغاز شــد ،زمانی که مدیریت سیستم بانکداری برای
توسعه را از دســت داد و وامهایی را با شرایط آسان برای شرکتهای
کوچک و متوســط فراهم کرد .در آن زمان ،این بانــک به بنکو دی
کاستاریکا منتقل شد و  88هزار و  371میلیون کولون برای این بانک
ضرر در پی داشت.
تحقیقات روزنامهنگاران از گزارشهای مالی بانکردیتو نشان میدهد
که در سال  ،2016اعتبارات بد این بانک به طور موثری افزایش یافته
است .در حالی که در سال  ،2015سود آن میلیون  1457.5میلیون
کولون بود ،در ســال  2016با  81درصد افت  282.7میلیون کولون
رسید.
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فرانسیسکو زونیگا

جوزه جیزز فرانسیسکو زونیگا یک
هنرمند مکزیکی متولد کاستاریکاست.
شهرت او بیشتر بهخاطر هنر نقاشی و
مجسمهسازیاش است .او را بهعنوان یکی
از یکصد مکزیکی برجسته در قرن بیستم
میشناسند .البته دایرهالمعارف برتانیکا،
او را بهعنوان بهترین مجسمهساز در سبک
جدید مکزیک معرفی میکند.
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تیم ملی کاستاریکا
لقب :تیوکس ،سهرنگ و قرمز
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :حضور در مرحله حذفی جام جهانی 2014
ردهبندی فیفا23 :
سرمربی :اسکار رامیرز
کاپیتان :کیلور آنتونیو ناواس گامبوا

کشور بدون ارتش

در دنیای امروز ،یعنی جایی که بیشتر کشورها با غرو ِر تمام ،اقدام به نمایش قدرت نیروهای نظامی خود
میکنند ،باور این موضوع بسیار دشوار است که برخی کشورها ،دارای هیچگونه نیروی نظامی نیستند .آنها از
هیچگونه سیستم دفاعی برخوردار نبوده و کامال به همپیمانان خود و نیز حمایت کشورهای خارجی وابسته
هستند؛ کاستاریکا در بین این کشورها طبقهبندی میشود.

بخش جداییناپذیر در فرهنگ کاستاریکا

موسیقیبخشجداییناپذیریازفرهنگآمریکایالتیناستوکاستاریکانیزازاینامرمستثنینیست.
کاستاریکاییهاموسیقیخودراازبسیاریازکشورهایدنیاوامگرفتهاند.ژانرهایمطرحموسیقیدر
کاستاریکاعبارتنداز:سالسا،کومبیا،پاپ،دیسکو،راکاندرولآمریکاییوبریتانیاییوسکا.

آتشفشان آرنال
کولون

جایزه ادبیات کودکان کاستاریکا

جایزه ادبیات کودکان کاستاریکا رویداد ادبی است که توسط
دانشگاه ملی کاستاریکا برگزار میشود و بهمنظور ترویج ادبیات
آمریکای التین بنیانگذاری شده است .جایزه این رویداد نیز
شامل انتشار آثار برنده است .امسال خورخه لوئیس پناریس،
نویسنده کوبایی برنده این جایزه شد.

کولون کاستاریکا با کد ایزوی
 ،CRCیکای پول رایج در کشور
کاستاریکاست .مسئولیت
کنترل این یکای پول بر عهده
بانک مرکزی کاستاریکا قرار
دارد .کولون در سال 1896
و بهعنوان جایگزین پزو
کاستاریکا معرفی شد .نماد
کولون  ₡است.

آرنال ،آتشفشان چینهای فعالی به ارتفاع تقریبی  ۱۶۷۰متر است که در رشتهکوه کوردیراد
گواناکاسته در شمال غربی کشور کاستاریکا قرار دارد .این آتشفشان طی آخرین فوران
عظیم خود در سال  ۱۹۶۸سه دهکده را نابود کرد و  ۸۷نفر را کشت.

اکوتوریسم

از کاستاریکا بهعنوان مترادف واژه اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت استفاده میشود که اصال
بیدلیل نیست .جنگلهای ابری مهآلود ،ساحلهای شن سیاه ،بیشههای بارانی متراکم و
عمیق و رودهای پرسرعت ،فضای باز زیادی را برای فعالیتهای مختلف فراهم میآورند.
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فینتک
کشــورهای در حال توسعه مانند کاستاریکا و همســایههای آن با اســتارتآپهای فینتک موفق ظاهر شدهاند .آنها
بر ابزارهای مالی در حال توســعهای مانند پرداخت ،مدیریــت داده ،بانکداری دیجیتال ،مدیریت مالی شــخصی و...
سرویسهای متنوع و قابل دسترسی را برای بازارهای مختلف ارائه میدهند .سرمایهگذاریها این امکان را فراهم میکند
تا کانالهای متعددی برای غیربانکها ایجاد شود تا خدمات مالی را دریافت کنند.
در سطح ابتدایی ،برای مردم این امکان فراهم میشود تا از امکانات غیرقابل دسترس و زمانبر بانکها به سرویسهای
نوآورانه و محصوالت رقابتپذیر رو آورند .در واقع گوشــیهای هوشمند این امکان را برای کاربران فراهم میکنند تا از
راههای سادهتری به سرویسهای بانکی دست پیدا کنند.
البته در بســیاری موارد ،این نوآوریها با چالش رگوالتوری مواجه میشــوند .البته کارشناسان فینتک در این کشور
اعتقاد دارند کاســتاریکا برای اینکه از امکانات این نوآوریها اســتفاده کند باید بر این چالشها فائق آید و رگوالتورها
باید تالش خود را به سازگاری این قوانین با فناوریهای جدید معطوف کنند .این اقدامات قانونی شامل رصد پیشرفته
و تجزیهوتحلیل پلتفرمهای فناوری در بازار اســت .مورد دیگر تشویق ســندباکسهای قانونگذاری بهمنظور تست
محصوالت جدید فناوری و سرویسهای مبتنی بر فناوریهای جدید است.
مورد دیگر ایجاد انگیزه کافی توسط قانونگذاران برای ارائه ســرویسهای مبتنی بر زنجیره بلوک مانند قراردادهای
هوشمند ،مدیریت قرارداد و سیستمهای سوابق شخصی است .مســاله دیگر ایجاد سیاست عمومی است تا ابزارهای
ضروری بهمنظور توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم شود .مورد دیگر تغییر در رژیم مالیاتی جاری است تا انگیزه کافی برای
کارآفرینی در حوزه فینتک فراهم شود.
موضوع دیگر ایجاد مکانیسمهای قانونمند چابک اســت تا درگیریهای موجود از بین برود .فراتر از تمام این مسائل،
بانکهای این کشور باید از حالت سنتی خارج شده و به این فناوریها خوشامد بگویند تا با ایجاد رقبای جدیدی مانند
استارتآپهای فینتک ،همکاری بین این دو بخش فراهم شود.
ناگفته نماند برای بسیاری از استارتآپهای فعال در این حوزه ،کاستاریکا کشوری بسیار مطلوب است .برای این موضوع
هم چند دلیل وجود دارد؛ اول اینکه کاستاریکا به ایاالت متحده نزدیک است و سالهاست بهعنوان متحد آن شناخته
میشود .این موقعیت به کسبوکارها اجازه میدهد تا در اولین تماس با شرکتهای آمریکایی و کانادایی ارتباط برقرار
کنند و به این ترتیب در صنعت ثابتقدم بمانند .همچنین کاستاریکا به لحاظ استراتژیک ،موقعیت خوبی برای صادرات
به دو کشور توسعهیافته ایاالت متحده و کاناداست .عالوه بر این ،این کشور بین دو اقیانوس واقع شده است و این امکان
فراهم میشود تا بهوسیله اقیانوس آرام محصوالت وارداتی از آسیا دریافت شود.
همچنین کاستاریکا توافقنامهای با ایاالت متحده دارد که به آموزش زبان انگلیسی در این کشور کمک میکند .ایاالت
متحده امکاناتی را در این کشور ایجاد کرده تا زبان انگلیسی را بهعنوان زبان دوم به کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن این
کشور آموزش دهد .این موضوع برای تمام شرکتهای این کشور سودمند است؛ چراکه تقاضای مردم دوزبانه بدون توقف
در حال افزایش است .کاستاریکا بهعنوان یک جمهوری دموکراتیک ،تمام حقوق کمپانیهای خارجی و سرمایهگذاران
را تضمین میکند و آنها مانند برخی کشورهای کمونیستی با سوءاستفادههای ناعادالنه مواجه نمیشوند.

استارتآپهای فینتک معروف
ناین کلودز

اســتارتآپ ناین کلودز روی توسعه وبسایت و مشــاوره برای کسبوکارهای
کوچک منطقهای متمرکز شده است .تیم این اســتارتآپ که مقر آن در شهر
سنخوزه است ،به فعالیتهایی نظیر توسعه وب ،طراحی محصول اطالعات محور،
بهینهسازی موتور جستوجو و بازاریابی ایمیلی میپردازند.

چکاندی

استارتآپ چکاندی شبکه ارائه خدمات مالی است و برای کسبوکارها این امکان
را فراهم میکند تا چکهای خود را در یک مرکز داده ثبت کنند .این کار امکان تقلب را کاهش میدهد ،از
تکرار جلوگیری میکند و باعث میشود تامین مالی بهصورت پویا انجام شود.

بیاستو

اســتارتآپ بیاســتو با ایجاد فناوری جدید اقدام به جذب ســرمایه برای موسسات
غیرانتفاعی و کلیساها میکند .این استارتآپ یک برنامه کاربردی در تلفن همراه است و
بهتر از هر وبسایت دیگری این امکان را فراهم میکند تا جذب سرمایه صورت گیرد .بیاستو به حدود هزار سازمان،
از جمله سازمانهای غیرانتفاعی ،کلیسا و بانک خدمات خود را ارائه میدهد .این استارتآپ که حدود 50کارمند
دارد در شهر نیویورک واقع شده ،اما در کاستاریکا و آرژانتین هم فعالیت دارد.

کارااو ونچرز

استارتآپ کارااو ونچرز یک شتابدهنده و سرمایهگذار فرشته در سنخوزه
اســت .این اســتارتآپ در مراحل ابتدایی ســرمایهگذاری میکند ،منابع
پشــتیبانی را بهطور عملی ادغام میکند ،ارزشگذاری را از طریق مدیریت اســتراتژیک و مالی افزایش
میدهد و امکان اتصال کارآفرینان با اولین فرصتهای بزرگ در بازار را فراهم میکند .این تیم ،کارآفرینان
را در زمینه تولید راهحلهای جدید و ایجاد شرکتهایی با پتانسیل همراهی میکند تا به صنایعی در ابعاد
منطقهای و بینالمللی تبدیل شوند.

جایگاه فناوری در کاستاریکا
وزارت علوم و فناوری کاستاریکا سال  1990تاسیس شد و از آن زمان تاکنون
ارتقای علم ،فناوری و نوآوری در دســتور کار دولت قرار گرفته اســت .از سال
 2000تا  2002دولت مطابق با برنامهای که داشت ،طرحی را با عنوان ایمپالسو
اجرا کرد .دولت در این طرح از نــوآوری در بنگاههای کوچک و بزرگ ،حمایت
و امتیازهایی را برای تامین مالی بخش تحقیق و توسعه این مراکز فراهم کرد و
مدیریت رقابتپذیری را افزایش داد .پس از انتخابات سال  ،2010دولت ،شورای
ریاســتجمهوری را برای ایجاد رقابت و نوآوری تشــکیل داد .این مرکز قصد
دارد سرمایه انسانی کشور کاســتاریکا برای نوآوری را افزایش دهد .کاستاریکا
همچنین یک طرح ملی برای علوم ،فناوری و نوآوری را از سال  2011تا 2015
اجرا کرد .این طرح که یک گروه یکصد نفــره آن را طراحی کرده بودند ،هفت
حوزه اســتراتژیک را برای تاکید مطرح کردند؛ علوم هوا و زمین ،مواد جدید،
بیوتکنولوژی ،سرمایه طبیعی ،سالمت (بیماریهای جدید) ،انرژی جایگزین و
فناوریهای دیجیتالی از جمله این حوزهها بود.
از جمله تالشهای دولت کاســتاریکا در راســتای ارتقای فناوری میتوان به
تصویب نخســتین مشــوقها برای خرید خودروهای الکتریکی در تاریخ ۱۵
دسامبر  ۲۰۱۷در این کشور اشاره کرد .بر اساس گزارشها این مشوقها قیمت
نهایی خودروهای پالگیــن الکتریکی را تا حــدود  ۲۴درصد کاهش میدهد.
کاستاریکا از نظر برخی خودروســازان ،بازار چندان ایدهآلی برای خودروهای
پالگین الکتریکی نیست؛ چراکه ســرانه درآمد ناخالص ملی در این کشور (بر
اساس آمار بانک جهانی در ســال  ۱۰ )۲۰۱۵هزار دالر است ،در حالیکه اکثر
ش از  ۴۰هزار دالر قیمت دارند و طبیعی است
خودروهای پالگین الکتریکی بی 
که این خودروها فراتر از توان خرید اکثر مردم کاستاریکا باشند .از سوی دیگر
بازار خودرو در این کشور ،با فروش ساالنه  ۱۵۴هزار دستگاه بازار کوچکی بهشمار
میرود و در نتیجه نمیتواند برای تولیدکنندگان خودروهای پالگین الکتریکی
چندان جدی قلمداد شود.
با این حال با توجه به اینکه صنعت گردشگری و بازدید توریستها در کاستاریکا،
پنج درصد از درآمد ناخالص این کشــور را تشــکیل میدهد ،دولت قصد دارد
تصویری طرفدار محیط زیســت از خود ارائه دهد و در تالش است برای مهار
تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی نقش مثبتی داشــته باشد .در همین راستا
دولت کاستاریکا هدفی را تعیین کرده که بر اساس آن تا سال  ۳۷ ،۲۰۲۲هزار
دســتگاه خودروی پالگین الکتریکی در جادههای این کشور در تردد خواهند
بود .سازمانهای فدرال در کاســتاریکا نیز درحال برنامهریزی برای حمایت از
خودروهای الکتریکی هســتند .موسســه دولتی گروپو آیس و وزارت انرژی و
محیط زیست کاستاریکا در سومین نشست ساالنه حملونقل پاک در آمریکای
التین که در سپتامبر  ۲۰۱۷برگزار شد ،برنامههای مشترک خود برای ترویج
خودروهای الکتریکی را معرفی کردند .از آنجا که  ۹۲درصد شهروندان کاستاریکا
دارای منازل شــخصی هستند ،دسترسی آنها به شــارژ الکتریکی میتواند به
ترویج و استقبال از خودروهای پالگین کمک شایانی کند .همچنین آبوهوای
معتدل این کشور با متوسط دمای  ۲۵درجه سانتیگراد به باتریهای خودروهای
الکتریکی این امکان را میدهد که گستره مســافتی و دوام بیشتری نسبت به
مکانهایی با آبوهوای سختتر داشته باشند .بر اساس گزارشهای وزارت انرژی
و محیط زیست ،کاستاریکا در حال توسعه یک سیاست ملی برای الکتریکیسازی
حملونقل است که بهزودی بهعنوان بخشی از برنامه ساالنه ملی این وزارتخانه
منتشر خواهد شد .سیاست ملی خودروهای الکتریکی اهداف قابلدسترسی
را برای کاهش آالیندگیهای ناشیاز حملونقل ،شامل خودروهای سواری و
تجاری و حملونقل عمومی دربر میگیرد .این اهداف همسو با سیاستهای کلی
این کشور در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی خواهند بود.
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عقابهای سفید
صربستان در جنوب شرقی قاره اروپا
واقع شده و از معدود کشورهای
اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم
همچنان درگیر جنگ بوده و تحوالت و
دگرگونیهای سیاسی پیاپی را تجربه
کرده است .شاید بسیاری از ایرانیها از
این کشور چیز زیادی ندانند ،اما با لغو
روادید بین ایران و صربستان ،تنها در
شش ماهه دوم سال گذشته ،هفت
هزار ایرانی بهعنوان گردشگر به این
کشور سفر کردهاند تا زمینه آشنایی
هرچه بیشتر این دو کشور فراهم شود
صربستان

صربستان که با نام رسمی جمهوری صربستان شناخته میشود ،کشوری محصور
در خشکی است که با هیچ دریا یا اقیانوسی در ارتباط نیست .این کشور در مرکز
جنوب شرقی اروپا واقع شده است .حکومت نوین صربستان در سال  ۱۸۱۷در پی
قیام دوم صربها بهوجود آمد و پس از پایان جنگ جهانی دوم مرزهای امروزی
این کشور شکل گرفت .در آن زمان صربستان یک واحد فدرال درون جمهوری
فدرال سوسیالیستی یوگسالوی شد .پس از آنکه مونتهنگرو از اتحاد صربستان
و مونتهنگرو جدا شد ،صربستان در سال  ۲۰۰۶دوباره بهصورت حکومت منفرد
درآمد .این کشــور اســتان های خودمختاری دارد؛ کوزوو و متوهیا در جنوب و
ویوودینا در شمال .با اینکه کوزوو اعالم استقالل کرده است ،اما همچنان زیر نظر
نمایندگان موقت سازمان ملل اداره میشود .صربستان از نظر جغرافیایی در یکی
از راههای بینالمللی اصلی قرار گرفته و مرکز و غرب اروپا را به کشورهای یونان،
ترکیه ،قاره آسیا ،آفریقا و منطقه خاورمیانه پیوند میدهد.
نواک جوکوویچ

اقتصاد

نواک جوکوویچ تنیسور معروف صربستانی
است .او موفق شدهاست  ۲سال متوالی بازیکن
شماره یک دنیا لقب بگیرد .جوکوویچ جزو
هفت بازیکنی است که توانستهاند هر چهار
گرند اسلم را برنده شوند .او بعد از رود الور
دومین بازیکنی است که موفق شدهاست
چهار گرند اسلم را به صورت پیاپی برنده شود.
کسب شش قهرمانی در گرند اسلم استرالیا و
کسب سه عنوان متوالی جام آزاد استرالیا از
دیگر عناوین و افتخارات وی است.

صربستان بزرگترین جزء جمهوری یوگسالوی سابق بود .بین سالهای  ۱۹۹۰و
سرنگونی اسلوبودان میلوشویچ در سال  ،۲۰۰۰جنگ داخلی و حمله ناتو در سال
 ۱۹۹۹و بهدنبال آن تحریمهای اقتصادی ،اقتصاد این کشور به کمتر از نیمی از
تولید پیشین آن کاهش یافت و بیشتر زیرساختها و ظرفیت صنعتی آن ویران
شدند .با این حال با اصالحاتی که سران این کشور در حوزه اقتصاد و کسبوکار
انجام دادند ،چشمانداز اقتصادی صربستان در سالهای اولیه قرن  21بهبود پیدا
کرد .رفع تحریمها و دسترســی به ســرمایه و بازارهای بینالمللی نیز در بهبود
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شرایط موثر بود .صربستان هماکنون جزء اقتصادهای در حال ظهور با محدوده
درآمدی باال شناخته میشود .صنایع خدماتی از جمله گردشگری در اقتصاد این
کشور نقش تعیینکنندهای دارد و حدود  61درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل
میدهد و پس از آن صنعت و کشاورزی بهترتیب با  31و  8درصد در مرتبههای
بعدی قرار دارند .بورس اوراق بهادار بلگراد ،تنها بورس اوراق بهادار در این کشور
است که دارایی بازار آن به بیش از هشت میلیارد دالر میرسد .اقتصاد صربستان در
چندین سال گذشته تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی جهانی قرار گرفته است .پس
از تقریبا یک دهه رشد اقتصادی باال (حدود  4.5درصد در سال) ،اقتصاد صربستان
در سال  2009وارد یک دوره رکود شدید شد که همچنان نتوانسته بعد از آن قد
راست کند .متوسط حقوق ماهانه در این کشور در سال  ،2017حدود  418دالر
بوده است و بیکاری همچنان یک معضل عمده در صربستان به حساب میآید که
نرخ آن در سال  2017به  13درصد رســیده است .آبوهوای صربستان و وجود
دشتهای وسیع در این کشور ،شــرایط مطلوبی را برای کشاورزی پدید آورده
است .در سال  ،2016این کشــور بیش از سه میلیارد دالر محصوالت کشاورزی
و مواد غذایی را به خارج از کشور صادر کرده است .این کشور یکی از بزرگترین
صادرکنندگان میوه یخزده به اتحادیه اروپاست .در کشور صربستان آلو (دومین
تولیدکننده در دنیا بعد از چین) ،تمشــک (دومین تولیدکننده بعد از لهستان)،
ذرت ،گندم ،چغندر ،سویا ،سیبزمینی ،سیب ،گوشت گاو ،مرغ و لبنیات ،تولید
و به بازارهای جهانی صادر میشود.
صربستان همچنین در برخی صنایع حرفهایی برای گفتن دارد که عبارتند از:
خودرو ،فلزات ،صنایع غذایی ،الکترونیک ،دارو و پوشــاک .از میان شرکتهای
خودروسازی معروف ،شرکت فیات در این کشور سرمایهگذاری کرده و سالیانه

مهمترینبانکها

صربستان
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر صربستان در ایران:

اروپا
جمهوریپارلمانی
خداوند عدالت
الکساندر ووچیچ
آنا برنابیچ
بلگراد
صربی
 88361کیلومترمربع (رتبه )113
 7/491میلیون نفر (رتبه )104
66
دینار صربستان
 42میلیارد دالر (رتبه )86
 16063دالر (رتبه )88
یورگوانکا تاباکوویچ
دراگان تودورویچ

قلعه بلگراد

ایآی بانکا

مدیرعامل :میودراگ کاستیک
تعداد پرسنل768 :
تعداد شعبه-:
ایآی بانکا یک بانک تجاری است که مقر آن در پایتخت صربستان قرار
دارد .این بانک در سال  1993مجوز خود را دریافت کرده است و حدود
 50درصد از سهام آن در اختیار شرکت صربستانی سانوکو قرار دارد .در
سالهای  2015و  2016این بانک از مجله معتبر «بانک بینالمللی»
جایزه بهترین بانک تجاری صربستان برای ارائه خدمات مشتریان در
شرق اروپا را دریافت کرده است.

قلعه بلگراد بهعنوان یک سازه دفاعی روی
ارتفاعاتی مشرف به تقاطع رودخانههای
ساوا و دانوب ساخته شد و از قرن دوم تا قرن
هجدهم تغییراتی روی آن صورت گرفت.
امروزه این دژ یک موزه منحصربهفرد از تاریخ
بلگراد است؛ پارک کاله مگدان امروزه یکی
از زیباترین و بزرگترین پارکهای بلگراد به
حساب میآید .نام این پارک از دو واژه ترکی
میآید؛ «کاله» به معنی دژ و «مگدان» به
معنی میدان .کاله مگدان در قرن  ۱۹در
دشتی بین قلعه و برخی سازههای پراکنده
دورتر برای تشخیص بهتر نزدیک شدن
دشمن ساخته شد .در دوران عثمانی از این
محوطه بهعنوان بازار فروش برده استفاده
میکردند.

دایرکتنابانکا

مدیرعامل :دراگان الزورویچ
تعداد پرسنل 400 :نفر
تعداد شعبه-:
بانک دایرکتنا در  17آوریل  1995تاســیس شــده است .بانکداری
تجاری و بانکداری سرمایهگذاری دو حوزهای است که این بانک در آن
به فعالیت میپردازد .بیش از  99درصد سهام این بانک متعلق به دو نفر
است؛ آندری یووانویچ و بوژان میلووانوویچ بهترتیب  49.99و 49.98
درصد از سهام این بانک را دارا هستند .تعداد کارمندان این بانک در
سال  228 ،2016نفر بوده و در سال  2017به  400نفر رسیده است.

جابمسبانکا

وبسایت بانک مرکزیwww.nbs.rs:

حدود دو میلیارد دالر صادرات خودرو از این کشور صورت میگیرد ،همچنین
صربستان هجدهمین تولیدکننده زغالسنگ در جهان و سومین تولیدکننده
مس در اروپاست ،ســاخت تلفنهای همراه هوشمند شــرکت اینتل نیز که با
برند تسال به بازار عرضه میشــود ،در این کشور صورت میگیرد .صنایع غذایی
این کشور هم بهخوبی در ســطح منطقه بالکان و همچنین در سطح بینالمللی
شناخته شده اســت و برخی از برندهای برتر تجاری در حوزه مواد غذایی نظیر
پپسی ،کوکاکوال ،نســتله ،هینکن و کارلسبرگ در این کشــور کارخانههایی
تاسیس کردهاند.

سیستمهای پرداخت

بانکداری در صربستان توسط بانک مرکزی این کشــور قانونگذاری و تنظیم
میشود .هدف این بانک حفظ و تقویت ثبات نظام مالی و اقتصاد صربستان است.
بانکهای صربستان مستقیما در جســتوجوی فعالیتهای تجاری سودآور بر
اساس اصول پرداخت ،سودآوری و نقدینگی هستند .در صربستان میتوان از انواع
کارتهای اعتباری بینالمللی نظیر ویزا ،مسترکارت ،دینرز و آمریکن اکسپرس
برای پرداختها استفاده کرد .تمام ارزهای عمده خارجی را میتوان در صربستان
آزادانه در صرافیهای این کشــور خریدوفروش کرد .بسیاری از بانکها دارای
دستگاههای خودپرداز هستند و هر زمان بخواهید ،میتوانید پول دریافت کنید.
اگر بهعنوان گردشگر به صربستان مســافرت کنید ،هرچند نمیتوانید خدمات
کاملی را که در بانکهای کشور خودتان دریافت میکنید ،انتظار داشته باشید،
اما در پرداختهای خرد خود میتوانید بهطور کامل از دستگاههای خودپردازی
که قابلیت ارائه ارزهای بینالمللی دارند ،استفاده کنید.

مدیرعامل :اسلوبودان یانیچ
تعداد پرسنل 123 :نفر
تعداد شعبه-:
جابمس بانکا در سال  1998تاسیس شــده و مقر آن در شهر بلگراد
است .این بانک  200سهامدار دارد که برخی از بانکها و شرکتهای
بزرگ صربستانی جزء ســهامداران این بانک محسوب میشود؛ در
مارس  2015دولت صربســتان حدود  20درصد از سهام این بانک را
خریداری کرد.

کامرسیجالنا بانکا

مدیرعامل :والدمیر مدان
تعداد پرسنل 3106:نفر
تعداد شعبه220:
کامرسیجالنا بانکا بانک صربستانی اســت که در سال  1970در بلگراد
تاسیس و در سال  1992به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد .در نوامبر
 2002این بانک اولین شــعبه خود را در مونتهنگرو به ثبت رساند و در
سپتامبرهمانسالدربوسنیوهرزگویننیزشعبهتاسیسکردتافعالیت
خود را در خارج از مرزهای صربستان نیز توسعه دهد.

حمله ناتو به صربستان

مدیرعامل :بوژان ککیچ
تعداد پرسنل 1817:نفر
تعداد شعبه136 :
پوستانسکا یکی از بزرگترین بانکهای فعال صربستان است که بخش
عمدهای از سهام آن در اختیار دولت صربستان قرار دارد .بانک مزبور در
سال  1921فعالیت خود را آغاز کرده و در هفتم فوریه  2006در بورس
اوراق بهادار بلگراد پذیرفته شده است.

در  ۲۴مارس  ۱۹۹۹ناتو به بهانه مواظبت
از جمعیت آلبانیایی به یوگسالوی
(صربستان و مونتهنگرو) حمله کرد .آن
حمله  ۷۸روز طول کشید .نیروی هوایی
ناتو  ۲۳۰۰حمله هوایی به  ۹۹۵هدف کرد.
در نتیجه این حمالت دو هزار غیرنظامی
کشته و تقریبا هفت هزار نفر مجروح شدند.
ضرر اقتصادی یوگسالوی  ۲۰۰میلیارد
دالر بود .در این حمله ناتو کارخانجات
صنایع پتروشیمی را نیز هدف حمالت خود
قرار داد .به گفته «لپوساوا میلیچویچ» ،وزیر
بهداشت وقت صربستان؛ «کارخانجات
پتروشیمی ما را حتی هیتلر بمباران نکرد؛
ولی ناتو بهراحتی این کار را انجام میدهد،
رودخانهها را منهدم و هوا را مسموم میکند
و مردم کشورمان را میکشد».
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پوستانسکا

تیم ملی صربستان
لقب :عقابهای سفید
حضور در جام جهانی 11 :مرتبه
افتخارات :مقام چهارم  1930و 1962
ردهبندی فیفا34 :
سرمربی :مالدن کرستائیچ
کاپیتان :الکساندر کالرو

امیر کاستاریکا

امیر کاستاریکا از کارگردانان معروف صربستانی است که در سالهای  ۱۹۹۵و  ۱۹۸۵برای فیلمهای
«زیرزمین» و «وقتی بابا رفته بود ماموریت» موفق به دریافت نخل طالی جشنواره کن شد و جزء معدود
کارگردانان جهان با دو جایزه نخل طالست.

کوزوو

جمهوری کوزوو کشوری در شبهجزیره بالکان در جنوب خاوری اروپاست .کوزوو در سال ۲۰۰۸از
صربستاناعالماستقاللکرداماصربستانایناستقاللرابهرسمیتنشناختهوآنرابخشیازخاک
خود میداند.

نیکوال تسال

نیکوال تسال؛ مخترع ،مهندس برق و مهندس مکانیک
صربیاالصل آمریکایی است .وی بیشتر بهدلیل سهمش در
طراحی سیستم نوین برقرسانی بر اساس جریان متناوب ()AC
شناخته میشود .تسال از اینکه جریان متناوب برای اولین بار
در صندلی الکتریکی بهمنظور اعدام مورد استفاده قرار گرفت،
بسیار ناراحت بود.

دینار صربستان

اسلوبودان میلوشویچ

وی از سال  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۷رئیسجمهور صربستان و سپس از  ۱۹۹۷تا ۲۰۰۰
رئیسجمهور جمهوری فدرال یوگسالوی بود .نخستوزیر وقت یوگسالوی ،میلوشویچ را
پس از کنارهگیری از ریاستجمهوری متهم به فساد اداری کرد و به زندان افکند ،ولی دلیلی
در برابر او به دست نیامد و در بازداشت خانگی به سر میبرد.

دینار صربستان با کد ایزوی
 ،RSDیکای پول رایج در کشور
صربستان است .مسئولیت
کنترل این یکای پول برعهده
بانک ملی صربستان قرار دارد.

ووی وودینا

وویوودینا ،یک استان خودمختار در شمال صربستان است .پایتخت و بزرگترین شهر این
استان نوویساد است .جمعیت این استان حدود دو میلیون نفر است که تقریبا  ۲۷درصد کل
جمعیت صربستان را تشکیل میدهد.
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فینتک
صربستان و بهطور کلی کشورهای جداشده از یوگسالوی سابق ،در زمینه ارائه خدمات مالی و نوآوری و همچنین تا حدودی
بانکداری چندان توسعه پیدا نکردهاند .اغلب بانکهایی که در این کشــور وجود دارند ،در واقع شعبههایی از بانکهای
بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند .از مجموع  29بانک تجاری ،با ارائه مجموعهای گسترده از خدمات بانکی21 ،
بانک دارای مالکیت خارجی هستند و تنها هشت بانک صربستانی در این کشور فعالیت میکنند .بهطور مثال ،بانکهایی
از کشورهای فرانسه ،اتریش ،ایتالیا ،انگلستان و ...شعبههای خود را در بلگراد پایتخت این کشور ایجاد کردهاند و بیشترین
گردش مالی را در صربستان دارند؛ بنابراین از کشوری که همچنان در بانکداری مرسوم هنوز قدمهای زیادی برای برداشتن
دارد ،انتظار نمیرود که در حوزه نوآورانه فینتک فعالیت چشمگیری داشته باشد .با این حال در چند سال گذشته وضعیت
کشور صربستان در حوزه فناوریهای مالی دستخوش تغییر شده و اقداماتی در زمینه فینتک به چشم میخورد .اقدامات
دولت صربستان در باز گذاشتن مرزهای این کشور به روی شرکتها و بانکهای بزرگ خارجی نیز در این زمینه بیتاثیر
نبوده است .شاید برگزاری کنفرانس «اکسید» در زمینه فینتک در ســالهای  2017و  2018را بتوان نقطهعطفی در
زمینه توسعه فینتک در صربستان قلمداد کرد .در برگزاری این رویداد هم پای شرکتهای خارجی به میان آمده است.
شرکت انگلیسی اکسید که در زمینه خدمات مالی فعالیت میکند ،مجری برگزاری این کنفرانس است که در شهر بلگراد
پایتخت صربستان برگزار میشود .این کنفرانس که در سال گذشــته تمرکزش را روی بخشهای مختلف فناوریهای
مالی قرار داده بود ،در سال جاری تمرکز اصلیاش را روی بالکچین ،ارزهای رمزنگاریشده و نقش نسل میلنیال در این
حوزه قرار داده است .هرچند هدف اصلی این شرکت ،کمک به شــرکتهای انگلیسی است تا بتوانند در منطقه اروپای
شرقی به توسعه مشتریان و معرفی محصوالت و راهکارهای مالی خود بپردازند ،اما در کنار آن از استارتآپهایی که در
زمینه فینتک در اروپای شرقی و بهویژه صربستان فعالیت میکنند نیز حمایت کرده و توانسته در توسعه فینتک نقش
قابل قبولی ایفا میکند.
طبق پیشبینیهای صورتگرفته ارزش تراکنشها در حوزه فینتک در صربستان به حدود  959میلیون دالر در سال
 2018خواهد رسید .با این حال اســتقبال اندک مردم از خدمات بانکداری الکترونیک و نقش پراهمیت پول نقد در این
کشور ،شاید یکی از موانع اصلی توسعه کسبوکارهای فینتک باشد .همچنین بانکهای موجود در صربستان همچنان
بر سر ارائه  APIبه استارتآپهای فعال در حوزه فینتک ،فیلترهای متعددی را اعمال کردهاند و همچنان ریسک حضور
استارتآپها را نپذیرفتهاند و همین موضوع کار را برای توسعه فینتک در این کشور سخت کرده است .با این حال نمیتوان
چندان هم ناامید بود .روند توسعه فینتک در کشورهای مختلف نشان داده است که ارائه نوآورانه خدمات مالی بهسرعت
در حال فراگیر شدن در سراسر دنیاست .کشور صربستان نیز پتانسیل و ظرفیتهای زیادی برای گسترش فینتک دارد.
افزایش روزافزون ضریب نفوذ تلفنهای همراه هوشمند در این کشور و عالوه بر آن دسترسی بیش از  58درصد از مردم
این کشور به اینترنت پرسرعت و با پهنای باند باال ،میتواند اخبار امیدوارکنندهای برای فعاالن حوزه فینتک در صربستان
قلمداد شود .احتماال در سالهای آتی از فینتک در صربستان بیشتر خواهیم شنید.

استارتآپهای فینتک معروف
لینپی

استارتآپ لینپی در سال  2016تاسیس شده و در حال حاضر  10نفر در آن مشغول
به کار هستند .لینپی بستری را فراهم ساخته تا کاربرانش بتوانند با توجه به رتبه اعتباریشان ،خرید
با اقساط ماهانه را تجربه کنند و اقساط خود را بهصورت الکترونیکی بپردازند.
در واقع این اســتارتآپ وام در لحظه خرید را بــه کاربرانش اعطا کرده و ســعی میکند با تعامل با
تامینکنندگان محصوالت مختلف اعم از لوازم الکترونیکی ،لوازم خانگی و ...قیمتهای منصفانهای را
برای کاربران خود فراهم کند .شعار استارتآپ لینپی «یک تجربه خرید جدید» است .این استارتآپ
در خرید اقساطی بهرهای هم از کاربران خود دریافت نمیکند و کاربر میتواند اقساط خود را تا سقف
 24ماه زمانبندی کند .از طرفی میتوان آغاز پرداخت اقســاط را تا چند ماه پس از خرید به تعویق
انداخت.

سیرکل مانی

سیرکل مانی پلتفرمی است که به کاربرانش کمک میکند تا به مدیریت مطالبات و
بدهیهای خود بپردازند .این استارتآپ در سال  2016و توسط دراگان میلووانویچ ،اینس ایدزاکوویچ
و نینو والوویچ تاســیس شده اســت .بنیانگذاران این اســتارتآپ مدعی هســتند که با استفاده از
الگوریتمهای پیشرفتهای که در اپلیکیشــن خود طراحی کردهاند ،میتوانند به شرکتهای بزرگ و
کسبوکارهای کوچک کمک کنند تا به مدیریت مطالبات و بدهیهای خود بپردازند.

تریدکور

استارتآپ تریدکور که مقر اصلی آن در شــهر بلگراد پایتخت صربستان قرار دارد،
خدمات متنوع مالی؛ اعــم از انتقال پول با انواع کارتهــای اعتباری و نقــدی بینالمللی ،پرداخت
صورتحسابها ،پرداخت اقساط و ...را ارائه میدهد.
تریدکور همچنین در زمینه ارزهای رمزنگاریشــده فعال اســت و خریدوفروش این ارزها از طریق
تریدکور انجام میشود .این استارتآپ در مسیر رشد و توســعه قرار دارد و در حال حاضر  50نفر در
این استارتآپ مشغول به کار هستند .در سال  2018این استارتآپ سه میلیون دالر سرمایه جذب
کرده است.
مدیرعامل تریدکور استفان پاجکوویچ نام دارد که این استارتآپ را در سال  2013بنیان نهاده است.

جنگ صربها با بوسنی
و هرزگوین و نقش ایران
سال  ۱۹۹۲جمهوری بوسنی و هرزگوین ،پس از فروپاشی یوگسالوی ،در
پی همهپرسی که  ۶۸درصد مشارکت را به همراه داشت ،با آری ۹۸درصدی
رایدهندگان به استقالل بوسنی اعالم موجودیت کرد .این اعالم استقالل
کافی بود تا صربهای نژادپرست را در تاریخ ششم آوریل  ۱۹۹۲علیه مردم
بوسنی و هرزگوین بشوراند و آتش جنگ را علیه مردم این سرزمین روشن
کند .از پنجم آوریل  1992جنگ صربها علیه بوسنیاییها آغاز شد و تا 14
دســامبر  1995ادامه یافت و طی آن بیش از یکصد هزار نفر جانشان را از
دست دادند؛ جنگی که به قتل عام گسترده غیرنظامیان در بوسنی انجامید.
آنچه موجب توجه بیشتر کشورهای اسالمی و از جمله ایران به این منازعه
شد ،مسلمان بودن بوسنیاییها و عدم برخورداری آنان از نیروی نظامی قابل
توجه بود .دولت ایران به نحو گســتردهای به حمایت سیاسی ،اقتصادی و
نظامی از بوسنیاییها پرداخت.
حجم کمکهای ارائهشده روشن نیست ،اما توجه مقامات ایران به این منطقه
به حدی بود که رهبر انقالب ،احمد جنتی را بهعنوان نماینده ویژه خود در
امور بوسنی منصوب کردند.
همچنین نهادهای خیریه ایرانی مانند کمیته امداد وارد ماجرا شد و حجم
عظیمی از کمکهــای مردمی را جمعآوری و منتقــل میکردند .ایران در
بازســازی بوســنی نیز مشــارکت کرد .حمایتهای ایران در این موضوع
حساسیت غرب و بهویژه آمریکا را برانگیخت؛ خصوصا که بر خالف افغانستان
و لبنان ،این بار ایران به مداخله نظامی در خــاک اروپا پرداخته بود .جنگ
نهایتا با موافقتنامه دیتون پایان یافت که بر اساس آن همه نیروهای نظامی
(از جمله نیروهای ایران) ملزم به ترک منطقه شدند.
در ژوئن ( ۱۹۹۲خرداد  ۱۳۷۱شمسی) واشنگتنتایمز از قول سیا اعالم کرد
که  ۴۰۰نفر از نیروهای سپاه در ماه مه وارد بوسنی شدند و این نیرو به ۳۵۰
تا  ۴۰۰نیرویی پیوستند که در بوسنی از قبل حضور داشتند .در جنگ بوسنی
تعداد سه الی چهار هزار نیروی داوطلب شرکت داشتند .پروفسور کایز فیس،
استاد دانشگاه آمستردام میگوید که نقش نیروهای سپاه و حزباهلل کوچک،
ولی مهم بود .آنها شامل جنگجویانی بودند که مانند نیروهای واکنش سریع
عمل کــرده و حملههای سریعالســیر انجام میدادند .بر اســاس گزارش
کریستوفر کوکس در سال  ۱۳۷۵( ۱۹۹۶شمسی) یکسوم سالحهایی که
وارد بوسنی میشد یا منشاء ایرانی داشتند یا با حمایت ایران خریداری و به
بوسنی حمل میشد.
مرحوم هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود مینویسد[« :به دکتر والیتی]
گفتم یک میلیون دالر از باقیمانده قیمت نفت اهدایی را به رئیسجمهوری
بوسنی بدهد .هیئت بوسنیایی برای دور اول مذاکره آمدند .از کمک هیئت
ایران خیلی ممنوناند .گفتند کامال محاصرهاند و اسلحهشــان تمام شده و
فقط بخشی از کمکهای ما را دارند .خواستار کمک بیشتر شدند .مشکلشان
جدی است و در بنبست و در محاصره هستند[ .با] پیشنهاد دادن موشک به
کرواتها که برای مقابله با صربها نیاز دارند ،جهت رفع محاصره و رساندن
اسلحه به مسلمانها موافقت کردم .قرار شد خودش در مالقات پسفردایش
با رئیسجمهور کرواســی مطرح کند .برای بازسازی و پذیرش متخصصان
بیکارشان هم کمک خواست».
سردار نقدی ،سعید قاسمی ،حسین بهزاد و حسین اهللکرم از معروفترین
چهرههای نظامی حاضر در جنگ بوسنی بودند.
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ویژه
مجهانی
جا 

آلمان

هالو کاپ!
آلمان امسال شانس اول قهرمانی
جام جهانی فوتبال را دارد و بعد از
ژاپن دومین کشور ثروتمند حاضر در
تورنمنت روسیه است .آلمانیها غیر از
فوتبال ،صنعت و فناوری ،در فینتک
هم موفق عمل کردهاند و برلین یکی از
هابهای فینتک دنیاست
آلمان

آلمان و چین در یک مورد شــباهت دارند؛ شــباهتی که باعث شده هر دو
بهعنوان قدرتهای «بازخیز» شــناخته شــوند .تاریخ آلمان از  ۲۰۰هزار
سال پیش تاکنون داســتان طوالنی دارد ،اما یک ویژگی در میان قرنها در
ژرمنها حفظ شــده و آن دوباره برخاســتن پس از هر بار شکست و دوباره
درخشیدن است.
نمیتوان از آلمان گفت ،ولی از جنگهــای جهانی اول و دوم حرفی نزد .در
هر دو جنگ آلمان در قلب حادثه بود و نتیجه هر دو جنگ برای ژرمنها جز
بدتر شدن قدرت اقتصادی و سیاسی چیزی نداشت .بعد از جنگ جهانی دوم
بحران همچنان ادامه داشت ،با باال رفتن جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب
جمهوریهای آلمان شرقی و غربی شکل گرفت.
امروز دیگر از آن بحرانها خبری نیست ،آلمان توانسته است دوباره بلند شود
و امروز بعد از آمریکا ،چین و ژاپن چهارمین قدرت اقتصادی جهان است.
گوته

اقتصاد

یوهان ولفگانگ فونگوته؛ شاعر ،ادیب،
نویسنده ،نقاش ،انسانشناس ،فیلسوف و
سیاستمدار آلمانی در قرون  ۱۸و  ۱۹بود.
گوته عالقه فراوانی به شعرهای فارسی
داشت و بهشدت تحت تاثیر حافظ بود .رمان
«رنجهای ورتر جوان» او را معروف کرد؛
رمانی که بهعنوان اولین کتاب پرفروش
جهان شناخته میشود.

ژرمنها از نظر اقتصادی اوضاع خوبی دارند .چهارمین کشور جهان و اولین
کشور قاره سبز از نظر تولید ناخالص داخلی هستند ،همچنین دارای بازاری
اقتصادی ـ اجتماعی با نیروی کار مجرب ،موجودی ســرمایه بزرگ ،سطح
فساد پایین و سطح باالی نوآوری هستند.
بخش خدمات  ۷۱درصد ،صنعت  ۲۸درصد و کشــاورزی یک درصد از کل
تولید ناخالص داخلی را شامل میشود .آلمانیها موقعیت کاری زیاد و نیروی
کار کم دارند؛ بنابراین طی این سالها کارگرانی از ترکیه و یوگسالوی سابق
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بهعنوان کارگران میهمان در این کشور فعالیت کردهاند.
پس از اتحاد دو آلمان ،اســتانداردهای زندگی و درآمد ســرانه بهطور قابل
مالحظهای باال رفته و نوسازی و یکپارچهسازی اقتصاد شرق آلمان همچنان
ادامه دارد و احتماال یک ســال دیگر هم طول میکشد .از بین  ۵۰۰شرکت
بزرگ دنیا از نظر میزان سرمایه ۳۷ ،شرکت در آلمان هستند؛ شرکتهایی
مانند دایملر ،فولکس واگن ،آلیانس ،زیمنس و دویچهبانک .با این حال آلمان
بهشت شرکتهای کوچک و متوسط است؛ چیزی حدود یکهزار عدد از این
شرکتها رهبران بازار جهانی در بخش خود هستند.
در آلمان تعداد شاغالن در بخش خدماتی نزدیک به دو برابر شاغالن بخش
صنعتی ـ تولیدی است .بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی
در این کشور است و شهر فرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری
در جهان و مقر بانک مرکزی اروپاست.
سیســتم بانکداری در کشــور آلمان به قرن پانزدهم میالدی برمیگردد؛
«برنبرگ» قدیمیترین بانک این کشور است.
بانکهای آلمان در سه دســته فعالیت میکنند .بانکداری خصوصی مانند
دویچهبانک و کومرتس بانک ،بانکهای مشــارکتی که با گرفتن ســپرده
و ارائه انواع تســهیالت و اقدامات بــر مبنای مشــارکت فعالیت میکنند؛
مانند ریفیشــن بانک ،دیزد بانک و در نهایت بانکهای سپردهگذاری که
مدل کسبوکارشــان مبتنی بر گرفتن سپرده و ارائه ســود به آنهاست که
معروفترین آنها اشپارکاسه است .مدل سهمحوری بانکداری ژرمنها ویژه
این کشور و جوابگوی بسیاری از نیازهای بومی صنایع ،بنگاههای کوچک و
متوسط و مردم این کشور است.
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فدرالیسم نظام پارلمانی جمهوری
یگانگی و حق و آزادی
فرانک والتر اشتاین مایر
آنگال مرکل
برلین
آلمانی
 357168کیلومتر مربع(رتبه)۱۶۳
 82/8میلیون نفر (رتبه )16
۶
یورو
 3/685میلیارد دالر (رتبه )4
 44550دالر (رتبه )17
جنز ویدمن
میشائیل کلور ـ برشتولد

دویچه

مدیرعامل :کریستین سوینگ
تعداد پرسنل 97535 :نفر
تعداد شعبه2407 :
دویچه ،بانک ســرمایهگذاری و شــرکت خدمات مالــی و در واقع
مهمترین بانک آلمان است که مقر آن در برجهای دوقلوی دویچه در
فرانکفورت قرار دارد .این بانک با بیش از  ۱۰۰هزار کارمند در بیش
از  ۷۰کشور جهان شــامل اروپا ،آمریکا ،آسیا و اقیانوسیه و بازارهای
نوظهور حضوری پررنگ دارد .دویچه که  ۱۴۸ســال پیش تاسیس
شده ،همواره به نوآوری روی خوش نشان داده است.

آلمانی یا ژرمنی؟

در فارسی برخی کشورها با نامی غیر از نام
بینالمللیشان شناخته میشوند .آلمان،
هلند و مجارستان از جمله این کشورها
هستند .دلیل این نوع نامیدن این است
که ما اسم این کشورها را از زبان فرانسوی
گرفتهایم .در فرانسوی به آلمان «آلمانگه»
گفته میشود.

کومرتس

مدیرعامل :مارتین زیلکه
تعداد پرسنل 49000 :نفر
تعداد شعبه1100 :
کومرتس در رتبهبندی بانکهای آلمانی دومین بانک برتر این کشور
است .این بانک خدمات مالی و تجاری ،خدمات بانکی سرمایهگذاری،
مدیریت دارایی و خدمات بانکداری خصوصی به مشــتریانش ارائه
میدهد .شعبه مرکزی این بانک در فرانکفورت است .کومرتس ۳۰
درصد از تجارت خارجی آلمان را تامین میکنــد و از این طریق به
تامین مالی مشتریان شرکتهای بزرگ در آلمان کمک میکند.

آلیانتس

وبسایت بانک مرکزیwww.bundesbank.de :

بانک مرکزی آلمان با نام دویچه بوندسبنک (بانک فدرال آلمان) شناخته
میشود .این بانک بخشی از سیستم بانک مرکزی اروپاست .با توجه به قدرت
و بزرگی ،بانک فدرال آلمــان تاثیرگذارترین عضو سیســتم بانک مرکزی
اروپاست .مقر این بانک و بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت آلمان قرار دارد.
بورس ســهام فرانکفورت یکی از بازارهای بورس ســهام است که از لحاظ
سرمایه بازار ،در رتبه دوازدهم دنیا قرار دارد و در فرانکفورت ،آمماین ،آلمان
واقع شده است و توسط دویچه بورزه اداره میشود.

سیستمهای پرداخت

ابزارهای پرداخت در آلمان شامل سکه ،اســکناس ،کارت اعتباری ،چک و
دستور پرداخت مستقیم است .بوندس بانک سکههای  ۲۰ ،۱۰ ،۵ ،۲ ،۱و ۵۰
سنتی و  ۱و  ۲یورویی ضرب و اسکناسهای  ۲۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ،۲۰ ،۱۰ ،۵و
 ۵۰۰یورویی برای مبادالت نقدی چاپ میکند.
آلمانیها برای خریدهای کوچــک معموال از پول نقد اســتفاده میکنند.
به همین دلیل میگویند آلمان هنوز کشــور پول نقد اســت .حتی برخی
فروشگاههای آلمان برای خریدهای با کارت بانکی کف مبلغ تعیین میکنند؛
بهعنوان مثال ،حداقل  ۱۰یا  ۲۰یورو .کارتهای نقدی در آلمان با نام اییسی
کارت ،یوروچک کارت یا جیروکارت شناخته میشوند .فروشندههای آلمانی
کارتهای نقدی را بهتــر از کارتهای اعتباری میپذیرند .تنها یکســوم
مشــتریان آلمانی از کارتهای اعتباری خود برای خریدهایشان استفاده
میکنند و بیشتر از طریق پول نقد یا کارتهای نقدی برای خرید استفاده
میشود.

مدیرعامل :مایکل دیکمان
تعداد پرسنل 171340 :نفر
تعداد شعبه60 :
آلیانتس ،شرکت چندملیتی خدمات مالی است که مقر آن در شهر
مونیخ قــرار دارد .فعالیت اصلــی آلیانتس مبتنی بــر ارائه خدمات
بیمه است .این شرکت در ســال  ۲۰۱۴بهعنوان بزرگترین شرکت
بیمه جهان ،بزرگترین گروه خدمات مالی و بزرگترین شرکت در
رتبهبندی مجله فوربس شناخته شد .آلیانتس یکی از  ۵۰شرکت در
بازار سهام استاکس یورو است.

نازیها

حزب ناسیونالسوسیالیست کارگران آلمان
که با نام نازی شناخته میشود ،بر شکست
کمونیسم و لیبرالیسم و اصالح خلوص
نژادی ملت آلمان تاکید داشت .حزب را
آنتوان درکسلر ،یک قفلساز ساده به همراه
 ۲۰کارگر دیگر در سال  ۱۹۱۹راه انداختند.

دیزد بانک

مدیرعامل :ولفگانگ کریچ
تعداد پرسنل 30279 :نفر
تعداد شعبه12000 :
دیزد شــرکت تعاونی خدمات مالی و بانکــداری آلمانی و در حال
حاضر مالک شبکهای از  ۹۰۰شعبه بانکداری خرد است .ریشههای
تاسیس این بانک به سال  ۱۸۸۳برمیگردد ،ولی دیزد بانک با فرم
امروزی در سال  ۲۰۰۱تاسیس شد .شعبه مرکزی این بانک در شهر
فرانکفورت است.

گروه بانکی کیافدبلیو

گونتر گراس

مدیرعامل :گونتر برونیگ
تعداد پرسنل 6100 :نفر
تعداد شعبه160 :
کیافدبلیو یک بانک دولتی در آلمان اســت کــه فعالیت آن اغلب در
زمینه تامین مالی برای سرمایهگذاری در پروژههای شرکتهای آلمانی
و اروپایی و همچنین کارهای جدید در کشورهای در حال توسعه .دفتر
مرکزی کیافدبلیو در فرانکفورت است.

گونتر ویلهلم گراس؛ نویسنده ،مجسمهساز
و نقاش آلمانی و یکی از بزرگترین
نویسندههای این کشور است .طبل
حلبی ،موش و گربه ،سالهای سگی و
پوست کندن پیاز معروفترین رمانهای
او بهشمار میروند .او در سال ۱۹۹۹
جایزه نوبل را بهدلیل تصویرگری چهره
فراموششده تاریخ از آکادمی نوبل سوئد
دریافت کرد.
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تیم ملی آلمان
لقب :یازده ملیپوش
حضور در جام جهانی ۱۸ :بار
افتخارات :چهار بار قهرمانی جام جهانی ،سه بار
قهرمانی جام ملتهای اروپا
ردهبندی فیفا۱ :
سرمربی :یوآخیم لو
کاپیتان :مانوئل نویر

نمایشگاه سبیت

نمایشگاه سبیت آلمان یا کامپیوتر هانوفر بزرگترین رویداد صنعت کامپیوتر ،شبکه و فناوری اطالعات
و ارتباطات در جهان است که هر ساله با حضور فعاالن علوم کامپیوتر ،ارتباطات و مخابرات در محل
نمایشگاههای شهر هانوفر برگزار میشود.

فردیناند پورشه

پورشه در سال  ۱۹۳۰به درخواست هیتلر تاسیس شد تا در آن خودرویی ساخته شود که همه مردم
آلمان توانایی خرید آن را داشته باشند .به این ترتیب فولکس واگن متولد شد و بعد از آن هم فولکس
واگن بیتل یا فولکس واگن سوسکی که در ایران به به آن فولکس قورباغهای میگویند.

یورو

آنگال مرکل

مرکل یکی از قدرتمندترین زنان جهان است .آنگالی  ۶۳ساله
از  ۱۳سال پیش به سمت صدراعظمی آلمان درآمده است.
مجله فوربس دو بار او را دومین شخص قدرتمند جهان نامید
که باالترین رتبهای است که یک زن تاکنون به آن دست
یافته است.

یورو واحد پول کشورهای
منطقه یورو است که  ۱۹کشور
از  ۲۸عضو اتحادیه اروپا را
دربرمیگیرد .سال ۲۰۰۲
استفاده از یورو در کشورهای
آلمان ،فرانسه ،بلژیک ،اتریش،
اسپانیا ،پرتغال ،یونان ،ایتالیا،
ایرلند ،لوکزامبورگ ،هلند و
فنالند بهطور رسمی آغاز شد.

فلوریان هنکل فون دونرسمارک

دونرسمارک ،کارگردان و فیلمنامهنویس آلمانی است که از سال  ۱۹۹۶فیلم میسازد.
فیلم «زندگی دیگران» او جایزه اسکار غیرانگلیسی سال  ۲۰۰۶را از آن خود کرد .غیر از این
دونرسمارک دریافت جوایزی همچون جایزه فیلم اروپا و جایزه سزار را در کارنامه خود دارد.

انقالب بدون خشونت

دیوار برلین  ۲۸سال مردم دو بخش شرقی و غربی شهر را از هم جدا کرده بود .دیواری با ۱۵۵
کیلومتر طول و دو متر ارتفاع که بعد از جنگ و شکست حزب نازی تاسیس شد .پاییز ۱۹۸۹
رژیم کمونیستی در مقابل اعتراض مردم کم آورد و انقالب بدون خشونت مردم دو بخش را
به هم رساند.
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فینتک
اکوسیستم فینتک آلمان در مسیری سالم و طبیعی رشد کرده ،تعداد استارتآپها افزایش یافته و حجم سرمایهگذاری
در این حوزه در حال افزایش است .در سال مالی منتهی به  ۲۰۱۷در این کشور  ۳۰۷میلیون یورو از طریق سرمایهگذاری
خطرپذیر در فینتک سرمایهگذاری شد که با این مقدار در کل  ۴۰۰میلیون یورو تا پایان سال میالدی گذشته در فینتک
آلمان سرمایه جذب شده است.
پیشبینی میشود در سال  ۲۰۱۸تعداد استارتآپهای فینتک آلمان به عدد  ۳۰۰برسد ،این تعداد حدود  ۲۷درصد
استارتآپهای فینتک جهان اســت که در اینصورت برلین همچنان بزرگترین مرکز مالی دنیا باقی خواهد ماند .در
حال حاضر  ۱۳هزار نفر در بخش فینتک آلمان فعالیت میکنند ۴۲ .درصد شرکتها و استارتآپهای فینتک این کشور
مدل کسبوکارشان مبتنی بر  B2Bاست.
آلمانیها که نگاهی ویژه به نوآوری دارند ،در فینتک هم توانستهاند گامهای خوبی بردارند .اکوسیستم فینتک ژرمنیها
غنی و متنوع است .تا امروز فعاالن فینتک آلمان سرمایههای خوبی از موسسههای مالی بزرگ جذب کردهاند .کومرتس
بانک یکی از بزرگترین بانکهای آلمان روی اســتارتآپهای فینتک ،مانند جینی ،ترکسپــی ،آیدینو و فینتورا
سرمایهگذاری کرده است.
دویچهبانک هم در لندن ،برلین و ســیلیکونولی مراکز نوآوری افتتاح کرده تا از فناوری دیجیتال در خدمات مالی بهره
بگیرد .تا پایان سال  ۲۰۱۵اســتارتآپهای فینتک برلین با  1.4میلیارد یورو ،ســرمایه خطرپذیر بیشتری نسبت به
استارتآپهای لندن با  1.1میلیارد یورو جمع کرده بودند .در پایان سال  ۲۰۱۵نیز بیش از  ۲۰۰استارتآپ و شرکت
آلمانی در حوزه فینتک فعالیت میکردند .در این میان بیش از هر بخشــی ،بخش وامدهی استارتآپها و شرکتهای
فینتک آلمان مورد توجه قرار گرفته است.
مهرماه گذشته بانک مرکزی آلمان با انتشار گزارشی درباره اثرگذاری زنجیره بلوک (بالکچین) و با بررسی دقیق دفاتر
مالی توزیعشده ،پیشبینی کرد که این فناوری بهصورت گسترده در زمینه پرداختهای فردی و خرد مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.
اردیبهشــت امســال بانک آنالین بیت باند آلمان اعالم کرد که به مشــتریانش اجــازه میدهد با اســتفاده از ارزهای
رمزنگاریشــده وام خود را به هر جایی که میخواهند ،انتقال دهند .بیت باند این امکان را برای دور زدن سیستم انتقال
بینالمللی سوئیفت برای وام دادن به هر نقطهای در جهان و با هزینه کم راهاندازی کرده است.
آلمانیها فعالیتهای حول فینتک در این کشور را در  10دسته قرار میدهند که عبارتند از :پرداخت ،بانکداری و قرض
دادن ،سرمایهگذاری (اینوستتک) ،معامالت امالک (پراپتک) ،تامین مالی و بودجه ،اینشورتک ،بازارهای الکترونیکی،
فرایندها و فناوری فعالسازی ،تحلیل دادههای مالی و در نهایت رگتک .مهمترین و اصلیترین فعاالن فینتک آلمان،
فعاالنی هستند که بهصورت  B2Cفعالیت میکنند؛ آنهایی که بهطور مستقیم بر ارائه خدمات و محصوالتی مانند قرض
دادن ،سپردهگذاری و سرمایهگذاری به مشتریان تمرکز کردهاند.

استارتآپهای فینتک معروف
ان۲۶

ان ۲۶بانکی بدون شعبه است .دفتر مرکزیاش در برلین است و به مشتریانش اجازه میدهد
تا از طریق گوشیهای هوشمند حسابهایشــان را مدیریت کنند .این بانک در سراسر منطقه یورو غیر از
قبرس و مالت سرویس ارائه میدهد و اکنون  ۵۰۰هزار مشتری دارد .مشتریان بهطور رایگان میتوانند در
«ان »۲۶حساب باز کنند و کارت اعتباری مسترکارت دریافت کنند.

کردیتک

کردیتک که سال  ۲۰۱۲تاسیس شده ،یک وامدهنده آنالین است که
از فناوریهایی مانند یادگیری ماشین برای دسترسی به اعتبار مناسبتر برای مشتریانی که حساب بانکی
ندارند ،استفاده میکند .این اســتارتآپ غیر از آلمان در کشورهای روســیه ،مکزیک ،اسپانیا و لهستان
فعالیت میکند .کردیتک محصوالتی مانند وامهای مصرفی ،کیف پول دیجیتال و مدیریت مالی شخصی
به مشتریانی با نمره اعتباری باال ارائه میدهد.

فیگو

فیگو یک پلتفرم بانکداری است که دادههای مالی را از بیش از سه هزار و صد بانک و موسسه
مالی جمعآوری میکند .این پلتفرم به بیش از  ۵۵میلیون حساب بانکی آنالین در آلمان و
اتریش خدمات مدرن ارائه میدهد .فیگو نهتنها یک  APIبانکی ارائه میدهد؛ بلکه یک پلتفرم کامل برای
خدمات بانکی ارائه میدهد که راهحلهای نوآورانه بانکی زیادی را پشتیبانی میکند.

آگسمانی

آگسمانی یک پرتال آنالین برای خدمات وامدهی نفربهنفر دارد.
این پلتفرم وامدهندگان شخصی و وامگیرندگان شخصی را به هم ارتباط میدهد و تاکنون بیش از  ۵۰هزار
تامین سرمایه برای بیش از  ۸۰هزار درخواست وام به ارزش بیش از  ۵۰۰میلیون یورو انجام داده است.

کشبورد

کشبورد یک پلتفرم فناوری و وب است که به سرمایهگذاران خصوصی امکان
میدهد تا در مجموعهای متنوع و شــخصی ســرمایهگذاری کنند .این پلتفرم داراییهای مدرن؛ مانند
سرمایهگذاری جمعی ،وامدهی نفربهنفر و تجارت اجتماعی را با سرمایهگذاریهای مشخص از قبیل بورس،
بودجه و  EFTدر یک پلتفرم قرار میدهد.

چرا آلمان در فناوری از بقیه اروپا
جلو زد؟
آلمان بدون شک قویترین قدرت اقتصادی و صنعتی اروپاست .امروز آلمانیها
بیش از هر جای دیگری در اروپا برای پژوهش ،فناوری ،علم و آموزش زمان
و انرژی میگذارند .از نظر تاریخی هم این کشور بیش از سایر نقاط قاره سبز
به علم بها داده اســت .اولین جایزه نوبل علمی را یک آلمانی در سال ۱۹۰۱
دریافت کرد و قبل از جنگ جهانی دوم ژرمنها بیشترین جایزه نوبل را دریافت
کرده بودند .چرا آلمان به این درجه از قدرت رسیده است؟ برای پاسخ به این
سوال باید چند مورد را بررسی کرد.

 .۱جنگ جهانی دوم

متاسفانه بسیاری از نوآوریهای فناورانه آلمان ریشه در جنگ جهانی دوم
دارد .در دهههای  ۲۰و  ۳۰میالدی کارخانهها و دانشــمندان بهدلیل ترس
و رقابتی که بهواســطه جنگ حاکم بود ،روی فناوری و ســاخت سالحهای
پیشرفته متمرکز شــدند که از برخی فناوریهای ســاخت آن زمان؛ مانند
دســتگاههای ناوبری ،تجهیزات جراحی و هواپیماهای اتوماتیک امروز هم
استفاده میکنیم.

 .۲وحدت آلمان

 ۹نوامبر  ۱۹۸۹دیوار برلین سقوط کرد و گویی آلمان دوباره متولد شد .این
وحدت به معنای تمرکز دوباره برای ساخت کشوری قدرتمند و متحد کردن
ذهنهای بزرگ بود.

 .۳دانشگاهها و موسسههای آموزشی

سالهای سال اســت که آلمان پایگاه قوی دانشگاهی است و این آموزشها
ستونفقرات پیشرفت و فناوری ژرمنهاست .شعار وزارت آموزش و تحقیقات
آلمان این است« :هدف ما تبدیل سریع ایدههای خوب به محصوالت و خدمات
نوآورانه است؛ به این دلیل که راهحلهای نوآورانه عوامل موثر بر موفقیت ما و
ضامن کیفیت زندگیمان هستند».
شرایط تحصیل در دانشــگاههای آلمان بهتر از سایر کشورهای توسعهیافته
است؛ بهطوری که امروز حدود  ۱۲درصد دانشجویان این کشور از سایر نقاط
دنیا هستند؛ در حالی که در آمریکا این رقم حدود چهار درصد است.

 .۴سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه

وزارت امور اقتصادی آلمان نیز بر اهمیت تحقیقات متنوع تاکید دارد و ساالنه
 ۸۰میلیارد یورو برای تحقیق و توســعه به موسسه گوته اختصاص مییابد.
آلمان بعد از آمریکا ،دومین سرمایهگذار بزرگ دنیا در زمینه تحقیق و توسعه
بهشمار میرود .این کشور جزء  ۱۰کشور اول جهان از نظر ایجاد نوآوریهای
جدید اســت .البته نوع نگرش ژرمنها به نوآوری و فناوری هم اهمیت دارد.
سال  ۱۹۹۰آلمان بهطور رسمی و قانونی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
را آغاز کرد و در حال حاضر این کشور چهارمین کشور سبز جهان است .در
سال  ۲۰۱۰نیز  ۱۰میلیارد یورو در این زمینه سرمایهگذاری کردند و برآورد
میشود  ۳۴۰هزار نفر در این بخش مشغول به فعالیت باشند .گفتنی است
 ۹۴درصد از مردم آلمان اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را امری حیاتی
میدانند .این امر نشان میدهد که چطور عالقه به توسعه در ذهن مردم این
کشور ریشه دوانده است.

 .۵کشور استارتآپها

تحقیقی در دانشگاه کالیفرنیا نشان میدهد که از سال  ۱۹۹۷آلمان شاهد
رشد بیسابقه استارتآپها بوده است .گرچه از سالها پیش آلمان بهعنوان
سرزمینی برای فناوری و کارآفرینی شناخته میشود ،اما در چهار سال اخیر
این کشور شاهد رشد قارچگونه شرکتهای مبتنی بر فناوری بوده؛ بهطوری
که متخصصان فنی ،مهندسان و برنامهنویسان را از سراسر جهان به خود جذب
کرده است .اداره آمار آلمان میگوید امروز بیش از  ۷۰۰هزار مهاجر در آلمان
شرکت خود را اداره میکنند.
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ویژه
مجهانی
جا 

مکزیک

زیبای خشن
مکزیک کشور زیبایی است و پیشینه
تاریخی غنی دارد؛ از شکالت و خرگوش
آتشفشانی گرفته تا مسابقات جنجالی
گاوبازی و رقص سنتی ماریاچی ،همگی
نشانههایی از این کشور هستند که
اکثر مردم دنیا آنها را میشناسند.
مکزیک کشور رنگهاست ،اما جنایات
خشن در این کشور هم از معضالت
جدی آن است
مکزیک

روز استقالل

شــاید اولین توصیفی که از این کشــور به ذهن بیاید ،این باشد که مکزیک
پرجمعیتترین کشور اسپانیاییزبان در جهان است و دومین مورد فرهنگی
که بازتابی از تاریخ این کشور و ترکیبی از فرهنگهای تمدنهای پیش از ورود
اسپانیاییها و خود فرهنگ اسپانیاست .مکزیک را به تنوع رنگ میشناسند
و بهخوبی میتوان این واقعیت را در جشــنها و مراســ م ســنتی مردم این
کشور و همینطور تزئینات رنگی غذاهایشــان دید .مسلما در ایجاد چنین
فرهنگی نمیتوان نفوذ اسپانیاییها را نادیده گرفت .مکزیک قرنها مستعمره
اسپانیا بوده و در واقع تمدنهایی که در این کشور زاده میشد ،جذابیتهای
بسیاری برای امپراتوری اسپانیا داشت .مکزیک مهد آزتک ،یکی از مهمترین
تمدنهای باستان بوده و از سال  1521تا جنگهای استقالل مابین 1810
تا  1821مستعمره اسپانیا بوده است .ســال  1821مکزیک از اسپانیا اعالم
استقالل میکند و پس از پشت سر گذاشتن جنگهای ریز و درشت داخلی و
خارجی ،اکنون این کشور یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد.

اقتصاد

روز استقالل که به آن گریه استقالل هم
میگویند ،روزی است که این کشور در سال
 1810از اسپانیا جدا شد و مردم هر سال
 16سپتامبر را در مکزیک جشن میگیرند
که این روز جزء مهمترین و بزرگترین
تعطیلیهای مکزیک بهشمار میرود .در این
روز مردم حوالی ساعت  11و در مکانهای
مورد نظر جمع میشوند و رئیسجمهور
زنگ آزادی را به صدا درمیآورد.

مکزیک شــکالت ،فلفل چیلی و ذرت را به دنیا معرفی کرد و نمیشود منکر
نقش همین خوراکیها در اقتصاد کشور شــد .همین حاال مکزیک جزء 10
کشــور برتر در تولید غالت در جهان معرفی میشود .همانطور که پیشتر
هم اشاره کردیم ،مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و کسب چنین
جایگاهی را مدیون اســتخراج ذخایر بزرگ گاز طبیعی و نفت در دهههای
 1970و  1980است .صنایع مهم پتروشیمی ،نساجی ،وسایل نقلیه موتوری
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و فرآوردههای غذایی از مهمترین عوامل رشــد اقتصادی شناخته میشود،
اما نیروی کار مکزیک هم درهای رشد و توسعه بیشتری را گشود و در اوایل
دهه  ،1990شرکتهای عمده آمریکایی ،عالوه بر هزینه پایین نیروی کار در
مکزیک ،بهدلیل ترکیبی از سیاست دولت آمریکا و توافقهای تجاری مربوط
به قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ،شــروع به تاسیس کارخانه در این
کشور کردند و دستاوردش هم شد همین عنوان یازدهمین اقتصاد دنیا که
نرخ بیکاری در آن زیر چهار درصد است .آمریکا مهمترین مقصد محصوالت
صادراتی مکزیک است که حدود  84درصد از محصوالت کارخانهای ،نفتی،
نقره ،میوه ،سبزیجات ،قهوه و پنبه نصیب آمریکاییها و بعد از آن کاناداییها
و اسپانیاییها میشود .صنعت الکترونیک مکزیک هم طی دهه گذشته رشد
چشمگیری داشته است و حاال بعد از کشورهای چین ،ایاالت متحده ،ژاپن،
کره جنوبی و تایوان ،ششــمین صنعت الکترونیکی بــزرگ در دنیا را دارد.
تلویزیونها ،صفحههــای نمایش ،کامپیوترها ،موبایــل ،IC ،لوازم خانگی و
ماژولهای السیدی از محصوالت اصلی این صنعت هستند و مکزیک دومین
صادرکننده لوازم الکترونیکی به ایاالت متحده است که در سال  ،2011ارزش
این صادرات چیزی معادل  71.4میلیارد دالر اعالم شد.
«بانک مکزیک» که به اختصار  BdeMیا  Banxicoهم نوشته میشود ،بانک
مرکزی مکزیک است که در اول ســپتامبر  1925در مکزیکوسیتی تاسیس
و شش ســال بعد ،یعنی در جوالی  ،1931قانون پولی کشور تصویب شد.
از زمان آغاز فعالیت بانک مرکزی کشــور ،این نهاد  14مدیرعامل داشته و
طوالنیترین مدت ریاست هم متعلق به رودریگو گومز از سالهای  1952تا
 1970بوده است.

مهمترین بانکها
مکزیک
مهیکو
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر مکزیک در ایران:

آمریکا
جمهوری فدرال
اول وطن
انریکه پنیا نیتو
مکزیکوسیتی
اسپانیایی
 1972550کیلومتر مربع(رتبه )13
 123/675میلیون نفر (رتبه )11
77
پزو
 1250میلیارد دالر (رتبه )16
 10021دالر (رتبه )69
آلخاندرو دیاز دو لئون
آلفونسو زگبه

آنتونی کوئین

بانامکس

مدیرعامل :ارنستو تورس کانتو
تعداد پرسنل 41390 :نفر
تعداد شعبه1500 :
بانامکس مختصرشده بانکو ناســیونال دی مکزیکو ،شرکت خدمات
مالی و بانکداری مکزیکی است که پس از بیبیویای بانکومر ،بهعنوان
دومین بانک بزرگ مکزیک شناخته میشــود .اکنون این بانک با نام
تجاری سیتیبانامکس شناخته میشود.
این بانک در ســال  ۱۸۸4با ادغام دو بانک بانکو ناسیونال مکزیکانو و
بانکو مرکانتیل مکزیکانو راهاندازی شد .این بانک در سال  ۲۰۰۱توسط
شرکت آمریکایی سیتیگروپ به مبلغ  12.5میلیارد دالر خریداری
شد و در حال حاضر بهعنوان شرکت تابعهای از سیتیگروپ ،به فعالیت
خود ادامه میدهد .شــعبه مرکزی این بانک در شهر مکزیکوسیتی،
مکزیک قرار دارد.

آنتونی رودولفو اوکزاکا کوئین ،هنرپیشه،
نقاش ،بوکسور و نویسنده مکزیکی ـ
آمریکایی بود که توانست با  60سال تجربه
و بازی در  312فیلم ،رکورد بازیگری را
بشکند .نخستین بازیهای کوئین صرفا
برای ایفای نقش سرخپوستها یا بزهکارها
بود و جالب است که این بازیگر ارتباطات و
دوستیهایی هم با رئیس مافیای نیویورک،
فرانک کاستلو و دیگر گنگسترهای خاندان
ژنووز داشته است.

بانک بان باجیو

مدیرعامل :کارلوس دو ال سردا سرانو
تعداد پرسنل 4000 :نفر
تعداد شعبه295 :
بانک بان باجیو در ســال  1994در مکزیک و در شهر لئون تاسیس
شده است و یکی از بزرگترین بانکهای این کشور و هشتمین بانک
بزرگ مکزیک در حوزه سپردههای مشتری و ارائه وام بهشمار میآید.
در ســال  2017و بهدنبال افزایش درآمد بانک ،بان باجیو بهدنبال
عرضه اولیه سهامش در فهرست بورس اوراق بهادار مکزیک بود.
آلخاندرو گونزالس ایناریتو

وبسایت بانک مرکزیwww.banxico.org.mx :

بازار بورس اوراق بهادار مکزیک با نام  Bolsaشناخته میشود و این بازار بهطور
آهسته و پیوسته رشد کرده است .شاخصهای اصلی این بازار در دهه گذشته
بیش از  600درصد افزایش یافته و بعد از برزیل ،دومین بازار بزرگ آمریکای
التین را به خود اختصاص داده است .آخرین آمارها نشان میدهد که ارزش
داخلی بازار بورس مکزیک  451میلیارد دالر تخمین زده شده است.

بیبیویایبانکومر

مدیرعامل :کارلوس تورس ویال
تعداد پرسنل 37000 :نفر
تعداد شعبه1704 :
بیبیویای بانکومر ،شرکت خدمات مالی و بانکداری مکزیکی است
که با در اختیار داشتن بیش از  ۱۱میلیون مشتری ،بهعنوان بزرگترین
موسسه مالی در کشور مکزیک شناخته میشود.
بیبیویای بانکومر در ســال  ۱۹۳۲تحت نام بانکومر تاسیس شد.
این بانک در سال  ۲۰۰۰توسط بانک اسپانیایی  BBVAیا بانکو بیلبائو
ویســکایا آرخنتاریا خریداری شد .شــعبه مرکزی این بانک در شهر
مکزیکوسیتی ،مکزیک قرار دارد.

آلخاندرو گونزالس ایناریتو فیلمنامهنویس و
کارگردان مکزیکی است .او اولین کارگردان
مکزیکی است که نامزد دریافت جایزه
اسکار بهترین کارگردانی و همچنین برنده
این جایزه شد .او سومین کارگردانی است
که دو سال متوالی برنده جایزه اسکار
بهترین کارگردانی بهخاطر فیلمهای مرد
پرندهای و بازگشته ،شده است.

سیستمهای پرداخت

با اینکه اکثر پرداختهای خرد در مکزیک توسط پول نقد انجام میشود ،اما
با این حال پرداختهای الکترونیکی هم در این کشور در حال رشد است .پول
نقدهای  20 ،10و  50سنتی و یک ،دو ،پنج ،ده و یکصد پزویی در بازار رایج
است و تا پایان سال  2009ارزش اسکناسها و سکههای در چرخش در بازار
معادل  537میلیارد پزوی مکزیک گزارش شد که حدود  4.5درصد از تولید
ناخالص داخلی کشور در آن سال را تشکیل میداد.
از طرف دیگر امکان انجام نقلوانتقال اعتبارات از طریق کانال  SPEIیا CCEN
انجام میشود SPEI .سیستمی است که توسط بانک مرکزی مکزیک توسعه
یافته و عملیاتی شده و برای افراد امکان انجام پرداختهای الکترونیکی را در
کسری از ثانیه فراهم میکند و  CCENهم مرکز تصفیه اتوماتیک پرداختهای
خرد کشــور اســت ،اما تعداد پرداختهای کارتی مکزیک بیش از  40درصد
گزارش شــده اســت .کارتهای نقدی ،اعتباری و از پیشپرداختشــده از
کارتهای مورد استفاده مردم است .کارتهای ویزا و مسترکارت از برندهای
رایج میان مکزیکیهاســت و عالوه بر این خودشــان هم کارت بومی به نام
«کارنت» دارند که توسط شرکت پروسا عملیاتی شده است.

کومپارتاموس بانکو

مدیرعامل :فرناندو آلوارز توکا
تعداد پرسنل 15000 :نفر
تعداد شعبه536 :
این بانک مکزیکی بزرگترین بانک میکروفایننس در آمریکای التین
است و به بیش از  2.5میلیون مشتری خدمترسانی میکند .این بانک
در حوزههای اعتباری و بیمه فعالیت دارد .در بخش اعتباری ،این بانک
طیف وسیع و گســتردهای از وامها از جمله وومَن کردیت ،ادیشنال
کردیت ،هوم ایمپروومنت کردیت و ...اعطا میکند .این بانک در سال
 1990توسط خوزه آوالوس هرناندز بهعنوان یک شرکت غیردولتی
تاسیس شد و در سال  2007توانست با ارائه سهام اولیه 467 ،میلیون
دالر سرمایه به دست آورد.

این حرکت بهمنظور ارتقای نقاشیهای
دیواری در دهه  1920انجام گرفت که
عمدتا با پیامهای اجتماعی و سیاسی همراه
بود که تالشی برای متحد کردن کشور پس
از انقالب مکزیک بود.
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تیم ملی مکزیک
لقب :سهرنگ
حضور در جام جهانی 16 :مرتبه
افتخارات :برای مسابقات کوپا آمریکا دو بار به مقام
نایبقهرمانی و سه بار به مقام سوم دست یافته است.
ردهبندی فیفا15 :
سرمربی :خوان کارلوس اسرایو
کاپیتان :خوزه آندره هرناندز

موج مکزیکی

اختالفنظرهای بسیاری درباره اصل و منبع موج مکزیکی وجود دارد ،اما اکثر گفتهها مبنی بر این است که
این موج ابتدا در رویدادهای ورزشی آمریکای شمالی در اواخر دهه  1970و اوایل دهه  1980به وجود آمد.

رقص ماریاچی

ماریاچی رقصی سنتی است که در آن زنان جامههای رنگارنگ خود را همراه با ضرباهنگهای شاد
ماریاچی در هوا به جلو و عقب میچرخانند .در این رقص دونفره مردها دست خود را پشت کمر خود حلقه
و زنان در برابرشان دامنافشانی میکنند.

اِلچاپو

خواکین گوزمن لوئرا ملقب به «اِلچاپو» به معنای کوتوله،
قاچاقچی بزرگ مکزیکی مواد مخدر و رهبر کارتل سینالوآ
بود .در سال  2003و پس از دستگیری رقیبش ،اوسیل
کاردناس ،خواکین به بزرگترین تاجر مواد مخدر مکزیک
تبدیل شد و طبق گفتههای وزارت خزانهداری آمریکا ،از
قدرتمندترین رهبران گروههای جرائم سازمانیافته قاچاق
عمده مواد مخدر در جهان بود .مجله فوربس هم نام او را
ت جهان معرفی کرده است.
بهعنوان یکی از  68فرد پرقدر 

ماریا دلوس دولورس

پزو

«پزوی مکزیک» یا «پسوی
مکزیک» یکای پول رایج در
کشور مکزیک است .نام پزو هم
بهخاطر بهکارگیری واژه پزو
اورو (وزن طال) و پزو پالتا (وزن
نقرهای) است و برگردان واژه
پزو از زبان اسپانیایی به فارسی
«وزن» است.

ماریا دلوس دولورس آسانسلو آنتونیا لوپز-نگرت با نام هنری دولورس دلریو یک هنرپیشه
اهل مکزیک بود که از او بهعنوان اولین ستاره بزرگ زن در آمریکای التین یاد میشود.

جشن «بانوی ما گودالوپ»

این جشن در 12دسامبر و بهخاطر ظاهر شدن مریم مقدس در برابر دیدگان یکی از افراد بومی در
سالهای نخست حکومت اسپانیا برگزار میشود .خانوادهها با در دست داشتن شمع به در منازل
میرفتند و آواز میخواندند و از صاحبخانه تقاضای سرپناه میکردند و به محض باز شدن در یکی
از منازل ،جشن آغاز میشد.
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فینتک
شاید هیچ موضوعی مانند فرایند ظهور و رشد فینتک ،نتواند بهخوبی نشاندهنده رشد و توسعه اکوسیستم فناوری
مکزیک در آمریکای التین باشد و به نظر میرسد که این کشور بازار مناسب و ایدهآلی برای راهاندازی یک استارتآپ
فینتک در آمریکای التین باشد .در ســالهای اخیر آمریکای التین هم به جرگه انقالب جهانی فینتک پیوست و
توانست اکوسیستمهای نوآورانه و کارآفرینانهای ایجاد کند که موجب توسعه استارتآپهای جدید فناوری میشود
و خدمات و ســرویسهای جدید و نوآورانهای ارائه میدهد .در واقع میتوان اینطور گفت که فضای سرویسهای
مالی مکزیک تمام کاراکترهایی را که کارآفرینان در زمان راهاندازی یک شــرکت بهدنبالش هستند ،داراست .بعد
از بهوجود آمدن موج فناوری در سال  2012در مکزیک ،صنعت فینتک این کشور توانست بسیاری؛ از کارآفرینان
باتجربه شرکتهای فناوری سیلیکونولی گرفته تا کســانی که بهتازگی کسبوکاری را راهاندازی کرده بودند را به
سمت خودش جذب کند .حدود  158شرکت فینتک در مکزیک فعالیت میکنند که باعث شده این کشور ،دومین
کشــور بزرگ فینتک در آمریکای التین ،بعد از برزیل ،باشــد .در آمریکای التین ،رقیب سفتوسخت مکزیک در
حوزه فعالیتهای استارتآپی ،کشور برزیل است که تا مدتها کشور پیشرو در عرصه فینتک در بخش جنوب قاره
آمریکا نیز بود ،اما آخرین گزارشها و آمار و ارقام نشان میدهد که رشد 50درصدی استارتآپهای حوزه فینتک
در مکزیک و مجموع بیش از  238استارتآپ فعال در این حوزه باعث شده تا مکزیک از کشور بزریل ،با حدود 230
استارتآپ ،پیشی بگیرد و حرف اول را در صنعت فینتک آمریکای التین بزند.
با توجه به سرعت رشد بســیار باالی فناوریهای مالی ،دولت مکزیک هم دســتبهکار شد و قوانین جدیدی برای
تنظیم و قانونگذاری چنین فعالیتهایی پیشنهاد داد که حوزههای مربوط به کرادفاندینگ ،ارزهای رمزنگاریشده
و فناوری پرداخت را شامل میشــد .در ماه مارس  ،2018کنگره مجلس ســفالی مکزیک الیحهای را در راستای
تنظیم مقررات فینتک در کشور تصویب کرد که موجب ترویج ثبات مالی و جلوگیری از پولشویی میشود .در این
قانونگذاریها مسائل مربوط به بانکداری باز و APIها ،ارزهای رمزنگاریشده ،مشاوران رباتی و ...مورد بررسی قرار
گرفت .همه اینها نشــان از آغوش بازی دارد که بخش رگوالتوری مکزیک به روی استارتآپها و صنعت فینتک
گشــوده اســت و حتی میخواهد قوانین اصالحی ثانویه را هم بهزودی ارائه دهد تا جزئیــات مهم و کلیدی برای
شرکتهای فعال در این بخش تعریف کند.
موضوع ارزهای رمزنگاریشده هم که از موضوعات مهم در کسبوکارهای سراسر دنیا و به تبع آن در بخش رگوالتوری
آن کشورهاست ،در مکزیک هم از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .طبق قانونگذاری جدید مکزیک ،شرکتها و
موسسات فعال در حوزه فینتک تنها امکان خریدوفروش ارزهای رمزنگاریشدهای را دارند که توسط بانک مرکزی
این کشور مورد تایید باشد و همچنین باید همیشــه این امکان را به مشتریانشان بدهند تا هر زمان که خواستند،
بتوانند سرمایهگذاری را که انجام دادهاند ،مجددا بازخرید کنند .نارضایتی مشــتریان از بانکهایشان و همچنین
دسترسی محدود افراد به سرویسهای مالی ،از مهمترین موضوعاتی است که کسبوکارهای فینتک روی آن تمرکز
کردهاند .حتی یکی از استارتآپهای فینتک کشور هم پیشبینی کرده است که کسبوکارهای جدید مالی این
پتانسیل را دارند تا طی  10سال آینده بیش از  30درصد از بازار بانکداری مکزیک را تصاحب کنند .حوزههایی مانند
وامدهی ،پرداخت ،مدیریت مالی ،کرادفاندینگ و بیمه از حوزههای پرمخاطب در بازار فینتک این کشــور است و
در این بین ،بخش وامدهی توانسته با جذب  23درصد از استارتآپهای فعال در مکزیک ،به پرطرفدارترین حوزه
تبدیل شود.

استارتآپهایفینتک معروف
کنفیو

استارتآپ کُنفیو در ســال  2013راهاندازی شــد و تمرکزش را روی کسبوکارهای
کوچک مکزیک قرار داد تا بتواند حمایتهای مالی مورد نیاز آنها برای رشد و موفقیت در بازار را تامین کند.
در واقع کنفیو یک پلتفرم وامدهی آنالین به شرکتهای کوچک است که وامهایی تا سقف  500هزار دالر
ارائه میدهد .این استارتآپ تاکنون  18.1میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

بیستو

بیستو در سال  2014تاسیس شد و استارتآپی است که پای ارزهای رمزنگاریشده را به
بازار مکزیک و آمریکای التین باز کرد و امکان خریدوفروش بیتکوین و اتر و دیگر ارزها را برای افراد فراهم
کرد .این استارتآپ با اســتفاده از فناوری بیتکوین فرایند انجام پرداختهای بینالمللی را سهل و آسان
کرده و تاکنون  4.4میلیون دالر جذب سرمایه داشته است.

کوسکی

کوسکی پلتفرم آنالین منحصربهفردی است که در سال  2012راهاندازی شد و قابلیت
ارائه وامهای آنی و فوری را دارد .کوسکی با استفاده از بزرگداده و تجزیهوتحلیلهای پیشرفته برای تایید
هویت و صالحیت مشتری ،میتواند تنها در چندین دقیقه وام مورد نیاز افراد را به دستشان برساند .کوسکی
با ارائه هزاران وام ،به سریعترین پلتفرم روبهرشد در منطقه تبدیل شده است .این استارتآپ تاکنون 38.8
میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

کانکتا

کانکتا در سال  2011راهاندازی شد و سرویسی است که امکان ارسال و دریافت آسان
پول را برای کاربران فراهم میکند .این استارتآپ با استفاده از هوش مصنوعی تجربه
کاربری شما را بهبود میبخشد .کانکتا به شرکتها و توسعهدهندگان اجازه میدهد تا راهکارهای پرداخت
خودشان را با طراحی مختص خودشان و برای هر وبسایت و اپلیکیشنی ایجاد کنند .این استا رتآپ تاکنون
 8.7میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

نقش آزتکها در مکزیک
پرچم مکزیک نماد میهنپرستی کشــور است و تاریخچه جالب و خواندنی
پشت آن است .نشــان ملی در پرچم مکزیک ،عقابی نشسته روی کاکتوس
اســت که در حال بلعیدن یک مار زنگی است .داســتان مربوط به تاسیس
پایتخت آزتک ،یک تمدن سرخپوســتی در مکزیک است .طبق این افسانه
آزتکها سرگردان و بهدنبال مکانی برای ساخت شهر جدید خود بودند که
ناگهان عقابی را که روی کاکتوس نشسته بود ،دیدند .وقتی آنها این عقاب را
دیدند ،این محل را برای ساخت شهر جدید خود انتخاب کردند و شروع به
ساخت شهرها کردند .این محل در جزایر کوچک در وسط دریاچه تکسکوکو
قرار داشت .آنها این عقاب اسطورهای را در یک دریاچه پر از سیالب دیدند که
در حال حاضر میدان اصلی در شهر مکزیکوسیتی است.
بر اساس سوءاســتفاده از متون ،آزتکها به مار بهعنوان نمادهای حکمت و
خلقت ،احترام میگذاشتند ،اولین مبلغان ،تصویر را دوباره تفسیر کردند که
بر اساس آن در اروپا به معنی مبارزه بین خیر و شر و پیروزی مسیحیان در
مکزیک است .امروزه این نشــانه در مرکز پرچم است و برگ نشانه پیروزی
و افتخار است .نماد وسط پرچم در ســال  ۱۹۶۸برای بازیهای المپیک در
مکزیکوســیتی اضافه شــد .قبل از آن پرچم بدون نماد وسط ارائه میشد
که خیلی شــبیه به پرچم ایتالیا بود .پرچم مکزیک دارای سه نوار عمودی
به ترتیب سبز ،ســفید و قرمز است .طراحی این ســه رنگ به سال ۱۸۲۱
برمیگردد و مربوط به زمانی است که مکزیک استقالل خود را از اسپانیا به
دست آورد .در آن زمان این سه رنگ معنا پیدا کردند؛ رنگ سبز نشاندهنده
استقالل از اسپانیا ،قرمز نشاندهنده اتحاد بین مردم بومی مکزیک و نخبگان
میراث اروپایی و رنگ سفید نشاندهنده خلوص کاتولیک رومی بود.
اما امروزه هیچ توضیحی برای رنگهای پرچم مکزیک داده نشده است و آن
هم به این دلیل است که معانی اصلی ارتباط کمی با جامعه مدرن مکزیک
دارد ،اما بعضی از مکزیکیها رنگ سبز را نماد امید برای ملت ،سفید را نماد
یکپارچگی ملت و قرمز را نماد خون کسانی میدانند که برای استقالل ملت
جنگیدهاند.
در ادامه توضیحات جالب و خواندنی درباره آزتکها و تاثیراتی که بر فرهنگ
مکزیکیها داشتند ،آوردهایم .آزتکها یک تمدن سرخپوستی در مکزیک
بودند که اســطورههای بســیاری در تاریخ و فرهنگشــان داشتند؛ حتی
آزتاکلها به زبان خود آزتکها یعنــی ناهواتل که این لغت به معنی افرادی
است که از آزتالن که همان سرزمین افسانهای آزتکها نام دارد ،میآمدند.
این قوم کمکم در زمینههای مختلف علمی پیشــرفت کردند و چندین باغ
گیاهشناسی یا گیاهپروری هم داشتند که اروپاییها تا آن زمان حتی با چنین
چیزی آشنایی هم نداشتند.
عالوه بر این ،آزتکها عالقه بسیاری به موسیقی ،رقص ،نمایشنامه و ادبیات
داشتند و این عالقه و کشش را هنوز هم میتوان با شدت و حدت بسیاری
میان مکزیکیها دید .تاثیر قدرت و حکومت آزتکها در جنبههای گوناگون
زندگی فرهنگی ملت مکزیک همچنان زنده است؛ حتی مکزیکیهای امروزی
و معاصر از اینکه بهنوعی به آزتکها تعلق دارند ،افتخار میکنند و سعی بر
حفظ آداب و رسوم این قوم دارند.
در کنار تاریــخ و فرهنگی که این قوم دارند و نقشــی که در ایجاد رســم و
رسوم کنونی مکزیک ایفا کردند ،تنها صفت ترسناکی که به این قوم نسبت
میدهند ،آدمخواری ســران آزتک بود که اشتهای ســیریناپذیری برای
گوشت انسان داشته و حتی برای این کار مراسمی با عنوان «جشن خون»
داشتند.
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ویژه
مجهانی
جا 

سوئد

وارثان خالق
وایکینگها
سوئد کشوری سرد با مردمی آرام است.
مردمی سختکوش که هر سال بهعنوان
یکی از نوآورترینها در جهان معرفی
میشوند .با اینکه رشد اقتصادی و
اجتماعی سوئد در یکصد سال گذشته
شتاب گرفته ،ولی بهخوبی توانسته
قلههای باکیفیتترین را در بسیاری از
زمینهها برای خود ثبت کند؛ از کیفیت
امکانات رفاهی و اقتصادی و امنیت
اجتماعی گرفته تا خالقیت و نوآوری در
خودروسازی ،فناوری و این اواخر در
فینتک
سوئد

کارل گوستاو شانزدهم

رسیدن صنایع به اسکاندیناوی دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپا بود.
در اواسط قرن نوزدهم هنوز مردم از راه کشــاورزی امرار معاش میکردند.
افزایش جمعیت ســوئد در قرن نوزدهم باعث شد جمعیت زیادی از روستا
به شهر نقل مکان کنند .به برکت راهآهن ،سوئدیها توانستند چوب و آهن
به کشورهای دیگر بفروشــند .بنابراین صنایع بزرگی در کشور ایجاد شد و
با ماشینآالت جدید کارها سرعت بیشــتری پیدا کرد .شرکتهایی مانند
اریکسون ،ولوو ،ایبیای ،آلفا الوال و بسیاری دیگر تغییراتی اساسی در رشد
اقتصادی این کشور ایفا کردند .سوئد کشــوری کوچک است که قرنها به
تولید مواد اولیه مانند سنگآهن ،چوب و پشم تکیه داشته است .تا میانه قرن
نوزدهم ،سوئد کشوری فقیر ،سرد و تاریک در شمال اروپا بود ،اما تجارت آزاد
و آزادیهای معقول اقتصادی کمک کرد تا سوئد در رده کشورهای ثروتمند
قرار گیرد .نرخ بیکاری در ســوئد پایین و اقتصاد بر پایه مشارکت مردم در
ســرمایهگذاریها استوار اســت .ســوئد بهعنوان یکی از مهاجرپذیرترین
کشــورهای اروپا از مقصدهای اصلی برای مهاجرت بوده و مهاجرت عامل
اصلی رشد جمعیت در این کشور است.

کارل گوستاو شانزدهم از  ۱۵سپتامبر
 ۱۹۷۳پادشاه سوئد است .او پنجمین فرزند
و تنها پسر شاهزاده گوستاو آدولف است و
در هنگام تولد ،پدربزرگش گوستاو پنجم،
پادشاه بود .او پس از پدربزرگ و پدرش ،نفر
سوم در نوبت جانشینی سلطنت سوئد بود؛
اما زمانی که تنها  9ماه داشت ،پدرش در
حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست
داد .در سال  ،۱۹۵۰بعد از به تخت نشستن
پدربزرگش ،در چهارسالگی بهعنوان
ولیعهد سوئد شناخته شد و بعد از مرگ
پدربزرگش گوستاو آدولف ششم در سال
 ۱۹۷۳به سلطنت رسید.

در گذشته نهچندان دور ،تا اواخر قرن هجدهم میالدی ،سوئد یکی از فقیرترین
کشورهای اروپا بود ،اما بعدها دوران رشد اقتصادی سوئد آغاز شد .بعد از جنگ
جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشــتری به خود گرفت ،درآمد خالص
ملی کشور باال رفت و شــکوفایی رشــد اقتصادی به وجود آمد .درآمد کشور

اقتصاد
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سوئد مثل دیگر کشورهای نسبتا کوچک صنعتی ،وابسته به صادرات تولیدات
صنعتی است و در حال حاضر از رشــد باالیی در توازن بین صادرات و واردات
برخوردار است .اقتصاد کشور سوئد اقتصادی کوچک و باز است که در مقایسه
با اقتصاد بینالمللی تضعیف نشــده و در نتیجه میانگین باالی رشد اقتصادی
در جایگاه قدرتمندتری نســبت به قبل قرار گرفته اســت .افزایش اختصاص
داراییهای عمومی کشور به برنامهها و تغییرات اجتماعی نیز به رشد اقتصادی
کشور منجر شده است .معامالت تجاری با دیگر کشورهای اروپایی برای سوئد
مهم بوده است .بهعنوان نمونه ،سوئد تنها کشــور صادرکننده سنگآهن در
اتحادیه اروپاست .در آغاز قرن بیســتم ،زمانی که سوئد صاحب صنایع بزرگ
شد ،صادرات خود به سایر کشورها را افزایش داد .سوئد ،به میزان زیادی چـوب،
کاغذ ،فوالد و آهن به فروش رســاند .کمی پس از آن ،ســوئد شروع به فروش
کاالهای تولیدی مانند خودرو ،تلفن ،کامیون ،بلبرینگ و ماشینآالت مختلف
کرد .اقتصاد سوئد در منطقه اســکاندیناوی به لحاظ راهبردی نقش محوری
دارد .گرچه نروژ بهعلت وجود ذخایر نفتی از سرمایه بیشتری برخوردار است یا
دانمارک و فنالند ممکن است در برخی معیارهای خاص بهتر از سوئد باشند،
ولی در مجموع عوامل اقتصادی و ابداعات مالی سوئد الگویی مخصوص به خود
و برجسته در منطقه ارائه میدهد.
سیاســت انبســاطی پولی بانک مرکزی و تخصیص بهره منفی به سپردههای
بانکهای سوئد نزد بانک مرکزی ،بهعالوه شفافیت امور اداری و فناوری پیشرفته
ارتباطات و اطالعات در کنار اقتصاد صنعتی و تولیدمحور ،مجموعا منابع مالی
فراوانی را با دسترسی آسان در اختیار شهروندان سوئدی قرار داده است .ریسک
پایین و امنیت باالی بــازار همراه با متخصصان زبده آنالیــز و تحلیل دادههای

مهمترین بانکها

سوئد
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
پادشاه:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر سوئد در ایران:

اروپا
پادشاهی مشروطه
برای سوئد ،در هر زمان
کارل گوستاو شانزدهم
استفان لوون
استکهلم
سوئدی
 449964کیلومترمربع (رتبه)55
 10میلیون نفر (رتبه )88
14
کرون سوئد
 601میلیارد دالر (رتبه )23
 58345دالر (رتبه )11
استفان اینگوز
هانا سانگلند

بانک اساییبی

مدیرعامل :یوهان تورگبی
تعداد پرسنل 15714 :نفر
تعداد شعبه113 :
بانک اساییبی در سال  1972تاسیس شد .ساخت بانکی بهتر برای
مشتریان شرکتی و ربودن گوی رقابت از بانکهای اصلی و قدرتمند
بینالمللی بهانهای شد برای ادغام دو بانک استکهلم اسکاندینا و بانک
اسکاندیناوی تا با این ادغام اساییبی بانک شروع مقتدری را تجربه
کند .شعبه مرکزی این بانک در استکهلم است .این بانک خدمات مالی
ســرمایهگذاری ،بیمه عمر ،خدمات مالی و کارتهای بانکی اروپایی
را به بیش از چهار میلیون مشتری خود در  20کشور ارائه میدهد.

سوئدی که رفتاری قابل پیشبینی را برای سرمایه خارجی رقم میزند نیز زمینه
مناسبی برای دسترسی بهتر به منابع مالی را فراهم میآورد .البته قوانین مالیاتی
سنگین کمی از جذابیت این بازار سرمایه میکاهد.
در حال حاضر بازارهای مالی کشور سوئد از ثبات برخوردار بوده و به کاهش نرخ
حداقل بهره وام مبادرت میکنند .افزایش ثبات اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری
به افزایش اعتماد کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ بهویژه کشورهای پیرامون سوئد
منجر شده است .کشور ســوئد با وجود اجرای معیارهای الحاق به اتحادیه مالی
اروپا ،تاکنون ،تصمیم به الحاق به آن نگرفته است.

سیستمهای پرداخت

پرداخت الکترونیکی در سوئد در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است .در
سال گذشــته فقط یک درصد از ارزش مربوط به پرداختها ،از طریق سکه
و اســکناس صورت گرفته است .در ســوئد اکثر پرداختها با دستگاههای
کارتخوان انجام میشــود .پرداخت الکترونیکی در سوئد استفاده از پول
نقد را به میزان  ۲۰درصد کاهش داده است؛ از سال  1999تا  2009تعداد
کارتهای پرداخت تقریبا هفتبرابر شــده است .بر اســاس گزارش بانک
مرکزی سوئد این میزان نسبت به پنج ســال گذشته به نصف رسیده است.
چند سالی است که اســتفاده از سکه و اســکناس در اتوبوسهای شهری
سوئد ممنوع شده است؛ در این کشور با پشتیبانی بانکهای مرکزی ،مردم
بهراحتی از طریق شمارههای گوشــی همراه خود ،پول انتقال میدهند .در
واقع روند پرداخت الکترونیکی در ســوئد خوب است و پیشبینی میشود
بهزودی استفاده از پول نقد در این کشور از رونق بیفتد.

داگ هامرشولد ( )1905-1961پدیدآور،
اقتصاددان و دومین دبیرکل سازمان ملل
متحد بود .او دومین نفری بود که موفق شد
جایزه صلح نوبل را کسب کند .او جوانترین
فردی بود که در این سمت قرار گرفت؛
همچنین تنها فردی بود که در این سمت
ترور شد.

نوردا

مدیرعامل :بیور آرن
تعداد پرسنل 31596 :نفر
تعداد شعبه1400:
بانک نوردا بزرگترین گروه مالی و ســرمایهگذاری شمال اروپاست
که در سال  2000تاسیس شد .این بانک از ادغام و تملیک بانکهای
سوئدی ،فنالندی ،دانمارکی و نروژی نوردنبانک شکل گرفته است.
این بانک در  19کشور شــعبه دارد و به بیش از  11میلیون مشتری
خدمت ارائه میکند ،شــعبه مرکزی آن در استکهلم است و خدماتی
مانند بانکداری شخصی ،بانکداری تجاری و کسبوکارها ،بانکداری
کالن و مدیریت ثروت ارائه میدهد.

هندلزبنکن

وبسایت بانک مرکزیwww.riksbank.se:

جوانترین دبیرکل سازمان
ملل

مدیرعامل :پار بومن
تعداد پرسنل 13500 :نفر
تعداد شعبه430:
هندلزبنکن در سال  ،1856حدود  161ســال پیش کار خود را آغاز
کرد .این بانک سومین بانک بزرگ سوئد است که در  20کشور شعبه
دارد و به بیش از چهار میلیون نفر خدمات بانکی ارائه میدهد.
این بانک اواسط دهه  1990عملیات بانکی خود را به دیگر کشورهای
اروپایی مانند بریتانیا ،نیوزیلند ،لتونی ،استونی و لیتوانی گسترش داد.

کشور باسوادها

سوئد از باسوادترین کشورهای دنیاست.
منظور از باسوادی آزمونهای دستاوردهای
سواد و نیز ویژگیهای رفتاری باسوادی
شامل تعداد کتابخانهها و روزنامهها و
سالهای تحصیلی و در دسترس بودن
کامپیوتر در کشورهاست .نرخ بیسوادی
در این کشور بسیار پایین است و آموزش
رایگان از همان ابتدا در دسترس همه
سوئدیهاست .تحصیل در سوئد تا قبل
از سال  2011برای بسیاری از کشورهای
اروپایی نیز رایگان بود.

بانک فارکس

مدیرعامل :پار بومن
تعداد پرسنل 1238 :نفر
تعداد شعبه430:
بانک فارکس یک شرکت خدمات مالی سوئدی است .این بانک در سال
 1927با ارائه خدمات مسافران ،در ایستگاه مرکزی استکهلم تاسیس
شد .مطابق گفتهها صاحب فروشگاه متوجه شد که بیشتر مشتریانش
گردشگران هستند که به پول برای ســفرهای خود نیاز دارند .مالک
شــروع به نگه داشــتن ارزهای اصلی کرد .فارکس برای سالها تنها
بانکی بود که مجوز انجام مبادله ارز در ســوئد را داشت .این شرکت
که هنوز متعلق به خانواده فیبرج است ،فعالیت خود را به کشورهای
فنالند ،دانمارک و نروژ گســترش داد و در حال حاضر دارای بیش از
 130شعبه است که در راهآهن ،ایستگاهها یا فرودگاهها ،مراکز خرید و
دیگر مراکز واقع شده است .در سال  ،2003این شرکت کسبوکار خود
را به بانکداری گسترش داد و همچنین میتواند حسابهای جاری و
پسانداز شــامل اینترنت و بانکداری تلفن همــراه ،وامها ،بدهیها و
کارتهای اعتباری ،پردازش نقدی ،انتقال پول و پرداخت را ارائه کند.
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خودروهایی برای دمای منفی
 20درجه

شرکت ولوو در سال  ۱۹۲۴بهعنوان شرکت
زیرمجموعه گروه اس.کا.اف راهاندازی
شد .هدف از تاسیس این شرکت ،ساخت
خودروهایی بود که در مقابل سرمای هوای
سوئد مقاومت داشته باشند و برای جادههای
یخزده و ناهموار این کشور بهینهشده باشند.
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تیم ملی سوئد
لقب :ندارد
حضور در جام جهانی 11 :مرتبه
افتخارات :نایبقهرمان جام جهانی 1958
ردهبندی فیفا24 :
سرمربی :اریک هامرن
کاپیتان :زالتان ابراهیموویچ

بز پوشالی

از سال  1966میالدی تاکنون ،طی رسمی هرساله در زمان کریسمس ،یک بز پوشالی بزرگ در شهر گاوالی
سوئد ،به آتش کشیده میشود .این یک سنت قدیمی در شمال اروپاست.

آلفرد نوبل

آلفردنوبلشیمیدان،مهندس،مبتکرواسلحهسازسوئدیاستکهبهعنوانمخترعدینامیتشناخته
میشود.اودرآخرینوصیتنامهخودسرمایهحیرتانگیزشرابرایتامینهزینههایجایزهنوبل
اختصاص داد .مراسم اهدای جایزه نوبل در سالن کنسرت استکهلم برگزار میشود و پادشاه وقت سوئد
شخصادیپلمومدالوسندتاییدکنندهمبلغجایزهرابهدستبرندگانمیدهد.

وایکینگها

مردم سوئد از شاخه ژرمنی اقوام هندواروپایی بوده و تبارشان به وایکینگها میرسد.

زالتان ابراهیموویچ

کرون سوئد

کتابی که او درباره زندگیاش نوشته بود ،بهعنوان کتاب برتر سال
در سوئد شناخته شد .عملکرد فوقالعاده زالتان ابراهیموویچ
باعث شده تا در سوئد ،فعلی به نام زالتانرا به معنای برتری
داشتن و تسلط داشتن مورد استفاده قرارگیرد .وی یکی از
محبوبترین چهرههای تاریخ سوئد بهشمار میرود.

از سال  ۱۸۷۳کرون سوئد
یکای پول سوئد و به سوئدی
به معنی تاج است .کد ایزوی
 SEKو  krبرای این یکای پول
استفاده میشود .کرون به
همراه یورو در جزایر آلند نیز
استفاده میشود.

شفق قطبی

شفقهای قطبی نورهای زیبایی هستند که در عرضهای جغرافیایی قطبی به چشم
میخورند.
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فینتک
در این کشور مالیات بر درآمد نسبتا باالست ،اما پایین بودن نرخ مالیات شرکتها ،سرمایهگذاران کسبوکارهای جدید
را به آن جذب میکند .از ســوی دیگر دولت از منابع مالیاتی برای ارائه بستههای رفاهی و کمک به پیادهسازی ایدههای
نوآورانه و ریسکپذیر استفاده میکند.
پایتخت سوئد یعنی شهر استکهلم چندین شرکت بزرگ فعال در حوزه فناوریهای پیشرفته را در دل خود جای داده و از
این لحاظ پس از منطقه دره سیلیکون در شمال کالیفرنیا ،در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است.
وقتی صحبت از کشورهای برتر در زمینه فناوریهای پیشرفته به میان میآید ،شاید کمتر کسی به کشوری مانند سوئد
فکر کند اما واقعیت این است که امروز سوئد به مرکز اصلی فناوریهای پیشرفته در اروپا بدل شده است.
افزایش نرخ مالیات و مخارج دولت موجب کاهش میل به کارآفرینی در کشورها میشود ،اما در این قضیه میتوان سوئد را
یک مثال نقض بارز دانست .باال بودن نرخ مالیات و در نتیجه باز بودن دست دولت سوئد برای سرمایهگذاری در حوزههای
زیربنایی باعث شــده که بنگاههای اقتصادی کشور زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی بســیار مناسبی را برای توسعه
کسبوکارهای پیشرفته در اختیار داشته باشند.
اعتماد نقش حیاتی در توسعه چشمگیر استارتآپها در سوئد داشته است .سطح اعتماد در سوئد سبب شده شرکتهای
بزرگ با استارتآپهای کوچک همکاری کنند و دانش فنی خود را با آنها به اشتراک بگذارند.
با توجه به رونق گرفتن پرداختهای غیرنقدی در سوئد زمینه برای رشد اپلیکیشنهای فینتک کامال فراهم است.
طی پنج سال گذشته استکهلم توانسته بیش از  40درصد از ســرمایهگذاری خصوصی در حوزه فینتک اروپا را به خود
ش گرفته به هاب فینتک اروپا تبدیل شــود .استارتآپهای فینتک
اختصاص دهد و با روندی که در حال حاضر در پی 
در سوئد در حال گسترش خود به خارج از مرزهای سوئد هستند .زمینه مساعد کسبوکارهای فینتک در سوئد باعث
شده این صنعت بیشاز پیش رونق بگیرد و استعدادهای دیگر کشــورها در این زمینه را برای همکاری در این حوزه به
خود جلب کند.
قانونگذاری در سوئد زمینه را برای رشد این صنعت فراهم کرده است .نوآوری و استفاده از روشهای خالقانه باعث شده
بسیاری از شرکتها برای گسترش صنعت خود به این کشور جذب شوند.
قانونگذاری و حمایت بانکها و به کار گرفتن ســازوکارهایی که امکان فعالیت برای استارتآپهای فینتک را فراهم
میآورد به عاملی برای رشد این صنعت در سوئد تبدیل شده است.

استارتآپهایفینتک معروف
کالرنا

کالرنا یک شــرکت فینتک ســوئدی اســت که امکان پرداخت الکترونیک از
فروشگاههای بزرگ را فراهم میکند .مدل این کسبوکار به این صورت است که
به مشتریان این امکان را میدهد که با استفاده از کد پستی و ایمیل آنالین خرید کنند .بعد از خرید اطالعات
مربوط به پرداخت و تحویل محصول از خریدار دریافت میشود .کالرنا ابتدا هزینه خرید مشتری را به خریدار
میپردازد و بعد از خرید هزینه را از مشتری دریافت میکند .به این صورت کالرنا ریسک خریدار و فروشنده
را خود متحمل میشود.

آیزیتل

اپلیکیشن آیزیتل راهحلهای پرداخت موبایلی را جایگزین شیوههای پرداخت
از دستگاههای کارتخوان کرده است.
این اپلیکیشن و کارتخوانهایش به افراد و کسبوکارهای کوچک این امکان را میدهد که پرداختهای
کارتی را از طریق کارتخوانهایی که به موبایل یا تبلت متصل است ،انجام دهند و توانسته است با این کار
نیاز اصلی و اولیه کســبوکارهای کوچک را مرتفع کند .آیزیتل برای اولینبار تراشــههای کارتخوان و
اپلیکیشنهایی را برای استفاده کاربران گوشیهای هوشمند ارائه کرده است.

سوئیش

سوئیش یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی است که در کشور سوئد برای تبادالت
پولی استفاده میشــود .این اپلیکیشن با همکاری بانکهای ســوئد و دانمارک و با اســتفاده از باالترین
استانداردهای روز دنیا طراحی شده است .با سوئیش میتوان در کمترین زمان ممکن تبادالت مالی و خریدها
را انجام داد .مثال پرداخت هزینه سوخت در پمپبنزین ،پرداخت صورتحساب غذا در رستورانها و پرداخت
کرایه تاکسی .سوئیش یک اپلیکیشــن و یک کارتخوان کوچک در اختیار پذیرندهها قرار میدهد .با یک
گوشی همراه هوشمند یا یک تبلت میتوان از این اپلیکیشن استفاده کرد .اپلیکیشن روی ابزار همراه پذیرنده
نصب میشود و کارتخوان کوچک هم به این ابزار وصل میشود و مشتری میتواند کارت خود را درون این
کارتخوان بکشد تا تراکنش موردنظر انجام شود .رسید کاغذی هم الزم نیست؛ چراکه با استفاده از ایمیل
یا پیامک مشتری میتواند جزئیات خریدش را مشاهده کند.

کاپیتال

کاپیتال اپلیکیشنی برای مدیریت سرمایه در حسابهای شخصی و کسبوکارهای
کوچک است .این اپلیکیشن به کاربران خود این امکان را میدهد تا با پیگیری مخارج و هزینههای صرفشده
در زمینههای مختلف پیشنهادهایی را برای پسانداز و تعیین اهداف جدید ارائه دهد .این اپلیکیشن همچنین
به کاربران خود کمک میکند تا اهداف مالی جدیدی را تعریف کنند ،قاعدههای مالی جدید داشته باشند و
با این روش جدید بتوانند پسانداز خود را افزایش دهند.

اولین کشور بدون پول نقد دنیا
ســوئد از کشــورهای پیشــرو در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال است؛
کشوری که گفته میشود در  10سال آینده به اولین جامعه بدون پول نقد
دنیا تبدیل میشود .این شرایط به لطف ابزارهایی مانند «سوئیش» فراهم
شده؛ اپلیکیشنی که مردم با آن از کرایه تاکسی گرفته تا قبض را میتوانند
پرداخت کنند .مشــتریان حتی برای گرفتن وام هم نیازی ندارد به شعبه
بروند؛ تلفنی یا اینترنتی درخواســت وام میدهند ،سابقه مالی آنها از اداره
مالیات گرفته میشــود ،دو ،سه روز بعد هم مشــتری نامه موافقت یا عدم
موافقت را درب خانه تحویل میگیرد .اگر با درخواست موافقت شده باشد،
مشتری فرمهای ارسالشده توســط بانک را تکمیل و با پاکت برگشت که
همراه نامه موافقت آمده ،ارســال میکند و چند روز بعد پول وام بهحساب
مشتری واریز میشود.
مردم سوئد با استفاده از سوئیش میتوانند در کمترین زمان ممکن تبادالت
مالی و خریدهای خودشان را انجام دهند .مثال در پمپبنزین هزینه سوخت
را بدهند ،در رســتوران هزینه غذا را پرداخت کنند و کرایه تاکسیشان را
هم با استفاده از آن حســاب کنند .با این اپلیکیشن و عالقه مردم سوئد به
پرداخت غیرنقدی پیشبینی میشود سوئد اولین جامعه بدون پول نقد را
در دنیا به نام خود بزند.
فرایند استفاده از پول الکترونیکی در سوئد بهگونهای تعریفشده که خرید
روزنامه و حتی کمک به فقرا و خرید از گلفروشهای ســر چهارراهها هم
با پول الکترونیک و کارتهای اعتباری انجام میشــود .شرکت آیزیتل از
بزرگترین ارائهدهندههای خدمات پرداخت همراه در اروپای شمالی اعالم
کرد که تمام برنامهریزیهای الزم انجامشــده اســت تا طی سال ۲۰۱۵
میالدی امکان پرداختهای موبایلی برای همه شــهروندان سوئدی فراهم
شود و همه این برنامهریزیها صورت میگیرد تا پول حقیقی برای همیشه
کنار رود .گفتنی است نسبت پرداختهای غیرنقدی بهکل پرداختها در
این کشور نزدیک  ۹۰به  ۱۰است.
یکی از اپلیکیشنهایی که سوئد را به پرداختهای غیرنقدی نزدیک کرده و
امکان خارج شدن پول نقد را فراهم کرده ،بانک آیدی است .این اپلیکیشن
در واقع نوعی آیدی الکترونیکی است که برای احراز هویت کاربر استفاده
میشود و از این طریق از راه دور نیز بانک میتواند هویت مشتری را احراز
کند و بهاینترتیب نیازی به حضور فیزیکی افراد در شعبه نیست .مشتری
اپلیکیشن را روی تلفن همراه ،تبلت یا کامپیوتر نصب میکند .بهاینترتیب
وقتی مشتری از راه دور تلفنی درخواستی به بانک خود میدهد که نیاز به
احراز هویت مشتری باشد ،درخواســتی به بانک آیدی ارسال میشود ،با
الگین کردن مشتری هویت او احراز و دیگر نیازی به مراجعه به شعبه نیست.
گفته میشود در حال حاضر  6.5میلیون کاربر سوئدی بهصورت منظم از
این اپلیکیشن استفاده میکنند .بانک آیدی از سال  ۲۰۰۳کار خود را آغاز
کرده و در بانکهایی مانند دنسکه بانک و آیسیای بنکن استفاده میشود.
این اپلیکیشــن خدمات مختلفی؛ از بانکداری آنالیــن ،بانکداری همراه،
تجارت الکترونیکی تا اظهارنامه مالیاتــی و ...را ارائه میدهد ،یعنی دولت،
شهرداریها ،بانکها و شرکتها از کاربران آن هستند .از نظر قانونی هم در
ســوئد و هم در اتحادیه اروپا بانک آیدی بهعنوان یک ابزار احراز هویت و
امضا پذیرفتهشده است.
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ویژه
مجهانی
جا 

کره

این و اون
روزگاری کرهایها را با فقر در جهان
میشناختند؛ همان زمان که از کره
شمالی جدا شد .این کشور راهی خالف
کره شمالی پیمود و درها را به سوی
تجارت جهانی گشود تا امروز به یکی
از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل
شود
کره جنوبی

اسم کره جنوبی را که میشنویم بیبروبرگرد یاد برندهای سامسونگ ،الجی،
هیوندای ،کیا و  ...میافتیم اما قطعا طی کردن این مسیر برای چشمبادامیها
کار راحتی نبوده است .کره جنوبی یکی از ببرهای آسیاست که با سختکوشی
مردمش راهی را طی کرد که حاال نام آن را «معجزه رود هان» مینامند .این
کشور طی سالهای  1910تا  1945تحت سلطه ژاپن بود .در سال  1945دو
کشور کره جنوبی و شمالی از هم جدا شدند و کره جنوبی اعالم استقالل کرد.
در آن زمان تنها صنعت کشاورزی عامل گردش چرخ اقتصاد این کشور بود؛
چون اندک صنایعی که داشت ،طی جنگ بین دو کره ،از بین رفته بود و اکثر
کارخانههای صنعتی این کشور در کره شمالی متمرکز شده بودند .در آن زمان
کره جنوبی وابسته به کمکهای غرب بود و اکثر مردم آن فقیر بودند .با تمام
این اتفاقات ،پیشرفت اقتصادی چشمگیری در این کشور رخ داد و این کشور
 50میلیونی حاال به جایگاهی رسیده که اگر نام آن را بشنویم ،صنعت آن در
برابرمان عرض اندام میکند.
ها جون چانگ

اقتصاد

ها جون چانگ ،اقتصاددان اهل کره جنوبی
یکی از افراد برجسته در نگرش اقتصاد
دگراندیشانه است که سعی در پیوند آن
با اقتصاد مارکسیستی دارد .از جمله آثار
او میتوان به اقتصاد سیاسی ،سیاست
صنعتی و  23گفتار درباره سرمایهداری
اشاره کرد که در ایران به چاپ رسیده است.

اگر بخواهیم بدانیم چه شد که کره جنوبی به پیشــرفتی مثالزدنی دست
یافت ،باید سراغ دالیلی برویم که باعث شد این کشور بهجای اینکه صفت فقیر
را یدک بکشد ،حاال لقب ببر آسیا را داشته باشد .در آن دوره سیاستگذاری
اقتصادی کره جنوبی در دستان یک ابر وزارتخانه به نام «هیات برنامهریزی
اقتصادی» بود که سرپرستی آن را معاون نخستوزیر بر عهده داشت .انسجام
و ادغام مسئولیت برنامهریزی و تدوین بودجه در هیات برنامهریزی اقتصادی،

112

نشریه تخصصی فینتک ایران
شماره دوازدهم  .تیرماه 97

تضاد منافع بین وزارتخانههای صنعتی و برنامهریزی و وزارت دارایی را حذف
کرد .حذف چنین تضادی باعث شد تا اجرای سیاست صنعتی در کره جنوبی،
در مقایسه با دیگر دولتهایی که سیاست صنعتی را دنبال میکردند ،بسیار
کارآمدتر اجرا شود.
بهطور کلی باید این نکته را مطرح کرد که رشد اقتصادی یا همان معجزهای که
در این کشور رخ داده ،مرهون ورود دولت به بازار جهانی ،تقویت بخش صنعت،
ورود فناوری به این کشور ،استفاده از الگوی رشد اقتصاد فراگیر و متکی کردن
اقتصاد کشور به دانش و اقتصاد دانشبنیان است.
میانگین روند رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPکره جنوبی طی سالهای
 1970تا  2016میالدی  67.1درصد و نرخ رشــد این شاخص طی سهماهه
منتهی به ماه ژوئن سال  2016میالدی  7.0درصد بوده است.
ارزش صادرات این کشور در ســال 2016؛  495/5میلیارد دالر و واردات آن
 405/7میلیارد دالر بوده است که در تجارت جهانی سهم  3/46درصدی را
برای این کشور لحاظ کرده است.
عمده کاالهــای صادراتی کــره جنوبی تجهیــزات ســاختمانی ،صادرات
نیمهرساناها ،تلفن همراه ،محصوالت ارتباطات و فناوری اطالعات ،تجهیزات
ارتباطی بیسیم ،خودرو ،موتور خودرو ،باتری خودروهای برقی ،کامپیوتر،
نمایشــگر  ،LEDوســایل خانگی ،فوالد ،محصوالت آرایشــی و بهداشتی و
محصوالت کشاورزی هستند.
کاالهای وارداتی کرهایها هم ماشینآالت ،تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی،
نفت ،فوالد ،تجهیزات و ابزار نوری ،تجهیزات حملونقل ،محصوالت شیمیایی
ارگانیک و پالستیک است.
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مون جائه این
لی ناک یون
سئول
کرهای
 100210کیلومتر مربع(رتبه)107
 51/446میلیون نفر (رتبه )27
18
وون
 1/6میلیارد دالر (رتبه )11
 30919دالر (رتبه )29
لی جو یئول
کیم هونگ سو

بانک توسعه کره

مدیرعامل :لیدونگ جئول
تعداد پرسنل 2200 :نفر
تعداد شعبه40 :
بانک توسعه کره ،یک بانک دولتی اســت .این بانک بهمنظور تامین مالی و
مدیریت پروژههای عظیم صنعتی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و بهبود
آن ایجاد شده است .این بانک متشکل از شبکهای شامل  40شعبه داخلی،
هفتشعبهخارجازکشور،پنجشرکتتابعهخارجی،دودفترنمایندگیوسه
ت وابسته داخلی است که طیف وسیعی از خدمات مالی را ارائه میدهد.
شرک 

برنده جایزه نوبل

کیم دای جونگ از سال  1998تا 2003
رییس جمهوری کره جنوبی بود .او در سال
 2002به دلیل فعالیتهایش در اعمال
دموکراسی و تالشهایی که برای ایجاد صلح
با کره شمالی انجام داد ،به جایزه صلح نوبل
دست یافت.

اگزیم بانک

مدیرعامل :یانگ هوآن کیم
تعداد پرسنل- :
تعداد شعبه- :
بانک صــادرات و واردات کره جنوبی که اختصــارا اگزیمبانک نامیده
میشود ،موسسه رســمی اعتباری صادرات کره است .اولین هدف از
تاســیس این بانک حمایت از صادرات در اقتصاد این کشور بوده است
که این کار از طریق تامین وام ،تامین مالی پروژههای بزرگ و تسهیل
همکاری اقتصادی با سایر کشورها صورت میگیرد.

بانک صنعتی کره

وبسایت بانک مرکزیwww.eng.bok.or.kr:

مدیرعامل :کئون سئون جو
تعداد پرسنل 9132 :نفر
تعداد شعبه- :
بانک صنعتی کره که مقر آن در جونگگو کره جنوبی اســت ،در سال
 1961تاسیس شد و شعار آن بانک جهانی پیشرو است .بانک صنعتی،
متعلق به دولت کره است و در ســال  2013کئون سئون جو بهعنوان
مدیرعامل این شرکت برگزیده شــد .به این ترتیب او اولین زن در کره
جنوبی است که بهعنوان مدیرعامل یک بانک کرهای انتخاب شد ه است.

بنیانگذار هیوندای

کلمه هیوندای به زبان کرهای به معنی
جدید و مدرن است و نام این غول بزرگ
اقتصادی کره جنوبی نیز از همین کلمه
گرفته شده است .هسته اصلی هلدینگ
بزرگ هیوندای در سال  1948توسط
چانگ چونگ بو ،کارآفرین برجسته کرهای
تاسیس شد.

ووریبانک

کره جنوبی از منظر مجمع جهانی اقتصاد در سال  2015و در بخش بانکی ،در
میان  140کشور رتبه  87را به دست آورده و شمار شعب بانکی در سطح این
کشور هفت هزار و  433بانک است .ضریب وامهای معوقه بانکی کره جنوبی
نسبت به  GDPاین کشــور بیش از یک تریلیون دالر است .وامهای مسکن
معوقه  16بانک کرهای نیز تا سپتامبر  2016بیش از  613میلیارد دالر بوده
است .گفتنی اســت در تاریخ  26مارس  2015کره جنوبی به بانک آسیایی
سرمایهگذاری زیرساخت ( )AIIBملحق شده است.

سیستمهای پرداخت

 KG Inicisیکــی از سیســتمهای فراهمکننده سیســتم پرداخت تجارت
الکترونیک در کره جنوبی است که از سال  1998مورد استفاده قرار گرفته
است .این سیســتم ،روشهای مختلف پرداخت را به مشــتریان خود ارائه
میدهد که شامل کارت اعتباری و بدهی ،کارت خرید ،کارت هدیه و ...است.
همچنین  )Korea Cyber Payment Ltd) KCPاز سال  ،1998سرویسهای
پرداخت الکترونیکی در تجارت الکترونیک را در این کشور فراهم کرده است.
شرکت اطالعات و ارتباطات کره ( )KICCدیگر سرویس پرداخت در کره است
که از سال  1986مورد استفاده قرار میگیرد و در نخستین سالهای کاربری،
پایانههای مجوز اعتباری را راهاندازی کرده است.
 KSNETدیگر ســرویس پرداخت در کره جنوبی اســت که از سال 1994
اســتفاده میشــود و در حال حاضر به بیش از  220هزار تاجر خدمات ارائه
میدهد .این سرویس بهعنوان ارائهدهنده سرویس ارزش افزوده و خدمات
دروازه پرداخت شناخته میشود.

مدیرعامل :لی کوآنگ جو
تعداد پرسنل 15000 :نفر
تعداد شعبه- :
مقر اصلی این بانک 119ساله در سئول است و تابعی از گروه مالی ووری
بوده است .این بانک که در ابتدا دیهان چئون ایل بانک نامیده میشد،
در سال  1911جوزئون سانگوپ نامگذاری شد و در دهه  1950بانک
تجاری کره بود .این بانک در بحران مالی ســال  1997با بانک هانیل و
بانک صلح ادغام شد و هانویت نامیده شد ،در سال  2002نیز نام آن به
ووریبانک تغییر یافت.

بوسانبانک

مدیرعامل :بین داعی
تعداد پرسنل 3398 :نفر
تعداد شعبه237 :
بانک بوســان ،یک بانک منطقهای در کره جنوبی اســت که در سال
 1967بهمنظور تسهیل اقتصاد محلی تاســیس شد .مقر این بانک در
بوسان کره جنوبی است و طیف گســتردهای از خدمات خرد بانکی را
ارائه میدهد .ســهامداران اصلی این بانک عبارتند از :مدیریت دارایی
ابردین ،گروه لوته ،خدمات بازنشســتگی ملی ،سرمایهگذاری جهانی،
گروه کپیتال و. ...
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پایتخت جراحی پالستیک

دولت کرهجنوبی ساالنه چهار میلیون دالر
صرف ارتقای سطح گردشگری سالمت
میکند و پیشبینی میشود تا سال
 2020یک میلیون توریست در سال برای
انجام عملهای زیبایی به این کشور سفر
کنند .سال گذشته این رقم  211هزار و
 218نفر بود.
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تیم ملی کره جنوبی
لقب :ببرهای آسیا ،شیطانهای سرخ
حضور در جام جهانی 11 :مرتبه
افتخارات :کره جنوبی با  ۱۱بار حضور در جام جهانی
در میان تیمهای آسیایی رکورددار است و نخستین و
تنها تیم آسیایی است که به نیمهنهایی جام جهانی،
در سال  ۲۰۰۲که میزبانی آن را بر عهده داشت ،راه
یافت .کره جنوبی همچنین سه قهرمانی بازیهای
آسیایی و سه نایبقهرمانی و یک مقام سومی را کسب
کرده است.
ردهبندی فیفا57 :
سرمربی :شین تائه یونگ
کاپیتان :کی سئونگ یئونگ

پل معلق سئول

پل معلق سئول سال  ۱۹۷۰برای عبور وسایل نقلیه و اتصال شرق این شهر به ایستگاهها و پارکهای غربی
شهر ساخته شد .در سال  ۲۰۱۵یک مسابقه برای طراحی پروژه این پل هوایی اعالم شد که در نهایت یک
استودیوی هلندی توانست در این رقابت پیروز شود.

قصر گیونگ بوک گانگ

قصرگیونگبوکگانگ یکی از زیباترین قصرهایباستانیکره جنوبی است .اینکاخ در سال1395
میالدی ساخته شد ،در سال 1592میالدی و در اثر حمله ژاپنیها دچار آتشسوزی شد ،ولی پس از
حدود 300سال تمامی 7700اتاق آن بازسازی شد .اکنون این کاخ یکی از مهمترین جاذبههای سئول
است.

وون

افسانه جومونگ

جومونگ سریال تلویزیونی تاریخی است که از آوریل ۲۰۰۶
تا مارس  ۲۰۰۷میالدی در شبکه کرهای امبیسی به نمایش
درآمد .این سریال در ایران با نام افسانه جومونگ پخش شده
و داستان آن در مورد زندگی جومونگ بنیانگذار دودمان
گوگوریو است که از سال  ۳۷پیش از میالد تا سال ۶۶۸
میالدی بر منچوری و بخش شمالی شبهجزیره کره حکومت
میکرد.

واحد پول کره جنوبی
در حال حاضر واحد پول کره
جنوبی وون بوده که سمبل وون
 ₩است .همچنین این واحد
پولی با کد  KRWدر بازارهای
جهانی شناخته میشود .وون
کره جنوبی واحد کوچکتری
به نام هوان دارد که ارزش آن
یکدهم وون است.

کیم کی دوک

کیم کی دوک؛ کارگردان و فیلمساز مشهور کره جنوبی است .او برنده خرس نقرهای برای
فیلم ساماریا ( ،)۲۰۰۴برنده شیر طالیی برای فیلم پیتا ( )۲۰۱۲و برنده Little Golden
 Lionبرای فیلم خانه خالی ( )۲۰۰۴است.

بزرگترین کلیسای جهان

بزرگترین کلیسای جهان در شهر سئول قرار دارد .در حقیقت از هر  10نفری که در شهر
سئول زندگی میکنند ،یکی از آنها عضو این کلیساست.
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فینتک
طبق گفته بانک مرکزی این کشور ،شرکتهای فناوریهای غیرمالی با تجربهای که در حوزه فینتک دارند ،نقش مهمی
در شــکلدهی به صنعت مالی کره جنوبی ایفا میکنند .گزارش اخیر بانک مرکزی این کشور حاکی از آن است که به
کمپانیهای غیرمالی وفناوریمحور برای ایجاد تحول در صنعت مالی ،توجه ویژهای میشود.
هدف از این کار این است که با تشــویق رقابت ،بانک کره ورود بازیگران جدید به بازار مالی را مورد بررسی قراردهد و
غولهای بانکی ایجادشده را به چالش بکشد .بهطور کلی این رویه ،به سیستم مالی منفعت میرساند .در همین راستا
بانک مرکزی از بانکهای سنتی خواسته است تا برای تغییر آماده باشند و آنها را برای همکاری با استارتآپهای فینتک
و شرکتها برانگیخته است تا دیجیتالی شدن را بپذیرند .بانک مرکزی کره جنوبی اقدامات قابل توجهی را در راستای
ارتقای فناوریهای مالی در این کشور انجام داده است .در اکتبر  ،2016دولت کره جنوبی اعالم کرد سه تریلیون وون را
برای حمایت از استارتآپهای فعال در حوزه فینتک اختصاص خواهد داد تا این صنعت را ارتقا دهد .این خبر در راستای
تصمیم قابل توجه دولت این کشــور برای تنظیم قانونگذاری مبادالت بیتکوین در این کشور اتخاذ شده است که در
سال جدید انتظار میرود این قانونگذاری صورت گیرد .در این کشور ،نخستین کنسرسیوم زنجیرهبلوک که شامل 21
موسسه مالی و پنج شرکت فعال در حوزه زنجیرهبلوک است ،ایجاد شده است.
نگاه به فینتک در این کشور ،به ابعاد ملی ختم نمیشود .اندونزی و کره جنوبی بهدنبال آن هستند که با همکاری همدیگر
صنعت فینتک را تهییج کنند تا به این بخش در حال رشد در هر دو کشور کمک شود .در طول جلسات سمینار فینتک
کره و اندونزی که سال  ۲۰۱۶در جاکارتا برگزار شد ،دبیرکل صنعت فینتک کره اعالم کرد« :اندونزی و کره باید یک
اکوسیســتم فینتک قدرتمند و یکپارچه را از طریق همکاری در داخل اکوسیستم و در اکوسیستمهای مختلف ایجاد
کنند ».ناگفته نماند کره جنوبی با بریتانیا هم یک پل ارتباطی فینتک ایجاد کرده است.
دپارتمان حراســت امور مالی کره جنوبی ( )FSCاعالم کرده که آنها از فناوری زنجیــره بلوک برای نوآوریهای آینده
فینتک با حمایت از فناوریهای جدید بهره خواهند برد و این جایگزین تمرکز آنها بر رگوالتوری اســت .رئیس FSC
که مزایای جوانان را در بازار فینتک میبیند ،معتقد اســت« :بازیگران در بازار خدمات مالی گوناگون هستند و با ورود
شــرکتهای جدید ،رقابت در این بازار شدیدتر میشود .به این ترتیب شــرکتها در تالش هستند تا با فینتک ،ارائه
خدمات خود را ارتقا دهند .فینتک فضایی است که نیاز به فناوریهای جدید دارد و این موضوع باعث میشود ،مساله
بیکاری جوانان با ارتقای جایگاههای شغلی رفع شود ».این نهاد امیدوار اســت با اجازه به کسبوکارها ،موقعیتهای
شغلی جدید و سرویسهایی با هزینههای کمتر ایجاد شود .بهطور کلی به نظر میرسد کره جنوبی در آستانه یک انقالب
فینتکی است و احتماال سال جاری ،سال بسیار سرنوشتسازی برای این صنعت در کره باشد .البته این مساله بهدلیل
نقش ارزهای رمزنگاری شده در بخش مالی است؛ چراکه در حال حاضر بانکهای کرهای در حال آغاز استفاده از ارزهای
رمزنگاریشده هستند.

استارتآپهایفینتک معروف
بیدال مینجاک

طبق گزارش فوربس درآمد ساالنه استارتآپ تحویل غذای بیدال مینجاک سال گذشته
با رشد 80درصدی مواجه شد .این اســتارتآپ که مقر آن در سئول است ،در سال 2010
راهاندازی شد و همچنان پرقدرت به رشد خود ادامه میدهد .این استارتآپ به  150هزار
رستوران سرویس ارائه میدهد و در مقیاس بینالمللی رشد میکند.

ویوا ریپابلیکا

استارتآپفینتک ویوا ریپابلیکا هم از دیگر استارتآپهای کره جنوبی است
که در حال تبدیل شدن به شرکت یک میلیارد دالری است و در ســال  2013راهاندازی شده استViva .
 Republicaپشت برنامه ارائه خدمات مالی اپلیکیشن  Tossاست و از طریق آن ارائه میشود .این استارتآپ،
سادهترین پلتفرم پرداخت موبایلی  P2Pرا فراهم میکند.

هایپر کانکت

استارتآپ سازنده اپ اجتماعی هایپرکانکت؛ برگشت به چت آنالین و آزاد دهه
 90در تلفنهای همراه است .این استارتآپ انتظار دارد ساالنه یکصدمیلیون دالر درآمد داشته باشد و بتواند
در اولیه عرضه عمومی ( )IPOحاضر شود .این استارتآپ سرویسهای موبایلی را توسعه میدهد تا درک
فرهنگ جهانی را با ارتباطات آنی جهانی رشد دهد.

مدیبالک

این استارتآپ قصد دارد اطالعات پزشکی را در پایگاه دادهای در زنجیرهبلوک ایجاد کند .به این
صورت که پروندههای چندین بیمارستان در یک فهرست امن و بر مبنای فناوری زنجیرهبلوک
قرار میگیرد .این استارتآپ توسط یک دندانپزشک و پزشک راهاندازی شده است .این پلتفرم تا اواخر سال2018
راهاندازی خواهد شد.

مارکتکرلی

خوردن غذای ســالم در کره جنوبی دشوار شده اســت .مارکت کورلی یک پلتفرم تجارت
الکترونیکی است که این فرصت را در اختیار کاربران قرار میدهد تا غذای ارگانیک به قیمت
ارزان سفارش دهند و صبح روز بعد تحویل بگیرند .این اســتارتآپ رقابت با فروشگاههای عمدهفروشی و
غولهای خردهفروشی را در پیش گرفته و میگوید درآمد ساالنهاش سهبرابر شده که در سال گذشته حدود
 53میلیارد وون کره جنوبی بوده است.

اولینهای کرهای
کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تحقیق است .از دهه 1960
که این کشور در فقر به سر میبرد تا به امروز که بهعنوان کشوری مطرح در
حوزه اقتصاد تلقی میشود؛ پیشرفت چشمگیری در کیفیت تحقیق داشته
است .در حال حاضر کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرو در تحقیق و توسعه
صنعت ،از جمله فناوری اطالعات ،ارتباطات ،حملونقل و مهندسی عمران
است .همچنین دولت کره سرمایهگذاری کالنی روی تحقیق و توسعه کرده
که همین امر موجب شده موسســات تحقیقاتی و دانشگاهی آن همواره در
حال پیشرفت باشند.
بهعنوان مثال ،در ســال  2011این کشــور  0.73درصد از تولید ناخالص
داخلی خود را در تحقیقات پایه هزینه کرده و با این کار ،کره جایگاه دوم را
بعد از سوئیس کسب کرده است .نمود بارز این سرمایهگذاریها در المپیک
زمستانی  2018که از تاریخ  ۹الی  ۲۵فوریه ( ۲۰بهمن الی  ۶اسفند) در شهر
پیونگچانگ کره جنوبی برگزار شد ،متجلی بود .کره جنوبی در این رقابتها
از جدیدترین فناوریهای ساختهشده در این کشــور ،رونمایی کرد که در
ادامه به شرح آنها میپردازیم.
آنها در این مســابقات ،رباتهایی را در فرودگاه گذاشتند که اگر مسافری
در آنجا گم شد ،او را راهنمایی کنند .کرهایها برای کسانی که مشکل زبان
داشــتند هم راهحلی پیدا کرده بودند .راهحل این بــود که رباتها عالوه بر
کرهای به زبان چینی ،ژاپنی و انگلیسی صحبت میکردند .این رباتها حتی
تمیز کردن فرودگاه را هم برعهده داشتند.
پوشش تمامی مسابقات مهم این رویداد از طریق مجریان پخش در دستور
کار قرار گرفت ،اما نکته قابل توجه استفاده از استاندارد وضوح باال است که
برای پخش محتویات ویدئویی لحاظ شده اســت .به این ترتیب ،امکان آن
فراهم شد تا تمام رویدادها و مسابقات حساس با رزولوشنی چهاربرابر بیشتر
از وضوح اچدی پخش شود.
همچنین اپراتورهایی نظیر  KTکره جنوبی دســتبهکار شــدند و با ارائه
فناوریهای جدید ،امکان تماشای مســابقات را از نگاه اول شخص و از دید
دوربینی که روی کاله ورزشکاران نصب شــده بود ،برای بینندگان فراهم
کردند.
با استفاده از فناوری گوست اســکایر بینندگان در زمان برگزاری مسابقات
حتی میتوانستند میزان گلوکز خون و تعداد ضربان قلب ورزشکاران را هم
بهطور لحظهای روی صفحه نمایشگر خود مشاهده کنند .مسئوالن برگزاری
المپیک زمستانی پیونگچانگ از این هم فراتر رفته و با راهاندازی سرویس
هولوگرام الیو این امکان را فراهم کردند تا مشــتاقان بتوانند مصاحبههای
ورزشکاران را بهصورت خروجی هولوگرامی مشاهده کنند.
در شبکه ارتباطی نسل پنجم و با همکاری اپراتور کرهای  KTبا اینتل در کنار
پشتیبانی دولت کره جنوبی ،شــرایط به نحوی رقم خورد تا از این بازیها
بهعنوان طرحی آزمایشی برای استفاده از شبکه ارتباطی نسل پنجم در حوزه
پخش بازیهای ویدئویی استفاده شود.
انستیتو تحقیقاتی ارتباطات و الکترونیک کره جنوبی با هدف بهرهبرداری
از هوش مصنوعی در جهت از میان برداشــتن ســدهای زبانی ،راهکارهای
تازهای را برای ورزشکاران و بازدیدکنندگان از مسابقات المپیک زمستانی
پیونگچانگ تدارک دید .بهعنوان مثال ،میتوان به ارائه نرمافزار جنی تاک
اشاره کرد که اپلیکیشنی با امکان ترجمه سریع زبان کرهای به  ۲۹زبان دیگر
به حساب میآید.
در پایان باید به اتوبوسهای خودران مجهز به فناوری ارتباطی  5Gاشــاره
کرد که امکان جابهجایی آسان و سریع را میان موقعیتهای مکانی مختلف
تدارک دیده بودند.
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بلژیک

میدان جنگاروپا
بلژیک کشور کوچکی در قاره اروپاست
که وقتی نامش شنیده میشود،
بیشتر افراد یاد طبیعت جذاب و فریبنده
و جشنها و فستیوالهای متعدد و
شکالتهای خوشمزه آنجا میافتند.
جدای از این جاذبههای توریستی بلژیک
که به میدان جنگ اروپا هم مشهور
است ،مقر بسیاری از سازمانهای مهم
بینالمللی مانند اتحادیه اروپا ،سوئیفت
و ناتو است
بلژیک

گای ورهوفستات

طعم شــکالتهای منحصربهفرد و خوشــمزه ،بوی عطر قهوه در کافههای
بروکسل ،روستاییان جنوب بلژیک با لباسهای رنگارنگ و زیبا و کلیساهای
باشکوه همگی از عواملی هستند که ساالنه هزاران گردشگر را از سراسر جهان
به خود جذب میکند .کشور کوچکی در همسایگی هلند ،آلمان و فرانسه و
با دو منطقه فرهنگی متمایز که در کنار یکدیگر همزیستی دارند ،در جنوب
غرب قاره سبز ،جا خوش کرده است .عالوه بر این دیدنیهای جذاب و طبیعت
و مراسم و خوراکیهای رنگارنگ ،از قرن شانزدهم تا انقالب بلژیک در سال
 1830و جدایی این کشــور از هلند ،بلژیک محل جنگهای بســیاری بین
قدرتهای اروپایی بوده و به همین دلیل هم لقب «میدان جنگ اروپا» را بر
آن نهادهاند .جدای از ویژگیهای توریستی ،اتحادیه اروپا ،ناتو و سوئیفت در
این کشور قرار دارند و اتفاقا بلژیک در ایران هم بسیار تاثیرگذار بوده و در دهه
 30شمسی بود که از یک شخص بلژیکی به نام فرانسیس کراکو خواسته شد تا
برای تاسیس بانک مرکزی ایران و به عبارتی اولین نهاد قانونگذاری در کشور،
طرح پیشنهادی خودش را ارائه دهد.

اقتصاد

از سال  ،۱۹۹۹نخستوزیر گای ورهوفستات
از دموکراتها و آزادیخواهان فالندری
رهبری شش حزب آزادیخواهان،
سوسیالدموکراتها و حزب سبز را بر
عهده داشته و اغلب از دولت او با نام دولت
رنگینکمان نام برده میشود .این اولین دولت
بدون دموکراتهای مسیحی بود که از سال
 ۱۹۵۸بر سر کار آمد.

بلژیک که در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفته ،اقتصادی
مبتنی بر اقتصاد بازار و لیبرالیسم دارد .موقعیت جغرافیایی این کشور ،تاثیر
بسزایی داشته و موقعیت جغرافیایی بلژیک با حملونقل پیشرفته و ساختاری
تجاری ،باعث شــده که این کشــور امکان همگرایی اقتصادی بیشــتری با
کشورهای همسایهاش داشته باشد .بلژیک که از کشورهای بلندمرتبه عضو
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اتحادیه اروپاست ،اولین کشــور اروپایی اقلیمی بود که در اوایل دهه 1800
دستخوش انقالب صنعتی شد .برخی از شــهرهای این کشور بهسرعت در
صنایع معدن و فوالدسازی توسعه یافتند و این صنعت بلژیک تاکنون توانسته
رکودهای اقتصادی زیادی را تجربه کند .شهر آنتورپ بلژیک هم یکی دیگر
از عوامل کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد این کشور است .بندر آنتورپ یکی از
بزرگترین بنادر در جهان بهشــمار میآید و دومین بندر بزرگ اروپا و یکی
از مراکز مهم حملونقل و تجارت در این قاره محســوب میشــود .آنتورپ
همچنین یکی از مهمترین مراکز تجارت الماس در دنیاســت و روزانه 200
میلیون دالر الماس به این شهر وارد یا از آن خارج میشود .از دیگر ویژگیهای
برجسته این شهر ،حضور  7شرکت از  10شرکت برتر پتروشیمی در آن است
که باعث شــده آنتورپ به یکی از پایگاههای مهم اقتصادی و تجاری در قاره
اروپا تبدیل شود .جدای از تاثیراتی که این بندر در اروپا داشته ،در ایران هم
بیتاثیر نبوده است و در ســال  ،2016تفاهم خواهرخواهندگی بنادر شهید
رجایی و آنتورپ امضا شــد .حدود  80درصد تجارت بلژیک با کشــورهای
عضو اتحادیه اروپا انجام میشود و از آنجایی که مقامات بلژیک کامال ویژگی
ضدحمایتگری اقتصادی دارند ،سعی میکنند یک شرایط دوستانه و مطلوب
و باز تجاری و سرمایهگذاری را حفظ کنند و بهدنبال توسعه و گسترش بیشتر
فرصتهای تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا هستند .صادرات عمده این
کشور عبارت اســت از :اتومبیل ،غذا و تولیدات غذایی ،آهن و فوالد ،الماس
پرداخته ،منسوجات ،پالســتیک ،تولیدات نفتی و فلزات غیرآهنی و از سال
 1922با لوکزامبورگ دارای یک بازار تجاری مشــترک گمرکی و واحد پول
یکسان بودهاند .بانک مرکزی بلژیک هم با نام بانک ملی بلژیک فعالیت میکند

مهمترین بانکها

بلژیک
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
پادشاه:
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بانک اکسا اروپا

مدیرعامل :جف ون این
تعداد پرسنل 850 :نفر
تعداد شعبه- :
بانک اکسا اروپا واقع در بروکسل است و بازوی بانکی اکسا گروپ بهشمار
میرود که ارائهدهنده راهکارهای بانکداری خرد به افراد و شرکتهای
کوچک اروپایی است .در ســال  2007هیاتمدیره گروه اکسا تصمیم
گرفت تا یــک تصمیم اســتراتژیک بانکی اروپایی بگیــرد و یک دفتر
بانکداری اروپایی در بروکسل به نام بانک اکسا اروپا ایجاد کند.

و از سال  1850این مسئولیت را بر عهده دارد .این بانک با یک سرمایه کامال
خصوصی تاسیس شد و عضوی از سیستم اروپایی بانکهای مرکزی است50 .
درصد از سهام این بانک آزادانه در بورس اوراق بهادار بروکسل خریدوفروش
میشود و  50درصد دیگر آن هم در اختیار دولت بلژیک است .بانک مرکزی
در مجموع  400هزار سهم دارد .این بانک از ابتدا تاکنون  22مدیرعامل داشته
و کتابخانه ملی بانک هم یکی از مهمترین کتابخانههای اقتصادی بلژیک است.

سیستمهای پرداخت

تحقیق و بررســیهایی درباره روشهای پرداخت و سرویسها و محصوالت
خریداریشــده آنالین از سال  2015تا ســال  2017در بلژیک انجام شد و
نتیجه این تحقیقات نشــان میدهد که در ســال  28 ،2017درصد از افراد
شــرکتکننده در این تحقیق ،پرداختهای خودشان را با کارتهای نقدی
انجام میدادند .پرداخت آنالین با استفاده از کارت اعتباری و نقدی و پیپال
از روشهای مرسوم و معمول برای انجام خریدهای آنالین است .درست مانند
دیگر کشورهای اروپایی ،کارتهای اعتباری و نقدی از روشهای رایج انجام
خرید ،چه بهصورت آنالین و چه در فروشــگاههای فیزیکی اســت .در سال
 2016هم حدود  67تراکنش با دستگاههای کارتخوان در این کشور انجام
شد که همین تراکنشها در همان ســال در هلند  98و در لوکزامبورگ21 ،
تراکنش اعالم شد .همچنین روش پرداخت موبایلی هم در این کشور افزایش
یافته است .اکثر افراد شرکتکننده در این نظرسنجی اعالم کردند که در سال
 ،2017بهمراتب بیشتر از سال  ،2016از اپلیکیشنهای بانک من و پیپال در
پرداختهایشان استفاده کردهاند.

تراموای ساحل بلژیک طوالنیترین تراموا
در دنیا بهشمار میرود که  68کیلومتر بین
شهرهای ناکی هیست و دوپن را پوشش
میدهد؛ بهعبارتی از مرز هلند تا مرز فرانسه
کشیده میشود .این تراموا در  69ایستگاه
توقف میکند و معموال در ساعات شلوغی،
هر  10دقیقه یک بار حرکت میکند.

بئوبانک

مدیرعامل :گی شلینک
تعداد پرسنل 1500 :نفر
تعداد شعبه192 :
بئوبانک متعلق به کنگلومراسیون مالی فرانسه به نام کردیت میوچال
نورد یوروپ است .از ســال  ،2013این شرکت محصوالت بانکداری
روزانه از جمله حساب جاری ،وام ،کارتهای اعتباری و ...را در سراسر
بلژیک ارائه میدهد .این بانک در ابتدا با نام سیتیبانک بلژیک فعالیت
میکرد و در سال  2013برندش به بئوبانک تغییر پیدا کرد.

کیبیسی بانک

وبسایت بانک مرکزیwww.nbb.be:

طوالنیترین تراموا در جهان

مدیرعامل :یوهان تیچ
تعداد پرسنل 38356 :نفر
تعداد شعبه1521 :
کیبیسی بانک گستردهترین شــبکه بانکی در اروپا را دارد و بخش
اعظم فعالیتهای آن در زمینه بانکداری خرد و ارائه خدمات بانکی
است .کیبیسی در حال حاضر دومین شرکت بزرگ خدمات بیمه
در بلژیک است و در ســال  2012در فهرست بزرگترین بانکهای
اروپایی ،بر پایه میزان ارزش بازار در رتبه  18قرار گرفت.

ژوزف نوز

ژوزف نوز معروف به مسیو نوز یکی از اهالی
بلژیک بود که در دوران مظفرالدینشاه به وزارت
کلگمرکایرانرسیدویکیازشخصیتهای
تاثیرگذار در آغاز جنبش مشروطه ایران شد .نوز
به این معروف است که در سال 1284شمسی
ودریکمیهمانیبالماسکهبالباسروحانیون
ایران حاضر شده بود.

بیانپی پاریباس فورتیس

مدیرعامل :ماکسیم ژادوت
تعداد پرسنل 37000 :نفر
تعداد شعبه800 :
بیانپی پاریباس فورتیس یک بانک بینالمللی در بلژیک و شرکت
تابعه بیانپی پاریباس است .این بانک پیشتر همراه با فورتیس بانک
هلند ،بازوی بانکداری موسسه مالی فورتیس محسوب میشد .این
بانک ،بزرگترین بانک در بلژیک محسوب میشود و خدمات گسترده
مالی ارائه میدهد.

کرلن

مدیرعامل :فیلیپ ووآزین
تعداد پرسنل 1700 :نفر
تعداد شعبه733 :
کرلن پس از ادغام لندبووکردیت ،کردیت اگریکول و سنتئا ،بهعنوان
برند بانکی معرفی شد .این بانک بلژیکی در زمینه کشاورزی فعالیت
میکند و بخشی از گروه کرلن است که  50درصد آن متعلق به گروه
کردیت اگریکول است .در ژوئن  ،2015کرلن یک بانک تماما بلژیکی
شد که متعلق به مشتریانش بود.
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هرژه

ژرژ پروسپر رمی که به هرژه معروف است،
نویسنده و کاریکاتوریست بلژیکی است
که بیشتر به خاطر نوشتن ماجراهای
تنتن مشهور است .ماجراهای تنتن از
معروفترین داستانهای مصور است
که تاکنون به بیش از  70زبان ترجمه
شده است.
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تیم ملی بلژیک
لقب :شیاطین سرخ
حضور در جام جهانی 13 :مرتبه
افتخارات :کسب مقام چهارم در جام جهانی سال
 1986و نایب قهرمانی در جام ملتهای اروپا در
سال 1980
ردهبندی فیفا3 :
سرمربی :روبرتو مارتینز
کاپیتان :ادن هازارد

اعالم استقالل از هلند

سال  ،1830تاریخ استقالل بلژیک از کشور هلند و آغاز حکومت پادشاهی این کشور است .در واقع مجموعه
رویدادهایی که طی سالهای  1830و  1831اتفاق افتاد ،به جدایی ایالتهای جنوبی پادشاهی متحد هلند از آن و
تاسیس پادشاهی مستقل بلژیک منجر شد و قدرتهای اصلی اروپا هم این استقالل را به رسمیت شناختند.

فرش گل بروکسل

هر دو سال و در اواسط ماه آگوست ،گراند پلس در شهر بروکسل با بیش از نیم میلیون بگونیا ،پوشیده از
رنگ میشود و این کار طی چهار ساعت و توسط داوطلبان در شهر انجام میشود .بروکسل از سال1971
این فرش گل را که 74متر طول و 24متر عرض دارد ،خلق کرده است.

واترلوی ناپلئون

یورو

هرکول پوآرو

هرکول پوآرو ،ستاره مجموعه داستانهای آگاتا کریستی است.
این کارآگاه تخیلی بلژیکی را که اتفاقا خیلی هم روی اصالت
بلژیکیاش در فیلمها اصرار دارد ،میتوان از مشهورترین
شخصیتهای داستانی تاریخ ادبیات معرفی کرد.

فرانک بلژیکی ارز رایج کشور از
سال  1832تا  2002بود ،اما پس
از  170سال ،تصمیم بر این شد
تا یورو جایگزین فرانک شود و از
آن زمان واحد رسمی پول کشور
بلژیک ،یورو شناخته میشود.

واترلوی ناپلئون یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری بلژیک است و مکانی است که ناپلئون
در نبرد مشهور واترلو مقابل ائتالف هفتم شکست خورد .این نبرد به این دلیل واترلو نام گرفت
که در دشت واترلو در کشور بلژیک امروزی انجام شد و آخرین نبرد ناپلئون بناپارت هم بود.

اسپا

اسپا ،شهر کوچکی در والونیا ،بلژیک است که به «مروارید آردنز» هم مشهور است و در واقع به
پناهگاهی برای روشنفکران و افراد سرشناسی در قرن نوزدهم بهشمار میرفت؛ روشنفکرانی
از جمله ویکتور هوگو و الکساندر دوما که به این شهر پناه میبردند.
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فینتک
در سراسر اروپا کشورهایی مانند بریتانیا ،آلمان و فرانسه بیشتر بهعنوان مراکز اصلی فناوری این قاره شناخته میشوند؛ اما
روندهای اخیر در اروپا نشان میدهد که عالوه بر این کشورها در دیگر بخشهای کوچکتر این قاره ،مانند بلژیک هم شاهد
رشد سریع فناوری هستیم .حتی شرکتهایی مانند سوئیفت و یوروکلیر و بخش اروپایی مسترکارت همگی در این کشور
سکنی گزیدهاند .همچنین کمیسیون اروپا در مرکز این کشور مستقر است .شرکتهایی مانند جنرال الکتریک ،آیبیام،
تویوتا ،مایکروسافت ،مونسانتو ،فیزر و لوی اســتراوس هم دفاتر اروپایی و منطقهای خودشان را در این شهر راهاندازی
کردهاند .همگی اینها نشان از این دارد که آن روندهای جدیدی که در اروپا بابت رشد فناوری در این کشور مشاهده شده،
روندهای کامال درستی است و آینده روشنی انتظار این کشور کوچک را میکشد.
«برنامه استارتآپ  »2015و «بلژین استارتآپ منیفســتو» را میتوان جزء برنامههای دولت معرفی کرد که هدف از
راهاندازی آنها ایجاد هزاران استارتآپ و مشاغل جدید طی ســالهای آینده است .پس از ماجرای برکزیت و شوکی که
به صنعت فینتک در لندن وارد شد ،یکی از اقداماتی که دولت بلژیک در رابطه با این موضوع انجام داد این بود که تالش
کرد کسبوکارهای فینتک این کشور به کمک بلژیک بتوانند وارد سطح جدیدی از تعامالت و همکاریها در اروپا شوند.
در سال  2015شرکتهای فینتک بلژیک توانستند در مجموع  41قرارداد 150 ،میلیون یورو سرمایه به دست آورند که
چندان قابل مقایسه با مراکز بزرگ و مهم فناوری در دیگر نقاط اروپا نیست ،اما در سال  ،2017استارتآپهای فینتک
بلژیک جهش بزرگی داشتند و با انجام  60معامله توانســتند در مجموع  200میلیون یورو جذب سرمایه داشته باشند.
از صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیری هم که در بلژیک فعال هســتند ،میتوان به اسمارتفین کپیتال ،پیاموی،
جیآیاموی ،ولتا ونچرز و کاپریکورن ونچرز اشاره کرد که در این اکوسیستم فعال هستند و میزان سرمایهگذاریشان طی
 12ماه گذشته بهشدت افزایش داشته است .در بلژیک سهچهارم استارتآپها در زمینه  B2Bفعالیت دارند و اینشورتک
دومین موضوعی است که استارتآپها روی آن تمرکز ویژهای دارند.
بانکهای این کشور هم نقش مهمی در رشد این صنعت دارند و به گرمی از آن استقبال میکنند .گروه بانکداری آیانجی،
سال گذشته شتابدهنده فینتک جدیدی به نام «فینتک ویلیج» را راهاندازی کرد .هدف بانک از راهاندازی این مرکز
در دسترس قرار دادن بانک و افراد کلیدی اکوسیستم برای اســتارتآپها بود تا در مواقعی که به کمکشان نیاز دارند،
بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.
اما از آنجایی که جامعه بومی بلژیک بسیار کوچک است ،استارتآپها نباید و نمیتوانند فقط بر جامعه خودشان متکی
باشند و باید فراتر از مرزهای اطراف خودشان بهدنبال جذب سرمایه و گستردهتر کردن کسبوکارشان باشند .همچنین
بهتازگی بلژیک حمایت مالی خودش را برای استفاده از فناوری زنجیره بلوک در برنامه جهانی غذا اعالم کرد تا به کمک
این فناوری بتواند کار انتقال پول به اردوگاههای پناهندگان را انجام دهد.

استارتآپهای فینتک معروف
کشفورس

کشفورس در سال  2013تاسیس شــد و کاری که انجام میدهد این است که
مجموعه اطالعات مالی شرکت را برای تجزیهوتحلیلهای مربوط به آینده جریان نقدی گرد هم میآورد.
چنین سیستمی برای مدیران ارشد مالی شرکتها امکان پیشبینی جریانات نقدی را فراهم میکند .این
استارتآپ تاکنون دو میلیون یورو جذب سرمایه انجام داده است.

داکل

داکل یک پلتفرم مشارکتی است که پارتنرها میتوانند روی آن مدارکی از قبیل
صورتحسابها و فاکتورهای حقوقشان را بارگذاری کنند و به این ترتیب به مشتریان خرد این امکان را
میدهد تا به سیستم متصل شوند و از پارتنرها تقاضای مدارک الکترونیکی داشته باشند.

تووایکی

اســتارتآپ تووایکی در سال  2013یکی از فینالیســتهای چالش استارتآپهای
سوئیفت اینوترایب بود .این استارتآپ پرداختهای اتوماتیک به مشتریان ارائه میدهد .چنین سیستمی
به شرکتها این امکان را میدهد تا دستورات و قراردادهای الکترونیکی خودشان را مدیریت کنند.

سیلورفین

استارتآپ سیلورفین پلتفرم آنالین برای حسابداری ارائه میدهد و به این ترتیب با افزایش
کارایی و کاهش خطاهای انسانی ،به حسابداران در انجام کارهایشان کمک میکند .در حال
حاضر  50هزار شرکت از پلتفرم سیلورفین استفاده میکنند .این استارتآپ توانست در دور اول جذب
سرمایه 4.5 ،میلیون دالر به دست آورد.

آیبنفرست

آیبنفرست در سال  2012راهاندازی شد و امکان انجام پرداخت با ارزهای
خارجی را برای شــرکتهای بینالمللی از طریق پلتفرم چندارزی خــود و در حالت بانکداری بهعنوان
سرویس فراهم میکند .این استارتآپ در سال  2016توانســت  10میلیون یورو جذب سرمایه داشته
باشد.

داکل

در واقع میتوان اینطور گفت که داکل در حال تبدیل شدن به فیسبوک برای ارتباط با
تامینکنندگان شما در زمینه مدیریت مصرفکننده است.

پایتخت شکالت اروپا
گرچه ممکن اســت کشــور بلژیک به انــدازه دیگر کشــورهای اروپایی
شناختهشده و بزرگ و معروف نباشد ،اما بدون شک یک ویژگی و شناسه
مخصوص به نام شــکالت دارد و تقریبا میشــود گفت کــه هیچ چیزی
نمیتواند با طعم خوشمزه و خامهای شــکالت بلژیکی رقابت کند و برنده
میدان باشد .در واقع این آفریده شیرین و خوشمزه در طول قرنها بسیار
محبوب شــده و انواع جــذاب آن ،همگی به این کشــور کوچک اروپایی
برمیگردد.
همهچیز از قرن هجدهم آغاز شد؛ زمانی که بلژیک هنوز مستعمره اسپانیا
بود و کاوشگران دانههای کاکائو را از آمریکای جنوبی وارد خاک این کشور
کردند .در آن زمان شــکالت نمادی از لوکس و ثروتمند بودن به حساب
میآمد و اکثرا برای درست کردن شکالت داغ برای اشرافزادگان یا برای
تحت تاثیر قرار دادن بازدیدکنندگان اشرافی مورد استفاده قرار میگرفت،
اما اولین باری که بلژیک واقعا بازار این محصول شد ،زمانی بود که آنها کنگو
را اســتعمار کردند و در آن زمان با حجم زیادی از دانههای کاکائو روبهرو
شدند .گفته میشود هنری اشر ،شــهردار زوریخ ،با نوشیدن یک فنجان
شکالت داغ ،مشــغول بازدید از گراند پلس بروکسل بود و بالفاصله عاشق
این نوشیدنی شد و دستور ساخت آن را با خود به زوریخ برد و این معجون
خوشمزه را به مردمش معرفی کرد .همین ماجرا نقطه آغاز رقابت سرسخت
کشور سوئیس با بلژیک بر ســر تولید و توزیع شکالت در جهان شد ،اما به
لطف شاه لئوپولد بود که بلژیک به کشور شماره یک ارسال شکالت و کاکائو
در دنیا بدل شد.
حاال که حدود چهار قرن از آن زمان میگذرد ،شکالت دیگر محصول خاص
طبقه اشراف نیســت و همه میتوانند از لذت طعم شــیرین آن بهرهمند
شوند .در سال  ،1990شکالت حتی برای طبقه کارگر هم قابل خرید بود و
صادرات شکالتهای بلژیکی از سال  1980بسیار توسعه پیدا کرد و حاال
هم با داشــتن بیش از دو هزار شکالتفروشی در کشور ،این صنعت نقش
بسزایی در اقتصاد بلژیک دارد.
اما تاثیر شــیرینیجات بلژیکی در ایران هم چشــمگیر بوده است .گفته
میشــود که اولین کارخانه قندسازی در ایران در ســال  1895و توسط
بلژیکیها ســاخته شــد و به قدری ارزش پیدا کرده بود که جزء جهیزیه
دختران دمبخت محســوب میشــد و هر کدام از دختران یک بسته قند
بلژیکی هم به همراه دیگر وسایل جهیزیه با خود به خانه شوهر میبردند،
اما بعد از اتفاقاتی کــه یک فرد بلژیکی به نام جوزف نوز که به مســیو نوز
معروف اســت ،رقم زد و در مجلس بالماسکه سال  1284شمسی با لباس
روحانیون ایران ظاهر شد ،روحانیون بهشدت نسبت به این رفتار واکنش
نشان دادند و بهدنبال همین مسائل و اختالفاتی که میان روحانیت و این
فرد بلژیکی اتفاق افتاد ،فتوای حرام بودن قند صادر شــد .هرچند بعدها و
بهدنبال برخی مسائل ،فتوایی صادر شد که اگر قند را قبل از اینکه مستقیما
در دهان بگذارند ،در چای بزنند ،حالل میشود .هنوز هم بسیاری از افراد
بدون اینکه علت کارشان را بدانند ،قند را قبل از آنکه در دهان بگذارند ،در
استکان چای فرو میبرند.
اگر چیزی از شکالت بلژیکی نشنیدهاید ،فقط کافی است تا گذرتان به شهر
بروژ و خیابانهای کوچک این شــهر بیفتد تا بهعینه ببینید که چه تعداد
فروشگاه شکالتفروشی که بااطمینان میشود گفت که تقریبا تمامشان
کسبوکارهای خانوادگی محسوب میشوند ،در این شهر و در این کشور
وجود دارد .بلواس ،ویتامر ،زابار ،مری ،گودیوا و گالر هم از جمله برندهای
معروف شکالت بلژیک بهشمار میآیند.
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پاناما

بهشت
پولشویی
کشور کوچک چهار میلیون نفری پاناما
در دل آمریکای مرکزی توانسته است با
ادغام ارائه خدمات با موقعیت جغرافیایی
خود بیش از  80درصد تولید ناخالص
داخلی خود را از ارائه خدمات کسب کند
و با ایجاد شرایط ایدهآل مالی ،این کشور
را به بهشت پولشویی و جذب سرمایه
برای میلیاردرهای غربی تبدیل کند
پاناما

پاناما کشــور کوچکی اســت با چهار میلیون جمعیت ،ولــی با ویژگیهای
عجیبوغریب که در دنیای غرب نمیشــود آن را نادیــده گرفت .از لحاظ
جغرافیایی شاهراه زمینی اتصال آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی است و از
سال  1914به لطف کانال پاناما از لحاظ دریایی شاهراه ارتباطی سواحل شرقی
و غربی آمریکای شمالی است؛ ویژگی منحصربهفرد دیگر پاناما ،نداشتن بانک
مرکزی است که باعث شده این کشور اقتصاد کامال مستقلی داشته باشد که
بهشــدت متکی بر ارائه خدمات برای ورود دالر به این کشور است و همین
استقالل باعث شده در  20سال گذشته تورم باالی یک درصد نداشته باشد؛
هرچند شرایط مالیاتی خاص و نداشتن بانک مرکزی در پاناما ،این کشور را به
بهشت پولشویی در دنیای غرب تبدیل کرده است ،تا جایی که در سال ۲۰۱۶
یک گروه هکر یکی از شرکتهای حقوقی پاناما را هک و بیش از  11میلیون
سند مربوط به فرار مالیاتی سران جهان را فاش کرد.
ریکاردو میرو

اقتصاد

ریکاردو میرو یکی از مهمترین شاعران و
نویسندههای پانامایی است که بهعنوان
شاعر برجسته این کشور شناخته شده
است .بعد از مرگ او ،جایزه ادبی ملی به
افتخار او نامگذاری شد که هرساله به آثار
برجسته نویسندگان پانامایی داده میشود.
بسیاری از نویسندگان معاصر پاناما ،آثار
خود را در سایه حمایت این جایزه ادبی
چاپ و منتشر کردهاند.

اقتصاد پاناما یک اقتصاد کامال دالرمحور با نرخ تورم بسیار پایین است که بهطور
عمده بهترتیب مبتنی بر بانکداری ،تجارت و توریســت است .کسب درآمد از
بخش خدمات آنقدر در پاناما مطرح است که تقریبا  80درصد تولید ناخالص
داخلی این کشور از طریق ارائه خدمت تامین میشود که بیش از  10درصد از
کل تولید ناخالص داخلی این کشور متعلق به خدمات بانکداری است ،همچنین
ساالنه یک میلیارد دالر درآمد کانال پاناماست .مهمترین حوزههای خدماتی
پاناما عبارتند از :کانال پاناما ،بانکــداری ،منطقه آزاد کولون ،بیمه ،بندرداری،
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کشتیرانی ،سالمت و درمان و دیگر کسبوکارها .با ایجاد کانال پاناما و موقعیت
استراتژیکی که پاناما در صنعت کشــتیرانی قاره آمریکا پیدا کرد ،این کشور
بهشدت صنعت کشــتیرانی خود را تقویت کرد تا جایی که امروز نام دو بندر
کولون و بالباو در فهرست  50بندر بزرگ و مطرح جهان به چشم میخورد .از
طرف دیگر ،با فراهم آوردن شرایط جذاب مالیاتی برای سرمایهگذاران و تاجران
در منطقه آزاد کولون ،موفقیت چشمگیری در جذب منابع خارجی به این کشور
حاصل شده است .این جذابیت تا حدی بوده که بسیاری از شخصیتهای مطرح
جهان برای پولشویی از این شرایط استفاده کردهاند .در سال  ۲۰۱۶یک گروه
هکر ناشناس یکی از شرکتهای حقوقی کشور پاناما به اسم موساک فونسکا
را هک کرده و بیش از ۱۱میلیون و  400هزار سند مربوط به فرار مالیاتی سران
جهان از جمله والدیمیر پوتین و دیوید کامرون و بسیاری دیگر از سران جهان
را فاش کرد .این درز اطالعاتی باالتر از اسناد ویکیلیکس قرار گرفت و بهعنوان
بزرگترین درز اطالعاتی تاریخ نام گرفت و این اســناد به اسناد پاناما معروف
شد 20 .درصد دیگر تولید ناخالص داخلی پاناما نیز بهطور کلی به تولید لوازم
یدکی هواپیما ،سیمان ،انواع نوشیدنی ،چسب ،نساجی و کشاورزی تعلق دارد.
پاناما همچنین از صادرکنندگان مطرح موز ،میگو ،شکر ،قهوه و پارچه در دنیا
به حســاب میآید .پاناما بانک مرکزی ندارد و این یعنی نداشتن پشتوانه در
صورت ورشکستگی و همین امر باعث شــده بانکهای فعال در این کشور با
محافظهکاری بیشتری در بحثهای سرمایهگذاری پیش بروند .در حال حاضر
 75بانک در این کشور با مجموع دارایی خالص  127هزار و  529میلیارد دالر
در حال فعالیت هســتند که مجموعا  24هزار کارمند در شــبکه بانکی پاناما
فعالیت میکنند و از  75بانک فعال در این کشــور ،فقــط  20بانک متعلق به

مهمترین بانکها

پاناما
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر پاناما در ایران:

آمریکا
جمهوری
از برای سودمندی جهان
خوآن کارلوس بارال
ایزابل سینت مالو
پاناماسیتی
اسپانیایی
 75417کیلومتر مربع (رتبه )116
 4میلیون نفر (رتبه )133
60
بالبوا  /دالر آمریکا
 63.383میلیارد دالر (رتبه )78
 15313دالر (رتبه )52
ندارد
ندارد

وبسایت بانک مرکزیwww.hnb.hr:

خود پاناما هستند و باقی بانکهای بینالمللی هستند .از  20بانک پانامایی نیز
دو بانک«بانک ملی پاناما» و «کاخا د آئوروس» متعلق به دولت پاناما هستند.
در ســال  2012نرخ بیکاری در پاناما  2.7درصد بوده اســت و پاناما هرچند
رابطه بســیار خوبی با ایاالت متحده دارد ،ولی بهخاطر اقتصاد خدماتمحور
خود از معدود کشــورهای قاره آمریکا بود که در بحران مالی  2008کمترین
تاثیرپذیری را داشت و از پررشــدترین کشورهای آمریکای التین در  10سال
گذشته بوده است.

سیستمهای پرداخت

با وجود اینکه بیش از  70بانک در پاناما شعبه دارند و ارائهدهندگان خدمات
کارت بینالمللی از جمله ویزا و مسترکارت در این کشور فعالیت دارند ،ولی
عمده مردم این کشــور همچنان ترجیح میدهند خریدهــای خرد خود را
بهصورت نقدی و با اسکناس انجام دهند و هنوز بخش قابل توجهی از مردم این
کشور هیچ استفادهای از شبکه بانکی نمیکنند 2700.دستگاه خودپرداز نیاز به
پول نقد مردم را در سراسر این کشور تامین میکنند و اسکناس همچنان گزینه
شماره یک برای پرداختهای خرد است .با توجه به اینکه اقتصاد پاناما مبتنی
بر دالر آمریکایی است و بیش از  50بانک خارجی در این کشور شعبه دارند ،ویزا
یا مسترکارت گزینه اول برای انجام پرداختهای الکترونیک است و با وجود
ضریب نفوذ صددرصدی تلفن همراه هوشمند در این کشور ،هنوز پرداختهای
موبایلی رشد چشمگیری در اینجا نداشته است؛ هرچند امکان پرداخت موبایلی
انواع قبوض ،انتقال وجه موبایلی ،خرید موبایلی از فروشگاههای اینترنتی و ثبت
انواع سفارشهای موبایلی در این کشور فراهم است.

نمایشگاه کتاب پاناما

بنکو جنرال

مدیرعامل :رائول آلمان زوبیتا
تعداد پرسنل 3700 :نفر
تعداد شعبه67 :
بنکو جنرال پاناما از سال  1955میالدی فعالیت خودش را بهعنوان
یک بانک خصوصی مستقل آغاز کرده و در حال حاضر از لحاظ تعداد
شعب اولین بانک و با  11هزار میلیارد دالر دارایی دومین بانک این
کشور محسوب میشود.
این بانک هــم در حوزه بانکــداری خرد فعالیت میکنــد و هم در
حوزههای کالن اقتصادی ســرمایهگذاری میکند یــا وام میدهد.
این بانک در حوزه بیمه نیز فعالیت قابــل توجهی دارد و در چندین
کشور آمریکایی دیگر شعبه دارد .در سال  2016نیز بهعنوان یکی از
جذابترین سازمانها در پاناما برای استخدام معرفی شد.

نمایشگاه کتاب پاناما از مهمترین رویدادهای
فرهنگی آمریکای التین است که هر سال
با حضور نویسندگان صاحبنام کشورهای
مختلف دنیا از جمله کشورهای اسپانیا،
نیکاراگوئه ،مکزیک ،پرو ،کاستاریکا،
پورتوریکا و ونزوئال در پاناماسیتی برگزار
میشود.

بیایسی اینترنشنال

مدیرعامل :ارنستو کستگنارو
تعداد پرسنل 2200 :نفر
تعداد شعبه33 :
بیایسی اینترنشنال عالوه بر پاناما در شش کشور دیگر در آمریکای
جنوبــی از جمله؛ مکزیــک ،نیکاراگوئه و هنــدوراس خدمات ارائه
میدهد .این بانک هرچند از لحاظ شعب در جایگاه سوم در پاناما قرار
میگیرد ،ولی با بیش از  14هزار میلیارد دالر دارایی بزرگترین بانک
پاناما محسوب میشــود که انواع خدمات بانکداری خرد و بانکداری
تجاری را ارائه میکند.

بالدکس

مدیرعامل :گابریل تولچینسکی
تعداد پرسنل 200 :نفر
تعداد شعبه- :
ایده راهاندازی یک بانک چندملیتی و مشارکتی با رویکرد تخصصی
صادرات بینالمللی در سال  1975از سوی جمهوری پاناما در نشست
روسای بانکهای مرکزی کشورهای التین مطرح شد و در سال 1976
مقامات کشــورهای التین توافق کردند که یک بانک چندملیتی در
پاناما راهاندازی کنند و هرچند در سال  1978این بانک تاسیس شد،
ولی از سال  1979رسما فعالیتش را آغاز کرد و اکنون یکی از سه بانک
بزرگ پاناما محسوب میشود.

تیم ملی

تیم ملی فوتبال پاناما نماینده کشور پاناما
در مسابقات بینالمللی است که زیر نظر
فدراسیون فوتبال پاناما فعالیت میکند .اولین
بازی رسمی این تیم در تاریخ  ۲۹جوالی
 ۱۹۳۷میالدی در برابر تیم ملی فوتبال
مکزیک برگزار شد ه است .تیم ملی فوتبال
پاناما یکی از تیمهایی است که توانست از
منطقه آمریکای شمالی و مرکزی مجوز
حضور در جام جهانی را به دست آورد .این
تیم بعد از مکزیک و کاستاریکا در رده سوم
گروه خود قرار گرفت.

بانک ملی پاناما

مدیرعامل :لئون د آلبا
تعداد پرسنل 2000 :نفر
تعداد شعبه75 :
بانک ملی پاناما ،بانک دولتی پاناماست که در ابتدا با نقش و نام بانک
مسکن در سال  1904تاسیس شد ،اما در ســال  1911تغییر نام و
کاربری داد و نام آن به بانک ملی تغییر یافت و اکنون حدود  75شعبه
دارد .بانک ملی پاناما خدمات بانکداری شخصی و کسبوکاری را برای
شرکتهای کوچک و متوسط ارائه میکند .این بانک طیف وسیعی
از محصوالت را ارائه میدهدکه شــامل حســاب پسانداز ،حساب
سپردههای ثابت ،وامها و کارتهای اعتباری است.
در نبود بانک مرکزی در پاناما برخی از وظایف بانک مرکزی توســط
این بانک انجام میشود.

پاناما در  ۱۵آگوست  ۱۵۱۹توسط
فاتح اسپانیای پدرو آریاس داویال،
بنیان نهاده شد .پدرو آریاس داویال از
مقامات استعماری دهههای نخست قرن
شانزدهم اسپانیا بود که برای تصرف
مناطق اینکانشین (امپراتوری اینکا ،یک
امپراتوری از مردم بومی در آمریکای
جنوبی بود) ،به یک قرارگاه مرکزی مناسب
نیاز داشت و به این خاطر پاناماسیتی
را بنا نهاد.
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پدرو آریاس داویال

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی پاناما
لقب :مردان کانال  /جزر و مد خونین
حضور در جام جهانی :یک مرتبه
افتخارات :قهرمان جام آمریکای مرکزی در سال
 2009و تجربه اولین حضور در جامجهانی در
جامجهانی  2018روسیه
ردهبندی فیفا55 :
سرمربی :هرنان داریو گومز
کاپیتان :رومان تورس

میانبر یک میلیارد دالری

کانال  50مایلی پاناما که معموال  8تا  10ساعت عبور از آن توسط کشتیهای باری طول میکشد ،مسیر را
هشت هزار مایل کوتاهتر کرده و روزانه حدود  40کشتی باری حاضر هستند هر کدام مبلغی بین  200تا 300
هزار دالر بابت این کوتاهی مسیر بپردازند؛ میانبری که ساالنه یک میلیارد دالر درآمد برای پاناما دارد.

عقاب هارپی

عقابهارپیکهبسیاری آنرا قویترینگونهازعقابها میدانند یکیازنمادهایپاناماستکه تصویر آن
درباالینمادملیپانامانیزدیدهمیشودوبهمعنایایناستکهیکعقابتیزبینوقوینظارهگرهمه
جنبوجوشهاست.

بالبوا

پولرا و مونتونو

لباس ملی زنان پاناما پولرا و لباس ملی مردان این کشور مونتونو
نام دارد که البته امروزه کاربرد زیادی ندارد و بیشتر در جشنهای
ملی و مراس م خاص آن را میپوشند.

بالبوا (با عالمت )B/. :همراه با
دالر آمریکا ،یکی از ارزهای
رسمی پاناماست .نام این پول به
افتخار واسکو نونز بالبوا نامگذاری
شده است .هر یک بالبوا ،برابر
با یکصد سنتسیموس است.
در سال  1904و بعد از مستقل
شدن پاناما ،بالبوا جایگزین پزو
کلمبیا شد.

گرانترین شبکه راهآهنی دنیا

راهآهن پاناما گرانترین شبکه راهآهنی است که تاکنون در جهان ساخته شده است .هزینه
ساخت این راهآهن بیش از هشت میلیون دالر طی پنج سال بوده و بیش از  12هزار نفر در
ساخت این خط آهن جان باختند .راهآهن پاناما یک خط راهآهن موازی با کانال پاناماست
که اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام در آمریکای مرکزی متصل میکند.

کاله پانامایی

یکی از مواردی که پاناما را با آن میشناسند ،کاله پاناما ( )Panama Hatاست که از برگهای
بههمبافته یک گیاه به نام توکیال استرا در اکوادور و نه در پاناما ساخته میشود .بهترین مکان نیز
برای خرید این کاله ،ناحیه کوستا بیخو است که یک محله بسیار قدیمی در پاناماسیتی است.
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فینتک
از آنجایی که بانکداری یکی از مهمترین حوزههای خدماتی بینالمللی در پاناما محسوب میشود ،فینتک نیز رشد قابل
توجهی در این کشور داشته است .پاناما از کشورهای پیشــرو در حوزه ارزهای رمزنگاریشده است و در حال حاضر 10
خودپرداز تبادل ارزهای رمزنگاریشده در پایتخت پاناما فعال هستند که برخی از اینها تا سقف روزانه یکصدهزار دالر اجازه
خریدوفروش میدهند؛ شاید بد نباشد بدانید در کل دنیا چیزی حدود سه هزار خودپرداز تبادل ارزهای رمزنگاریشده
فعال است.
همچنین انجمنی تحت عنوان «پاناما فینتک» در این کشور فعال است که موضوعات و مسائل این حوزه را دنبال میکند
و یکی از خروجیهای این انجمن مجموعهای با نام «پاناما بالکچین امبســی» است که در یکی از پاساژهای مهم شهر
پاناما محیطی برای دورهمی فعاالن این حوزه فراهم کرده است .پاناما بالکچین امبسی بهطور کلی محلی برای برگزاری
نشستها و کارگاههایی با موضوعات ارزهای رمزنگاریشده و بالکچین اســت که عالوه بر این ،یک کافیشاپ نیز در
خودش دارد که فقط ارزهای رمزنگاریشده میپذیرد و نیز انواع لجر یا کیفپول سختافزاری ارزهای رمزنگاریشده،
صنایع دستی پاناما و لباسهایی با نقش انواع کوینها را به فروش میرساند که آنها هم فقط با ارزهای رمزنگاریشده به
فروش میرسند .همچنین یکی از  10خودپرداز تبادل ارزهای رمزنگاریشده پاناما در این مرکز قرار دارد .بالکچین آنقدر
موضوع جدی در پاناماست که در سال  2017رویدادی با عنوان «پاناماچین» و یک هکاتون در حوزه بالکچین با حمایت
مایکروسافت در پاناما برگزار شد .حدودا بیش از  200استارتآپ مطرح در پاناما پایهگذاری شدهاند و فعالیت میکنند که
از این تعداد حدود  20استارتآپ مستقیما در حوزه فینتک بهصورت بینالمللی فعال هستند که از این تعداد هم اکثرا در
حوزههای مرتبط با ارزهای رمزنگاریشده فعالند .هرچند پاناما را بهشت پولشویی غرب میدانند ،ولی بعد از آشکار شدن
اسناد پاناما ،شنیدهها حاکی از این است که دولت پاناما و سیستمهای مالی این کشور بهصورت پنهانی همکاریهایی را با
دولت آمریکا آغاز کردهاند؛ به همین دلیل موضوع ارزهای رمزنگاریشده در پاناما روزبهروز مهمتر میشود و احتمال میرود
بسیاری از فعاالن اقتصادی خارجی در این کشور ،بخش عمدهای از داراییهای خود را به سمت ارزهای رمزنگاریشده
ببرند تا از رصد شدن پنهانی احتمالی از سوی دولت آمریکا در امان بمانند.
هرچند پاناما در ابتدا از فناوری جا ماند ،ولی در ســالهای گذشــته تالش کــرده خود را به هــاب فناوریهای نو در
آمریکای التین تبدیل کند .عالوه بر فرصتهایی که برای فعالیت اســتارتآپهای بینالمللی در این کشور وجود دارد،
استارتآپهایی که روی سرویسهای موبایلی با جامعه مخاطب داخلی پاناما فعالیت کنند نیز میتوانند یک بازار کوچک،
ولی بکر را در اختیار بگیرند؛ چراکه ضریب نفوذ تلفن همراه هوشــمند در پاناما صددرصد است .بهعنوان مثال ،در سال
 2016یک استارتآپ انگلیسی ـ هندی به نام کاریکوین با هدف گرفتن آن بخش از مردم پاناما که عالقهای به خدمات
بانکها نداشتند ،وارد این کشور شد و از طریق کیف پول خود به مردم این منطقه این امکان را میداد که بدون کارمزد
بیتکوین به یکدیگر منتقل کنند و حتی از حساب بیتکوینی خودشــان سیمکارتشان را شارژ کنند .این تنها نمونه
فعالیت فینتکی خارجی در پاناما نیست؛ در دیگر حوزهها هم حرکتهایی شــده است؛ از جمله اینکه تاکنون چندین
کوین در پاناما  ICOشدهاند.

استارتآپهایفینتک معروف
کریپتو بایر

کریپتو بایر تالش دارد اســتفادههای روزمره از ارزهای رمزنگاریشده را در
پاناما توسعه دهد .کریپتو بایر عالوه بر ارائه وبســایت برای خریدوفروش ارزهای رمزنگاریشده ،چندین
دستگاه تبادل ارزهای رمزنگاریشده نیز در سطح شهر پاناما نصب کرده است .اپلیکیشن کریپتو بایر امکان
خرید شارژ تلفن همراه ،پرداخت انواع قبوض شــهری ،انتقال پول بینالمللی ،خرید گیفتکارت آمازون و
پرداخت در فروشگاههای منتخب را به مشتریان ارائه میدهد.

پاناما بالکچین امبسی

استارتآپ پاناما بالکچین امبسی شاید در ظاهر کارش شبکهسازی و توسعه جامعه
بالکچین پاناما از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارهای متعدد باشد ،ولی
منبع اصلی درآمد آن از محل فروش صنایع دســتی و محصوالت مرتبط با ارزهای رمزنگاریشده است که
در پرداختها هم فقط ارزهای رمزنگاریشده قبول میکند .همچنین این استارتآپ درصدد توسعه تعداد
دستگاههای تبادل ارزهای رمزنگاریشده در پاناماست.

کویناپولت

کویناپولت یک کیف پول ارزهای رمزنگاریشده اســت که در بیش از  180کشور در حال
سرویسدهی است .هدف اصلی این اپلیکیشن قفل کردن قیمت بیتکوین و دیگر ارزهای
رمزنگاریشده توسط پروتکلهایی خاص است تا کاربران بتوانند به دور از نوسانات لحظهای با قیمتهایی
از پیش تعیینشده بهعنوان ابزار پرداخت استفاده کنند .در واقع طی پروتکلهایی قیمت کوینهای کاربر
نسبت به طال ،نقره ،طال ،یورو یا حتی پوند ثابت میماند.

ونمترو

ونمترو یک پلتفرم وامدهی آنالین است .هدف اصلی این اســتارتآپ تسهیل روند کلی اخذ
وام است .ونمترو فناوریای را توسعه داده اســت که به آنها این امکان را میدهد تا هزینههای
وامدهی را کاهش دهند؛ همچنین ونمترو نرخهای جذابتری را نسبت به موسسات مالی پیشنهاد میدهد
و با کارفرمایان مشتریانشان در تسهیل روند بازپرداخت وامها همکاری میکند و پرداختهای ماهانه افراد
از طریق کسر حقوق آنها پرداخت میشود.

نداشتن بانک مرکزی در پاناما چه
کمکی به اقتصاد این کشور کرده است؟
دولتمردان پاناما موفقیت اقتصادی این کشور را در نداشتن بانک مرکزی و
ایجاد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد میدانند که باعث شده جایگاه این کشور
در آمریکای التین و آمریکای مرکزی غیرقابل انکار باشد ،اما چطور نداشتن
بانک مرکزی برای یک کشور این موفقیت را به ارمغان آورده است؟
بهطور کلی گفته میشود بانکهای مرکزی پنج مسئولیت کلی بر عهده دارند
که در ادامه هر کدام از این مسئولیتها و اتفاقی که در پاناما افتاده است را
بیان میکنیم.
یک ،کنتــرل نقدینگی :بانک مرکزی هر کشــوری این قــدرت را دارد که
نقدیندگی کشــور را کاهش یا افزایش دهد که این کار تاثیر مســتقیمی
روی نرخ سود وامهای بانکهای تجاری میگذارد و باعث میشود بانکها
نتوانند به آن نرخ سودی که مدنظرشان است ،دست پیدا کنند .در صورتی
که مدیریت نقدینگی در پاناما توســط بازار آزاد انجام میشــود؛ بانکهای
تجاری پاناما در زمان نیاز به نقدینگی با فروش اموالشان در خارج از پاناما
این نقدینگی را تامیــن و در زمان افزایش نقدینگی ،با ســرمایهگذاری در
کسبوکارهای خارجی این اضافات را خارج میکنند و با توجه به اینکه پول
رسمی این کشور دالر آمریکاست ،ورود و خروج بینالمللی پول در این کشور
کار سختی نیست.
دو ،وام به بانکها :همیشــه بانکهای تجاری به بانکهای مرکزی بهعنوان
ناجی نگاه میکنند که در زمانهای کاهش گردش نقدینگی ،بانک مرکزی
آن کشور با قرض دادن مبالغ هنگفت به بانکها آن را از خطر ورشکستگی
دور میکند .در پاناما نگاه این است که همان بهتر که بانکهایی که عرضه
مدیریت داراییهــا و پولهای مــردم و ســرمایهگذاران را ندارند ،زودتر
ورشکست شــوند و مردم را معطل خودشان نکنند؛ در عوض بانکهایی که
بهخوبی میدانند با این ســرمایهها چگونه کار کنند ،مجال بیشتری برای
فعالیت خواهند داشت .همین موضوع هم باعث شده است که سرمایهها در
پاناما بهطور طبیعی در حوزهها و صنایع گوناگون توزیع شود.
سه ،نظارت و قانونگذاری :همیشه بخشی از سرمایه بانکها و برنامههایشان
برای رسیدن به سود مطلوب در جریان قانونگذاریهای بانکهای مرکزی
از بین میرود؛ در صورتی که در پاناما نهادی متشکل از خود بانکها بر فعالیت
آنها نظارت میکند و با حفظ منافع بانکها قانونگذاری میکند .در چنین
بازاری که سیستم بانکی باید به شکل خودکار خودش را اصالح و نظارت کند،
بانکها نه بیشتر از آنچه نیاز دارند نقدینگی جذب میکنند و نه بیشتر از آنکه
باید دفع .این ثبات در شبکه بانکی یکی از مهمترین دالیل تورم یکدرصدی
 15سال گذشته پاناماست.
چهار ،مدیریت سامانههای متمرکز :در اغلب کشورهای جهان بانکهای مرکزی
بهعنوان واسط متمرکز در سیستمهای پرداخت یا بانکداری عمل میکنند که
میتوان آن را یک نقش زاید دانست؛ چراکه با توجه به تعامالت زیاد بینالمللی
بانکهای پانامایی و بانکهای غیرپانامایی مستقر در این کشور ،تمام بانکهای
حاضر در این کشور مجبور هستند خودشان را با استانداردهای روز کشورهای
مختلف دنیا و سامانههای بینالمللی سازگار کنند .پنج ،تحقق اهداف سیاسی از
طریق سیاستهای پولی و برنامهریزی اقتصادی :با توجه به اینکه مدیران اغلب
بانکهای مرکزی توسط دولتها یا جریانهای سیاسی انتخاب میشوند ،اغلب
اقدامات بانکهای مرکزی در راستای تحقق اهداف سیاستمداران است تا تحقق
اهداف اقتصادی .در صورتی که با نداشتن بانک مرکزی در پاناما ،بانکها از اعمال
قدرت بانک مرکزی در راســتای تحقق اهداف سیاسی در امان هستند و به آن
کاری میپردازند که باید بپردازند.
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ویژه
مجهانی
جا 

تونس

نجاتیافتگان
کارتاژ
تونس سالهای سال تحت سلطه
استعمارگران و دیکتاتورها نتوانسته
است به توسعه الزم برسد .پس از
این سالها و نیز پس از انقالب یاس
آنها توانستند با گامهای بلندتری
و با استفاده از فناوری به سمت
توسعه پیش روند .تونسیها با
وجود عقبماندگیشان در ابزارهای
سختافزاری بانکی روی ابزارهای
نرمافزاری ،موبایل ،زنجیرهبلوک و
ارزهای رمزنگاریشده تمرکز کردهاند
تونس

از  200هزار سال پیش زندگی انسانها در تونس آغاز شده است ۸۰۰ .سال
پیش از میالد مسیح مهاجران فنیقی دولتشــهر کارتاژ را بهعنوان اولین
تمدن در تونس امروزی ساختند .از قبل میالد مسیح تا دوره معاصر سرزمین
کارتاژها روی خوش و آرامی را ندیده است .تا دست یونانیها از این سرزمین
کوتاه شده ،ترکان عثمانی در آن تاختهاند .ترکها که سقوط کردند ،اسپانیا
و بعد انگلیس به تونس تجاوز کردند .این کشــور آفریقایی بعد از  ۷۵سال
استعمار فرانسه در سال  ۱۹۵۶اســتقالل پیدا کرد؛ استقاللی که به معنی
روی کار آمدن حاکمــان ظالم بود .حبیب بورقیبــه اولین رئیسجمهور و
حاکم مطلق تونس شد .مردم که معترض شرایط بودند ،توانستند قدرت را
از بورقیبه پس از  ۳۱ســال بگیرند و زینالعابدین بن علی که آن زمان افسر
عالیرتبه پلیس بود ،قدرت را در دست گرفت .بن علی هم که راه دیکتاتور
قبلی را در پیش گرفته بود ،بعد از  ۲۳ســال خودکامگی و اختناق در ژانویه
سال  ۲۰۱۱به عربستان فرار کرد .گفتنی است انقالب سال  ۲۰۱۱تونس به
انقالب گل یاس معروف شد.
کوین تونس

اقتصاد

بانک مرکزی تونس با همکاری پست این
کشور کیف پولی را ایجاد کرده که ایدینار نام
دارد .امروز ایدینار روی سیستمعاملهای
اندروید ،آیاواس ،ویندوز و لینوکس در
دسترس است و از سال  ۲۰۱۶کوین این ارز بر
بستر بالکچین راهاندازی شده است.

با  ۴۰میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی و رتبــه  ۷۷در جهان ،تونس را نه
میشود جزء کشورهای ثروتمند دنیا دانست و نه کشورهای فقیر ،اما مردم
این کشور با رتبه  ۱۱۹ســرانه تولید ناخالص داخلی نباید مردم ثروتمندی
باشند .از نظر اقتصادی ســرزمین کارتاژها وضعیت بهتری نسبت به سایر
کشورهای آفریقا دارد .معلوم است که این وضعیت بهتر را مدیون همنشینی
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با مدیترانه و نزدیکی با اروپا هســتند .اقتصاد تونس بر پایه صادرات است و
بزرگترین شریک تجاریاش هم اتحادیه اروپا ۷۵ .درصد صادرات این کشور
به اروپاســت و  72.5درصد وارداتش هم از قاره سبز .مجمع جهانی اقتصاد
سال  ۲۰۰۹تونس را رقابتیترین اقتصاد آفریقا معرفی کرد .اقتصاد تونس
تا حد زیادی بر کشاورزی ،معادن ،گردشگری و صادرات محصوالت صنعتی
استوار اســت .صنایع اصلی آن هم شــامل نفت ،فرآوری مشتقات فسفات
و سنگ آهن ،منســوجات ،کفش و فرآوری محصوالت کشاورزی ،ساخت
قطعات ماشــینآالت صنعتی و تولید انواع نوشیدنیهاست .بانک مرکزی
تونس دو سال بعد از استقالل این کشور؛ یعنی در سال  ۱۹۵۸تاسیس شد.
در دسامبر همان سال ارز رسمی تونس از فرانک فرانسه به دینار تونس تغییر
کرد .بانک مرکزی این کشور آفریقایی بهتر از همســایگانش مانند مصر و
مراکش که صادرکننده نفت هستند ،توانسته ثبات را حفظ کند؛ چراکه طی
این سالها تورم بهخوبی کنترل شده اســت .در میان کشورهای اسالمی و
آفریقایی ،تونس بهعنوان کشوری با ثبات اقتصادی و نیروی کار تحصیلکرده
شناخته میشــود .این ثبات اقتصای را مدیون نداشتن نفت و متکی نبودن
اقتصاد آن بر نفت است.
امسال گروه بانکداری توسعه اسالمی  1.5میلیارد دالر به شکل فاینانس در
اختیار تونس قرار داد تا در پروژههای ملی استفاده کند .همچنین این گروه با
ایجاد یک صندوق علم ،فناوری و نوآوری ،به ارزش  ۵۰۰میلیون دالر موافقت
کرد تا از این طریق از استارتآپها و شرکتهای نوظهور تونس پشتیبانی
شود .بانکداری در تونس صنعتی خدماتی است که همیشه بهعنوان بخشی
کوچک و بسیار متمرکز شناخته میشود .این کشور  ۱۸بانک محلی کوچک

مهمترین بانکها

تونس
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر تونس در ایران:

آفریقا
جمهوری
سامانمندی ،آزادی ،دادگری
محمد باجی قائد سبسی
یوسف الشاهد
تونس
عربی
 163610کیلومتر مربع(رتبه )91
 11میلیون نفر (رتبه )79
96
دینار تونس
 40.289میلیارد دالر (رتبه )77
 5.533دالر (رتبه )119
مروان عباسی
قاضی بن صالح

وبسایت بانک مرکزیwww.bct.gov.tn :

و سه بانک بزرگ دولتی دارد .تقریبا  ۴۰درصد کل داراییهای سیستم بانکی
تونس در دست این بانکهای دولتی است ،اما انقالب سال  ۲۰۱۱به این سه
بانک ضربه بزرگی وارد کرد .عالوه بر این حمالت تروریستی سال  ۲۰۱۵به
شهر ساحلی سوس در این کشور درآمدهای حاصل از گردشگری را بهطور
چشمگیری کاهش داد و این اوضاع را برای بانکهای دولتی تونس که ۴۰
درصد بدهیهای مشکوکالوصول آنها از بخش گردشگری بود ،بدتر هم کرد.

دانشگاه زیتونه تونس

الوطنی الفالحی

مدیرعامل :حبیب بن حادج کودر
تعداد پرسنل2767 :
تعداد شعبه50 :
بانک الفالحی تونس بزرگترین بانک تونس و یکی از سه بانک دولتی
این کشور با قدمتی ۶۰ساله است که سرمایهای  ۱۶۰میلیون دیناری
دارد و همواره نقش مهمی در اقتصاد تونس داشته است.
این بانک در سال  ۲۰۱۷اعالم کرد  ۱۹۰میلیون دینار درآمد کسب
کرده است.
بانک الفالحی تامین مالی پروژههایی در بخش کشاورزی ،شرکتها
و افراد و حرفهایها را انجام میدهد.

دانشگاه جامعه الزیتون سال  ۷۳۷میالدی
تاسیس و در سال  ۱۹۵۶بعد از انقالب
تونس مدرن شد .این دانشگاه ابتدا مسجدی
بود که قرنها مرکز آموزش فکری شمال
آفریقا به شمار میرفت .ابنخلدون یکی از
خروجیهای این مرکز علمی است .بعد از
انقالب تونس این مرکز تبدیل به دانشگاهی
مدرن و چند سال بعد تبدیل به دانشکده
شریعت و الهیات تونس شد.

الشركه التونسيه للبنك

مدیرعامل :سمیر سعید
تعداد پرسنل 2619 :نفر
تعداد شعبه136 :
بانک الشرکه التونسیه بانک دولتی بورسی است .این بانک 124.300
میلیون دینار دارایی دارد.
 52.3درصد ســهم آن متعلق به بخش دولتی 36.2 ،درصد بخش
خصوصی و  11.3درصد بازیگران خارجی اســت .این بانک در سال
 ۱۹۵۸تاســیس شــده و حدود  ۳۰۰شــرکت تابعه دارد .الشرکه
التونسیه دومین بانک بزرگ تونس است.

تونس العربی الدولی

هفت میلیون گردشگر

تونسباهفتمیلیونگردشگرخارجیدر
سالیکیازتوریستیترینکشورهایآفریقایی
است .از دهه ۶۰میالدی سرزمین کارتاژها به
مقصدیجذاببرایگردشگرهاتبدیلشده
است.بهقولنیویورکتایمز؛سواحلطالیی،
آبوهوای آفتابی و هتلهای لوکس و در عین
حال ارزانقیمت ،توریستها را به این کشور
آفریقاییمیکشاند.

مدیرعامل :صالحالدین العجیمی
تعداد پرسنل2190 :
تعداد شعبه120 :
بانک تونس العربــی الدولی که نام اختصاری فرانســوی آن البیات
است ،بیشترین درآمد را در میان بانکهای تونسی دارد .البیات سال
 ۱۹۷۶بعد از ادغام شعبه تونسی بانک انگلیس در خاورمیانه و شرکت
مارسیلیه دکردیت تاسیس شد.
بزرگترین ســرمایهدار البیات گروه المبروک با  ۲۱درصد اســت.
سال  ۱۹۹۰البیات وارد بورس اوراق بهادار تونس شد .این بانک یک
شعبه در لیبی دارد و راهاندازی شــعبههایی در الجزایر و مراکش از
برنامههای آن است.

سیستمهای پرداخت

در تونس همچنان پول نقد پادشاه است .نمیتوان از کشوری که  ۷۳درصد
جمعیت بزرگسال آن حتی یک حســاب بانکی هم ندارند ،انتظاری جز این
داشت .در چنین کشوری حتما به سیستمهای پرداخت جایگزین نیاز است؛
بنابراین بانک مرکزی تونس راهحل را در اســتفاده از بالکچین دیده است
تا مردم از طریق تلفنهای همراهشان کار پرداخت را انجام دهند .همانطور
که در بخش فینتک تونس هم اشاره کردیم ،آنها از میان انواع مختلف این
سرویسها استارتآپ مونتاس سوئدی را انتخاب کردهاند.
آن  ۲۷درصد پیشرو که حســاب بانکی دارند ،بیش از همه دوست دارند از
کارتهای بانکیشان برای پرداخت استفاده کنند .در تونس مردم میتوانند
کارت نقدی یا کارت اعتباری داشته باشند؛ با این حال این کارتهای بانکی
فقط برای پرداختهای داخلی قابل استفادهاند و قابلیت تبدیل به سایر ارزها
را ندارند .اپراتورهای خدمات پستی تونس یک سیستم پرداخت با نام ایدینار
را راهاندازی کردهاند که مردم در آن با ایجاد یک اکانت و شارژ آن میتوانند
هزینههای عمومی مانند کرایه اتوبوس را پرداخت کنند.

التجاری

مدیرعامل :هشام صفا
تعداد پرسنل 1381 :نفر
تعداد شعبه203 :
التجاری یکی از بانکهای خصوصی تونس و ســومین بانک از نظر
میزان درآمد در این کشور است.
التجاری از بانکهای تابعه بانک التجاریوفا در مراکش اســت .این
بانک در سال  ۱۹۶۸با نام بانک جنوب تاسیس شد و در سال ۱۹۹۷
روند خصوصیسازی را شروع کرد.
در ژانویه  ۲۰۱۷کارکنان تونسی این بانک به جریمههایی که مدیران
مراکشی بانک نســبت به این کارکنان اعمال کرده بودند ،اعتراض
کردند که ناموفق بود.

زینالعابدین بن علی دومین فردی بود
که بعد از رهایی تونس از استعمار فرانسه
قدرت را در دست گرفت .در سال ۲۰۱۱
مردم تونس علیه او در اعتراض به بیکاری
گسترده ،فساد دولتی و افزایش قیمت مواد
خوراکی قیام کردند و در نهایت بن علی با
فرار به عربستان به حکومت ۲۳سالهاش
پایان داد.
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زینالعابدین بن علی

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی تونس
لقب :عقاب کارتاژ
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :قهرمان جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۰۴
ردهبندی فیفا21 :
سرمربی :نبیل معلول
کاپیتان :ایمن المثلوثی

انقالب یاس

تونس را باید نقطه شروع بهار عربی دانست .سال  ۲۰۱۰بود که اعتراضات خیابانی مردم تونس به حکومت
۲۳ساله زینالعابدین بن علی پایان داد .جرقه این اعتراضات هم با خودسوزی محمد بوعزیزی ،جوان
دستفروشی زده شد که در خیابان سبزی و میوه میفروخت و پلیس مانع کسبوکارش شد.

تونس در جنگ جهانی

از نوامبر ۱۹۴۲تا مه ۱۹۴۳نازیها تونس را اشغال کردند .در این مدت تونس صحنه کمپین تونس بود؛
یکسریجنگبینمتحدینومتفقین.درابتدانیروهایآلمانیوایتالیاییدراینجنگهاپیروزشدند،
ولیدرنهایتایننبردهاباپیروزیمتفقینپایانیافت.

دینار تونس

دینار تونس با نام اختصاری DT

ابن خلدون

حتما نام ابن خلدون را شنیدهاید .او بیش از همه بهدلیل
کتابهای تاریخیاش شناختهشده است .او گرچه همچون
اندیشمندان زمان خود در سیاست ،جامعهشناسی،
انسانشناسی و فلسفه نیز دستی بر آتش داشت ،اما بهدلیل
سبک ویژه خود در تاریخنگاری معروف شده است.

شناخته میشود .سال ۱۹۶۰
دینار جایگزین فرانک فرانسه شد.
واژه دینار از واژه دانیریوس رومی
که در زمانهای دور در شمال
آفریقا استفاده میشده ،گرفته
شده است .هر تونسی ساالنه فقط
شش هزار دینار میتواند از کشور
خارج کند که مردم این قانون را
یک اهانت میدانند.

مردان تونسی در یکصد سال قبل

از زمان عکاسی این تصویر که مردان عرب تونس را در زمان استعمار فرانسه نشان میدهد
بیش از صد سال میگذرد .این عکس در اصل سیاه و سفید بوده که با تکنیک فتوکروم به
صورت کارت پستال رنگی درآمده و بخشی از فتوکروم کتابخانه ملی کنگره آمریکاست.

هالیوود مدیترانه

برای اولینبار در آفریقا در سال  ۱۹۱۹فیلمی بلند در تونس ساخته شد« .پنج جنتلمن
نفرینشده» نام این فیلم بود که البته یک خارجی آن را ساخت .سینمای تونس با جشنواره
فیلم قرطاج (کارتاژ) که  ۵۲سال است در شهر تونس برگزار میشود ،گره خورده است .با این
حال تونسیها بیش از همه تمایل دارند شرایطی را ایجاد کنند تا خارجیها برای ساخت فیلم
به این کشور بیایند و تونس به هالیوود مدیترانه تبدیل شود.
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فینتک
 ۵۷درصد پرداختهای مردم تونس از طریق ابزار کارت بانکی انجام میشود .بعد از کارت ،چک با  ۲۰درصد پرداختها
محبوبترین ابزار پرداخت است.
از نظر شاخصهای کسبوکار ،تونس نسبت به کشورهای خاورمیانه و عرب در وضعیت مطلوبی قرار دارد .رتبه  ۷۷شاخص
آسانی انجام کسبوکار در تونس نســبت به رتبه  ۱۲۰ایران در سال  ۲۰۱۷گواه این اســت که تونس با وجود بیثباتی
سیاسی در سالهای اخیر توانسته شرایط خوبی برای کسبوکارها ایجاد کند؛ حتی سال  ۲۰۱۳رتبه آنها به  ۵۰جهان
هم رسید .این کشور بهشت فعالیت اقتصادی زنان در خاورمیانه است .همچنین تونس بهترین وضعیت را در منطقه در
شاخص حلوفصل ورشکستگی دارد .این شاخصها نشان میدهند کســبوکارهای فینتک نیز حداقل از این نظر در
شرایط مطلوبی نسبت به منطقه قرار دارند.
با این حال یک پژوهش درباره رفتار مردم نشان میدهد ،ترس از دست دادن پول بهدلیل دو عامل خطای تراکنشها و
هک شدن ،بانکداری الکترونیکی را برای مردم بیاعتبار کرده است .عالوه بر این فقط  ۲۷درصد بزرگساالن تونس حساب
بانکی دارند و میزان نفوذ تلفن همراه در میان مردم این کشور فقط  ۲۷درصد است.
حاکمیت در تونس به نوآوری و فناوری روی خوش نشان میدهد .بانک مرکزی این کشور هم به فناوریهای نو در خدمات
مالی توجه میکند .تونس جزء معدود کشورهایی است که ارز رمزنگاریشده ملی دارد .همچون سایر کشورهای آفریقایی
موبایل و استفاده از آن برای خدمات مالی در میان مردم تونس محبوبیت دارد.
تعداد استارتآپهای فینتک در تونس از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند .به جای سرویسهای فینتک داخلی،
این خارجیها هستند که بازار خدمات مالی در تونس را در دست گرفتهاند .تعداد استارتآپهای خارجی خدمات مالی
در تونس بیشتر از وطنیهای آن است.
یکی از این استارتآپها مونتاس است؛ اســتارتآپی فعال در زمینه بالکچین که خدمات مالی را از طریق موبایل در
دسترس کاربران قرار میدهد .مونتاس به بانکهای مرکزی این امکان را میدهد که ارزهای دیجیتال منتشر کنند تا هر
کسی از طریق کیف پول همراه به آن دسترسی داشته باشد .سال  ۲۰۱۶بانک مرکزی تونس و پست با همکاری مونتاس
این رویکرد را برای انتقال ایدینار روی بالکچین به کار بردند.
بهطور کلی مشتریان بانکی در منطقه شمال آفریقا هنوز هم در پرداختها و انتقال پول به پول نقد عالقه دارند .در تونس
هم اوضاع به همین منوال است .با این حال با توجه به اصالحات رگوالتوری ،ثبات سیاسی و مردمی که عمدتا حساب بانکی
ندارند ،شرایط مساعدی برای همگانی کردن خدمات مالی با استفاده از نوآوری وجود دارد.
کارشناسان برای تقویت خدمات فینتک در تونس پیشنهادهایی دارند .ایجاد انگیزه در راهاندازی سیستمهای پرداخت
ملی ،حذف انحصارها و تشویق رقابت و همکاری در راهاندازی شــرکتها ،بهکار گرفتن استراتژی مانند شمول مالی و
شرکتهای قرضدهی ،حمایت از استارتآپهایی با نرخ رشــد باال تا خدماتشان را به بازارهای مشابه خصوصا آفریقا
افزایش دهند ،از جمله این پیشنهادهاست.

استارتآپهایفینتک معروف
کاون

کاون یک استارتآپ فینتک در تونس اســت که به مردم خدمات پرداخت و رتبه
اعتباری ارائه میدهد .با توجه به اینکه درصد باالیی از مردم تونس و همچنین آفریقا از خدمات بانکی محروم
هستند یا هیچ حســاب بانکی ندارند ،کاون با استفاده از اپلیکیشــن موبایلی خود و بستر یواساسدی به
کاربرانش امکان پرداخت میدهد و بر اساس این اپلیکیشن رتبه اعتباری آنها را مشخص میکند.

ایلبورسا

ایلبورسا که سال  ۲۰۱۲راهاندازی شده اســت ،در دسته ولثتک فعالیت میکند.
این استارتآپ اولین ســایت اخبار بورس اوراق بهادار تونس است .موسی اسماعیل بن ساسی ،بنیانگذار
ایلبورســا میگوید هدف ما ارائه اطالعات برای کمک به سرمایهگذاران در تونس است تا تصمیمهای مالی
بهتری بگیرند .ایلبورسا یکی از محبوبترین سایتهای تونسی است که روزانه  ۸۰هزار بازدیدکننده دارد.

کوفاندی

کوفاندی استارتآپی جمعسپاری است که سال  ۲۰۱۴در تونس راهاندازی شد ،اما
بهدلیل عدم وجود چارچوبهای قانونی برای فعالیتهای جمعسپاری به اجبار به فرانسه منتقل شد .امروز این
استارتآپ برای جمعآوری پول برای پروژههایی در تونس و آفریقا فعالیت میکند .تحلیلها نشان میدهد
در تونس کمتر از پنج درصد پروژهها موفق شدهاند از این طریق سرمایه جذب کنند.

آفریکویتی

آفریکویتی بستر جمعسپاری در تونس است که به کارآفرینان آفریقایی این امکان
را میدهد تا از ســرمایهگذارانی در سراسر دنیا سرمایه جذب کنند .این استارتآپ
روشهایی ساده برای جمعآوری کمکهای مالی ایجاد کرده است؛ همچنین به کارآفرینان مجموعهای از
خدمات مشاورهای جهت آماده شدن آنها جهت جذب سرمایه ارائه میدهد.

وینک

در کشــوری که خرید آنالین و انتقال پول مجازی در دســترس همه مردم نیست،
وینک ادعا میکند محصولی مشابه پیپال ،امپسا و مینت ارائه میدهد .وینک در واقع
اپلیکیشن بانکداری همراه است و میخواهد به محصولی تبدیل شود که همه معامالت مالی از طریق آن قابل
انجام باشد .وینک نرمافزار بیتدینار را ارائه داده که یک ارز دیجیتال متمرکز است.

در اندیشه سرزمینهای شمالی
نمیشــود درباره تونس خواند و نوشــت ،ولی از فرانســه و تاثیر آن بر این
ســرزمین نگفت .نمیتوان تونس را فقط با کشــورهای آفریقایی که تصور
عمومی بر این اســت که همه مردمش در صحرای خشــک و بیآب و علف
زندگی میکنند ،مقایســه کرد .تونس کشوری آفریقایی است ،ولی همواره
بهدلیل موقعیت جغرافیاییاش شاهد رفتوآمد بیگانگان بوده است.
کیپ آنجال در تونس ،شمالیترین نقطه آفریقاست؛ شمالی که این قاره را به
تمدنهای توسعهیافته ،آبادانی ،فناوری ،سرسبزی و در نگاه مردم کشورهای
آفریقایی به خوشبختی و در یک کلمه به اروپا متصل میکند .به تونس نباید
همانطور نگاه کنیم که به زیمبابوه ،سومالی یا کنیا نگاه میکنیم .تونس از
دوران کهن همواره محل تاختوتاز بیگانگان بوده اســت .در آخرین تجاوز
سالها تحت استعمار فرانسه و تحت تاثیر فرهنگ این کشور بود .اکنون ۶۰
سال از کوتاه شدن دست فرانسویها از این ســرزمین میگذرد ،اما بهنظر
میرسد هیچوقت آثار این استعمار از پیکر تونس پاک نخواهد شد؛ همانطور
که امروز زبان دوم سرزمین کارتاژ فرانســوی است و بیش از  ۶۰درصد آنها
توانایی مکالمه به این زبان را دارند.
تونس هم از همان دردی رنج میبرد که اغلب کشورهای جهان سوم دچارش
هستند .فساد اداری و فســاد نخبگان سیاســی گریبان اقتصاد این کشور
آفریقایی را گرفته اســت .البته اوضاع تونس آنطور که ســازمان شفافیت
بینالملل نشان میدهد ،از نظر شاخص احساس فساد در سال  ۲۰۱۶بهتر از
سایر کشورهای منطقه عرب ـ آفریقاست.
تونس حتما به ســبب موقعیت جغرافیاییاش و به لطف مدیترانه نســبت
به همســایگان جنوبياش در آفریقا پیشــروتر اســت .آنها با وجود تمامی
محرومیتهایشان که ناشــی از دوران حکومت فرانسویها و دیکتاتورها بر
این سرزمین است ،به فناوری روی خوش نشان دادهاند .حکومت فعلی این
کشــور تالش میکند تمام عقبماندگیهای تاریخی را جبران کند .زمانی
فرانسویهای بهظاهر شاعر و روشنفکر مانع از همگانی شدن تحصیالت عالی
در بین مردم تونس شدند.
تونس از برخی جهات در آفریقا نمونه است .هفت سال پیش زمانی که مردم
عربزبان قاره کهن به ذهنشــان هم خطور نمیکرد که میتوانند تغییری
در سرنوشتشان ایجاد کنند ،تونسیها پیشقدم این تغییرات شدند .صدای
آنها برای اولینبار زمانی شنیده شد که جوان تحصیلکردهای که همچون
سایر جوانان درسخوانده بیکار بود و از ســر اجبار به فروش میوه و سبزی
روی چرخدستی روی آورده بود ،چرخ دستیاش توسط پلیس توقیف شد.
در پی این توقیف یک پلیس زن هم با کوبیدن سیلی ب ه صورت محمد او را در
مقابل جمعیت  ۵۰نفری در محل بازار تحقیر کرد .محمد بوعزیزی ۲۶ساله
در اعتراض به این توقیف و تحقیر ،مقابل ســاختمان شهرداری شهر تونس
خودش را آتش زد و در بیمارستان درگذشت.
خودسوزی بوعزیزی که آغازگر انقالب تونس بود ،در مصر ،الجزایر و موریتانی
هم تقلید شد و جنبشی را رقم زد که به بهار عربی در کشورهای جنوب غربی
آسیا و شمال آفریقا سرایت کرد.
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مهد فوتبال،
هاب فینتک
تیم ملی فوتبال انگلستان سالهاست
که در حسرت یک مقام آبرومند در
جام جهانی است و آخرین باری که در
این رقابتها موفق به دریافت عنوانی
شده به  27سال پیش برمیگردد که
در جام جهانی  1990ایتالیا جایزه بازی
جوانمردانه را کسب کرده! با این حال در
فینتک حرفهای زیادی برای گفتن دارد
انگلستان

دیوید لین

انگلستان کشوری است در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن .نام انگلستان
شاید برای بسیاری از مردم در اقصی نقاط جهان با توسعهطلبیهای نظامی این
کشور و بهطور خاص واژه «استعمار» گره خورده باشد .استعمارگری این کشور
از قرن  17میالدی آغاز شد و تا پایان قرن بیستم ادامه پیدا کرد .مساحت نواحی
تحت حکومت امپراتوری بریتانیا در سال  1922میالدی به بیش از  33میلیون
کیلومتر مربع رســید و بدین ترتیب امپراتوری بریتانیا بر بیش از یکچهارم از
خشکیهای کره زمین و یکچهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط داشت.
این جمله معروف «خورشــید در امپراتوری بریتانیا غروب نمیکند» را شاید
خیلیها شنیده باشند .این کشور هنوز هم در عرصههای اقتصادی ،فرهنگی،
نظامی ،علمی و سیاسی دارای قدرت گســترده بینالمللی است و جزء معدود
اعضای ثابت دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمان پیدایش
آن در سال  ۱۹۴۶اســت .بریتانیا عضو اتحادیه اروپا و پیش از آن عضو جامعه
اقتصادی اروپا از زمان پیدایش آن در ســال  ۱۹۷۳بودهاست .البته مردم این
کشور در تاریخ  ۲۴ژوئن  ۲۰۱۶برای جدا شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای
موافق دادند.

دیوید لین ،کارگردان ،تهیهکننده و
فیلمنامهنویس انگلیسی است .کسب
جایز ه اسکار در سال  ۱۹۵۷برای فیلم
«پل رودخانه کوآی» توجه عالقهمندان به
سینما را به او جلب کرد و او پنج سال بعد با
فیلم «دکتر ژیواگو» و کسب دومین جایزه
اسکار ،نام خود را بهعنوان یکی از برترین
کارگردانان جهان تثبیت کرد« .الیور
توئیست»« ،آرزوهای بزرگ»« ،لورنس
عربستان»« ،شکستن دیوار صوتی» و
«انتخاب اضطراری» از دیگر ساختههای
اوست .دیوید لین در سال  1991و در
83سالگی بر اثر سرطان مری درگذشت.

پوند استرلینگ یا بهطور خالصه پوند ،واحد پول رسمی انگلستان است .پوند
استرلینگ بهطور معمول با نماد  £یا بهطور رسمیتر با مخفف  GBPنمایش داده
میشود .یکای کوچکتر پوند ،پنی نام دارد .مجموع یکصد پنی برابر با یک پوند
است .پوند یکی از قویترین و باارزشترین ارزهای حال حاضر است که در لحظه
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اقتصاد

نوشتن این گزارش هر پوند با  88هزار ریال ایرانی برابر است.
طبق فهرستی که صندوق بینالمللی پول در سال  2017منتشر کرده ،انگلستان
با  2.624.539میلیون دالر بعد از آلمان و باالتر از هندوستان پنجمین اقتصاد
بزرگ دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی است .این کشور در صنایع شیمیایی نیز
حرفهای زیادی برای گفتن دارد و در حوزه داروسازی و صنایع کلیدی همچون
هوافضا ،صنایع تسلیحاتی و نرمافزار نیز جزء کشورهای پیشرو به حساب میآید.
بورس اوراق بهادار لندن بزرگترین بورس اروپاســت و بیش از یکصد شرکت
بزرگ اروپایی در آن فعالیت دارند .بانک انگلستان ( )Bank of Englandکه در
سال  1694تاسیس شده ،بانک مرکزی این کشور به حساب میآید .بانک مزبور
دومین بانک مرکزی قدیمی جهان و بهعنــوان الگویی برای بانکهای مرکزی
امروزی محسوب میشود .همچنین طبق قوانین و مقررات ،مسئولیت نظارت
بر سیاست پولی و تنظیم نرخ بهره به کمیته سیاست پولی این بانک واگذار شده
است .انگلستان کشوری بهشدت صنعتی است ،اما از دهه  1970به بعد تاکید بر
صنایع سنگین و سنتی در این کشور کاهش و گرایش به صنایع خدماتی افزایش
پیدا کرده است .گردشگری به یک صنعت مهم تبدیل شده و سالیانه میلیونها
نفر از این کشــور بازدید به عمل میآورند .اگرچه بسیاری از برندهای معروف
خودروسازی انگلستان نظیر لندروور ،بنتلی ،لوتوس و جگوار مالکیت خارجی
پیدا کردهاند ،اما همچنان تولید و صــادرات خودرو بخش مهمی از اقتصاد این
کشور را تشکیل میدهد.
جدایی این کشــور از اتحادیه اروپا که با عنوان «برگزیت» شــناخته میشود،
بهعنوان یکی از مهمترین اتفاقاتی که در عرصه سیاسی انگلستان در سال 2016
رخ داد ،تبعات اقتصادی فراوانی در پی داشته و خواهد داشت .اغلب کارشناسان

معروفترین بانکها
انگلستان
انگلند
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
ملکه:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر انگلستان در ایران:

اروپا
سلطنت مشروطه
خدا و حق من
الیزابت دوم
ترزا می
لندن
انگلیسی
 243610کیلومتر مربع (رتبه )79
 54میلیون نفر (رتبه )21
15
استرلینگ
 1/9تریلیون دالر (رتبه )5
 38000دالر (رتبه )15
مارک کارنی
راب مکیر

اچاسبیسی

مدیرعامل :مارک ادوارد توکر
تعداد پرسنل 228687 :نفر
تعداد شعبه :بیش از 7000
بانک اچاسبیســی در سال  ۱۸۶۵توســط بانکدار اسکاتلندی توماس
ساترلند ،در هنگکنگ که از مستعمرات بریتانیا بود ،تاسیس شد و در
حال حاضر ،بهعنوان یکی از بزرگترین بانکهای جهان شناخته میشود.
اچاسبیسی مالک شبکهای از  7.200شعبه بانکی در  ۸۵کشور جهان
است .در ســال  ۲۰۱۲این بانک با دارایی خالص  2.693تریلیون دالر،
بهعنوان بزرگترین بانک جهان ،بر پایه میزان داراییها شناخته شد .در
همین سال ( )۲۰۱۲از سوی مجله اقتصادی فوربس نیز موفق به کسب
رتبه ششم در میان بزرگترین شرکتهای عمومی جهان شد.

اقتصادی نسبت به تاثیرات منفی این اقدام بر اقتصاد انگلستان هشدار میدهند.
آنها بر این باورنــد که فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،شــرایط اقتصادی
مبهم و نامعلومی را برای این کشــور رقم خواهد زد که هزینههای گزاف آن بر
دوش مصرفکنندگان و کسبوکارها خواهد بود .نبود چشمانداز واقعی از آینده
انگلستان خارج از چارچوب اتحادیه اروپا ،ارزیابی تبعات اقتصادی برگزیت را به
لحاظ کاربردی دشوار کرده است.

سیستمهای پرداخت

انگلستان در بین کشــورهای بدون پول نقد پس از کانادا و سوئد در رتبه سوم
قرار دارد .در انگلستان ۴۱ ،درصد کارتها قابلیت غیرتماسی دارند و اینکه هر
مصرفکننده بریتانیایی  1.48کارت اعتباری دارد .طبق آماری که در سال 2016
منتشر شده  10.3میلیارد تراکنش در انگلستان از طریق کارتهای اعتباری،
نقدی و شارژی انجام شده که این میزان نسبت به سال  ،۲۰۱۵رشد پنجدرصدی
داشته و همین موضوع باعث شد تا این کارتهای پالستیکی بتوانند  ۵۴درصد
از سهم پرداختهای خردهفروشی را از آن خود کنند.
گوکارتلس را میتوان مهمترین شــرکت پرداخت الکترونیک در انگلستان
دانست .این شــرکت در حوزه ارائه سیســتمهای پرداخت نقدی مستقیم در
بریتانیا گوی سبقت را از رقبایش ربوده و حاال در حال راهاندازی سرویسهای
تازهتری است .عالوه بر این ،با تمرکز روی اروپا نهتنها سعی دارد حوزه فعالیتش
را گسترش دهد؛ بلکه برای کســبوکارهای بزرگتر هم برنامههایی دارد .این
شرکت در حال حاضر چیزی حدود  ۵۰۰میلیون دالر تراکنش را در سال انجام
میدهد.

دانشگاه آکسفورد قدیمیترین دانشگاه
انگلیسیزبان جهان بهشمار میرود .با اینکه
تاریخ دقیق تاسیس این دانشگاه معلوم
نیست ،اما قدیمیترین اسناد باقیمانده
از گذشته نشان میدهد که از سال ۱۰۹۶
فرایند آموزش در آکسفورد جریان داشته
است .در طول سالهای فعالیت دانشگاه
آکسفورد ،بسیاری از دانشجویان این
دانشگاه موفق به کسب شهرت بسیاری
برای خود شدند .بهعنوان مثال ۴۶ ،نفر از
اشخاصی که تاکنون جایزه نوبل را دریافت
کردهاند ،یا دانشآموخته این دانشگاه
بودهاند یا در اینجا تدریس کرده بودند.

بارکلیز

مدیرعامل :جان مک فارلن
تعداد پرسنل 119300 :نفر
تعداد شعبه4750 :
بارکلیز ،بانک و موسسه مالی معتبر بینالمللی است که در سال ۱۶۹۰
میالدی توسط جان فریمه تاسیس شــد .دفتر مرکزی بانک بارکلیز
در شــهر لندن قرار دارد .بارکلیز در حوزه بانکداری خرد ،بانکداری
شرکتی ،بانکداری سرمایهگذاری و مدیریت سرمایهگذاری فعالیت
میکند .این بانک طی چند سال اخیر تالش کرده روشهای نوینی
برای پرداخت ارائه کند و در این مسیر چندین سیستم پرداخت آنالین
و ابزارهای پوشیدنی (نظیر تگ پرداخت ،اپلیکیشن بیپی ،دستبند
بیپی و )...را ارائه کرده است.

استاندارد چارترد

وبسایت بانک مرکزیwww.bankofengland.co.uk:

دانشگاه آکسفورد

مدیرعامل :خوزه وینالز
تعداد پرسنل 86865 :نفر
تعداد شعبه1200 :
استاندارد چارترد شــرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری است
که در سال  ۱۹۶۹تاسیس شــد و هماکنون شعبه مرکزی آن در لندن
مستقر است .این بانک مالکیت بیش از  1200شعبه در  75کشور جهان
را داراست و هرچند مقر آن در لندن است ،اما بیش از  90درصد از سود
این شرکت ناشی از فعالیتهای آن در آفریقا ،آسیا و خاورمیانه است.

بیتلز

بیتلزگروهموسیقیاستکهدرسبک
راکاندرولبهفعالیتمیپردازد.بیتلز
پرفروشترینوبزرگترینگروهموسیقیدر
جهانبافروشیبیشازششصدمیلیوندالر
هستند.آنهاتنهادرکشوربریتانیابیشاز40
تکآهنگ و آلبوم به بازار ارائه دادند که در رتبه
نخستجدولموسیقیانگلستانقرارگرفتند.
اینموفقیتدربسیاریازکشورهایدیگرنیز
تکرارشد.بیتلزبافروشجهانی ۶۰۰میلیون
نسخهازآثار،پرفروشترینگروهموسیقی
جهاناست.

لویدز

مدیرعامل :آنتونیو هورتا اوسوریو
تعداد پرسنل 228687 :نفر
تعداد شعبه :بیش از 1500
بانک لویدز موسسه مالی و بانکداری است که در زمینه ارائه خدمات
بانکداری ،بیمــه ،ســرمایهگذاری و مزایای بازنشســتگی فعالیت
میکند .ریشههای تاســیس بانک لویدز به ســال  1765و تشکیل
بانک لویدز تیاسبی بازمیگردد .این گروه در سال  2009و در پی
ادغام لویدزبانک و شرکت خدمات مالی اچبیاساو که خود از ادغام
چهار بانک بریتانیایی تشکیل شده بود ،راهاندازی شد .بانک لویدز در
اسکاتلند به ثبت رسیده است .شعبه مرکزی این بانک در شهر لندن
قرار دارد و ســهام آن در بازار بورس نیویورک و بورس لندن معامله
میشود .گروه لویدز در تاریخ ششم ژوئن  2013با ارزش بازار 43.1
میلیارد پوند در رتبه  11از بزرگترین شــرکتهای فعال در بورس
اوراق بهادار لندن قرار گرفت.

استیون یا استفان هاوکینگ در  ۸ژانویه
 ۱۹۴۲در شهر آکسفورد انگلستان متولد
شد .او از نخستین سالهای نوجوانی
اشتیاقش به علوم فضایی و نجوم را نشان
ی که دانشجوی
داد .در ۲۱سالگی هنگام 
فلسفه کیهانشناسی بود ،عالئم بیماری
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در او بروز کرد.
با وجود این بیماری فلجکننده ،او اقداماتی
پیشرو در علوم فیزیک و کیهانشناسی به
نام خود ثبت کرده و چندین کتاب نوشته
که علم را برای عامه مردم قابل فهم و
دسترس میکند .در سال  ۲۰۱۴بخشی
از زندگی او در فیلمی به نام «تئوری
همهچیز» به تصویر کشیده شد .او در 14
مارس  2018و در 76سالگی درگذشت.
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استفان هاوکینگ

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی انگلستان
لقب :سهشیرها
حضور در جام جهانی 14 :مرتبه
افتخارات :قهرمانی در سال 1966
ردهبندی فیفا12 :
سرمربی :گرت ساوتگیت
کاپیتان :هری کین

ساعت استاندارد گرینویچ

ساعت جهانی یا ساعت گرینویچ که بهصورت مخفف به آن « »GMTنیز میگویند ،به ساعت جاری شهر
گرینویچ اشاره دارد .این ساعت در رصدخانه سلطنتی گرینویچ و بر اساس موقعیت خورشید تنظیم میشود.

چارلی چاپلین

سِ رچارلزاسپنسرچاپلین،معروفبهچارلیچاپلینوچارلی،یکیازمشهورترینبازیگرانوکارگردانانو
همچنینآهنگسازبرجستههالیوودوبرندهجایزهاسکاراست.بیشترفیلمهایاوکمدیوصامتهستند.
چاپلینیکیازمحبوبترینوبزرگترینهنرمندانقرنبیستممیالدیوتاریخسینماست.ویدرطول
دوران فعالیت هنریاش ،سه بار موفق به اخذ جایزه اسکار شد.

پرنس چارلز

پوند

مارگارت تاچر

مارگارت هیلدا تاچر ،نخستین نخستوزیر زن تاریخ بریتانیا و
همچنین رهبر سابق حزب محافظهکار بریتانیا بود .وی در سال
 ۱۹۷۵به رهبری این حزب برگزیده و چند سال بعد در  ۱۹۷۹با
شعار بهبود اوضاع اقتصادی از سوی محافظهکاران نامزد شد و
به نخستوزیری بریتانیای کبیر رسید و تا سال  ۱۹۹۰در هر دو
سمت باقیماند.

پوند استرلینگ یکای پول
پادشاهی بریتانیاست .پوند
استرلینگ بهطور معمول با نماد
 £یا بهطور رسمیتر با مخفف
 GBPنمایش داده میشود .پوند
یکی از قویترین و باارزشترین
ارزهاست .نام مستعار این یکای
پول در انگلستان کوئید است.

چارلز وارث و پسر ارشد الیزابت دوم ،ملکه بریتانیاست .پرنس چارلز در مقام ولیعهدی
پادشاهی متحده و ایرلند است و در صورت مرگ یا کنارهگیری ملکه الیزابت ،گزینه اول
برای پادشاه شدن در پادشاهی متحده خواهد بود.

بورس لندن

بورس لندن ،بازار بورس اوراق بهادار واقع در شهر لندن است .این بازار بورس در سال ۱۸۰۱
تاسیس شد و با فهرست شرکتهای چندملیتی و بریتانیایی ،یکی از بزرگترین بورسهای
جهان بهشمار میآید.
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فینتک
لندن پایتخت انگلســتان را میتوان هاب فینتک اروپا و حتی دنیا تلقی کرد .در سال  2016بازاری به بزرگی شش
میلیارد پوند در حوزه فینتک در لندن شکل گرفته بود که حدود  60هزار نفر در کسبوکارهای مرتبط با این حوزه
مشغول به کار هستند .به گفته کارشناســان ،با وجود اینکه ایاالت متحده تالش زیادی برای تبدیل شدن به پایگاه
فینتک دنیا داشته ،اما جدایی مرکز فناوری (سیلیکونولی) و مرکز مالی (والاستریت در نیویورک) باعث شده تا در
تقابل با شهر لندن که هم مرکز فناوری و هم مرکز مالی است ،نتواند موفق باشد.
در مســیر موفقیت لندن بهعنوان مهمترین پایگاه فینتک حال حاضر دنیا ،هرچند عوامل زیادی دخیل هستند ،اما
نمیتوان از ید طوال و سابقه زیاد این شهر در ارائه خدمات مالی بهراحتی صرف نظر کرد .لندن برای قرنها قلب تجارت
جهانی بوده است و صنعت خدمات مالی شناختهشده و مستحکمی در اختیار دارد.
مالیاتهای شــرکتی با نرخهای پایین ،قوانین کار ،حمایت از کارآفرینان ،برنامههایی برای سرمایهگذاری شرکتی،
بازیابی مالیاتی امور تحقیق و توسعه و سهولت راهاندازی کســبوکار ،اقدامات قابلتوجه دولتی است که بریتانیا را
به مکانی مطلوب برای کارآفرینان و نوآوران بدل کرده است .مجاورت با ســرمایهگذاران از طریق برپایی برنامهها و
رویدادهای مشترک و دورهمی ،میزگردهایی که از جانب دولت برپا میشــود و ارائه مشاورههای جامع و فراگیر به
کسبوکارهای کوچک و متوسط که بهعنوان بخشی از قانون اصالح مقرراتی است ،همگی عامل تشویق فعالیت در
این بخش است.
از طرفی تالش انگلستان برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان هاب فینتک جهان ،به دنیای مالی اسالمی نیز گسترش پیدا
کرده ،بهطوری که در سال گذشته یک استارتآپ فینتک اسالمی توانسته مجوز فعالیت در این کشور را اخذ کند .این
شرکت مستقر در لندن به نام  ،Yieldersپلتفرمی طراحی کرده که فرصتهای سرمایهگذاری از پیش بودجهگذاری
ش تعیینشده برای سرمایهگذاران خرد را فراهم میکند تا بتوانند بازده سریع داشته باشند.
شده با درآمد از پی 
مدیر و موســس  Yieldsآقای  Irfan Khanبه رویترز میگوید که به مدت دو سال در حال مذاکره با مقامات نظارتی
و رگوالتوری انگلستان بودیم و طی این مذاکرات مشخص شد که دولت انگلستان سعی در تبدیل انگلستان به هاب
فینتک اسالمی دارد.
او میگوید« :دولت انگلستان بر این باور است که خارج از خاورمیانه ،انگلستان پایتخت فینتک برای امور مالی اسالمی
است ».دولت انگلســتان در خصوص ارزهای رمزنگاریشده نیز سیاســت دوگانهای در پیش گرفته است .مقامات
اقتصادی این کشــور از آن بیم دارند که اســتفاده از بیتکوین و دیگر ارزهای رمزنگاریشده انجام جرائم اقتصادی
مانند پولشویی و همچنین انجام نقلوانتقالهای مالی برای خریدوفروش مواد مخدر ،تجارت اسلحه و قاچاق انسان را
تسهیل کند .در همین رابطه استفان بارکلی ،وزیر اقتصاد انگلستان در این مورد گفته است« :مقامات انگلستان در حال
مذاکره با اتحادیه اروپایی در مورد قوانین ضد پولشویی هستند تا تبادل بیتکوین و همچنین شرکتها و سایتهای
ارائهدهنده این خدمات تحت کنترل دقیقتری قرار بگیرند».
با این حال ضرابخانه سلطنتی انگلســتان ( )Royal Mintکه یک نهاد مجاز برای ضرب سکه در بریتانیاست ،خبر از
راهاندازی ارز رمزنگاریشده با پشتوانه طالی خودش داده اســت .این ارز مبتنی بر زنجیره بلوک ،طالی ضرابخانه
سلطنتی انگلستان ( )Royal Mint Goldنام دارد و در واقع یک نماینده دیجیتالی از طالی ذخیرهشدهای است که در
این ضرابخانه موجود است.

استارتآپهایفینتک معروف
الگومی

استارتآپ الگومی شبکهای از فعاالن بازار بورس را دور هم جمع کرده و به آنها
کمک میکند تا بهصورت هوشمندانه از دادهها و شبکهسازی بهره بگیرند و بهترین معامالت مالی را داشته
باشند .تاکنون  14بانک بزرگ و  140شرکت با این استارتآپ همکاری میکنند .مدیرعامل الگومی استیو
تیلور 43ساله است که  30میلیون دالر از لیکاستار سرمایه جذب کرده است.

ورلدرمیت

استارتآپ ورلدرمیت یک سرویس آنالین اســت که به افراد اجازه انتقال پول به
دوستان و خانوادهشان در کشــوری دیگر را میدهد؛ کاری که تنها از طریق یک
کامپیوتر ،تلفن همراه هوشــمند یا یک تبلت قابل انجام است؛ روشی که بهدلیل
سادگی و کمهزینه بودن جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی انتقال پول از طریق واسطهها و پرداخت
کارمزدهای هنگفت است .این شرکت اکنون بیش از  ۵۰۰میلیون دالر ارزشگذاری شده و به مشتریانش
این امکان را میدهد که از  ۵۰کشور دنیا به  ۱۴۰کشور دیگر پول بفرستند .اسماعیل احمد ،بنیانگذار این
استارتآپ است.

ترانسفروایز

انتقال بینالمللی پول با هزینه پایین و بهصورتی شــفاف کاری است که استارتآپ
ترانسفروایز بهخوبی از پس آن برآمده است .در ترانسفروایز بهتازگی سرمایهگذاریهای
هنگفتی شده؛ تا جایی که در حال حاضر ارزش آن به یک میلیارد دالر رسیده و نام افراد بزرگی در فهرست
کســانی که از آن حمایت میکنند ،دیده میشــود .در سال گذشته این شــرکت یک میلیارد یورو از پول
مشــتریانش را انتقال داد و بهیکباره با افتتاح دفترهای بینالمللیاش کارمندانش را از یکصد نفر به سیصد
نفر رساند.

آگاتا کریستی؛ ملکه جنایت
آگاتا کریستی ،با نام اصلی آگاتا مری کالریسا میلر در  ۱۵سپتامبر ،۱۸۹۰
در شهر تورکی ناحیه دوون انگلستان به دنیا آمد .پدر آمریکاییاش فردریک
میلر نام داشت .مادرش کالرا بومر انگلیسی و از خانوادهای اشرافی بود.
آگاتا در سال  ۱۹۱۴با یک سرهنگ نیروی هوایی به نام آرچیبالد کریستی
ازدواج کرد که ازدواج موفقی نبود و زندگی مشــترک آنان بعد از  ۱۴سال
عاقبت در ســال  ۱۹۲۸به جدایی انجامید .آگاتا در زمان جنگ جهانی اول
در بیمارستان و سپس در داروخانه کار میکرد؛ شــغلی که تاثیر زیادی بر
نوشتههای او داشتهاســت؛ بســیاری از قتلهایی که در کتابهایش رخ
میدهند از طریق خوراندن سم به مقتوالن صورت میگیرند.
آگاتا در سال  ۱۹۳۰با باستانشناسی به نام سر ماکس مالووان که  ۱۴سال
از او جوانتر بود ،ازدواج کرد و با او به ســفرهای فراوانــی رفت .ردپای این
سفرها و شهرها و کشورهایی را که او از آنها دیدن میکرد ،میتوان در بیشتر
داستانهایش که وقایع آنها در کشورهای شرقی (خاورمیانه) رخ میدهند،
دید .ازدواج او با مالووان در ابتدا ازدواجی موفق و شاد بود .این ازدواج توانست
با وجود ماجراجوییهای عشقی خارج از ازدواج مالووان مدتی نسبتا طوالنی
دوام بیاورد.
آگاتا کریستی ،نویسندهای بود که معروفیتاش بیشتر برای رمانهای جنایی
و پلیســیاش بود ،هرچند او با نام مستعار مِری وســتماکوت داستانهای
عاشقانه و رمانتیک نیز نوشته است .داستانهای آگاتا کریستی ،بهخصوص
آن دسته که درباره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو یا خانم مارپل هستند،
نهتنها لقب «ملکه جنایت» را برای او به ارمغان آوردند؛ بلکه وی را بهعنوان
یکــی از مهمترین و مبتکرترین نویســندگانی که در راه توســعه و تکامل
داستانهای جنایی کوشیدهاند نیز معرفی و مطرح کردند .داستانهای آگاتا
کریستی در چهار گوشه دنیا پس از این همه سال هنوز هم طرفداران زیادی
دارند و همچنان فیلم و سریالهای جدیدی بر مبنای آثار او تولید میشود.
کتاب او به نام «سپس هیچکدام باقی نماندند» ،پرفروشترین داستان جنایی
تا زمان حال است که تاکنون بیش از یکصد میلیون نسخه از آن در سراسر
جهان به فروش رفته است .جمع کل کتابهای به فروش رفته آگاتا رقمی
بین دو تا چهار میلیارد است .بعد از شکسپیر ،او پرفروشترین نویسنده در
جهان است.
هرکول پوآرو از معروفترین شخصیتهایی است که توسط آگاتا کریستی
خلق شده است .او را میتوان از مشهورترین شخصیتهای داستانی تاریخ
ادبیات دانست .او در بیش از  30داســتان بلند و بیش از  50داستان کوتاه
بهعنوان شخصیت اصلی ظاهر شده و از این لحاظ نیز از رکوردداران است.
یک مجموعه تلویزیونی نیز بر اســاس این شــخصیت از  ۸ژانویه  ۱۹۸۹تا
 ۱۳نوامبر  ۲۰۱۳به مدت  ۲۵ســال از شــبکه آیتیوی پخش میشد که
دیوید سوشی در نقش کارآگاه مشــهور هرکول پوآرو بازی کرده است .این
سریال شامل  ۱۳فصل و  ۷۰قسمت است .برخی قسمتهای این مجموعه
تلویزیونی در سالهای گذشته از شبکه یک سیما پخش میشد.
جین مارپل نیز از دیگر شخصیتهای معروفی است که توسط آگاتا کریستی
خلق شده است .او زن مســن تنهایی اســت که برای تفنن به حل مسائل
جنایی میپردازد .شــخصیت خانم مارپل اولینبار در داستان کوتاه باشگاه
سهشنبهشب معرفی شد که در سال  ۱۹۲۶نوشته شده است .همانند پوآرو،
داستان خانم مارپل نیز دستمایه ساخت مجموعه تلویزیونی قرار گرفته که
از سال  ۱۹۸۴تا  ۱۹۹۲میالدی از شبکه تلویزیونی بیبیسی وان پخش شده
است .جوان هیکسون ،بازیگر اصلی این مجموعه تلویزیونی بوده است .وی
در  ۱۲ژانویه  ۱۹۷۶در ۸۵سالگی به مرگ طبیعی درگذشت.
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ویژه
مجهانی
جا 

لهستان

عقابهای
سرخ و سفید
شاید کمتر کسی باشد که خاطره ورود
لهستانیها به ایران را بهوضوح یادش
باشد؛ کشوری که ساکنانش برای
مهاجرت به فلسطین و آفریقا ،از کشور
جماهیر شوروی وارد خاک ایران شدند.
شاید برای خیلیها نام لهستان یادآور
تلفات سنگینی باشد که این کشور طی
جنگ جهانی دوم متحمل شد ،اما نباید
فراموش کنیم که در حال حاضر این
کشور چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه
فینتک حرفهای زیادی برای گفتن در
حوزه اروپای شرقی و مرکزی دارد
لهستان

معروفترین کارگردان لهستان و برنده
جایزه اسکار رومن پوالنسکی است .او
در کشورهای متعدد فیلم ساختهاست
و حقیقتا یک کارگردان بینالمللی به
حساب میآید .زندگی خصوصی او با
حاشیههای فراوانی همراه بود تا حدی که
سالها تحت تعقیب مقامات قضایی آمریکا
بود .مهمترین فیلمهای او عبارتاست از:
پیانیست ،تس و محل ه چینیها.

جمهوری لهستان یکی از کشورهای اروپای مرکزی است که تاریخ طوالنی دارد و
طی سالهای گذشته رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است .لهستان از غرب با
آلمان ،از جنوب با جمهوری چک و اسلواکی ،از شرق با اوکراین ،بالروس و لیتوانی
و از شمال با روســیه و دریای بالتیک همسایه است .میگویند بیش از هزار سال
پیش در سرزمین کنونی لهستان قومی زندگی میکرد که به نام «له» مشهور بود.
وقتی نخستینبار در لهستان دولت مستقلی تشکیل شد ،نام این کشور را از نام
این قوم گرفتند .البته بعدها این کشور نام قوم پولنی را که آنها هم در این کشور
میزیستند ،برای خود برگزید.
تاریخ گویای آن است که لهستان از قرنها پیش تجربه تجزیه و تقسیم شدن میان
کشورهای مختلف را داشته و همیشه طعم مستعمره بودن زیر زبان لهستانیها
مانده اســت .دوران زوال لهســتان از قرن  18میالدی و به دســت کشورهای
همسایهاش مانند روسیه ،پروس و اتریش شروع شد .جنگ جهانی اول بار دیگر
عامل تقسیم این کشور از شرق توسط شــوروی و از غرب توسط آلمان بود ،اما
شورش ورشو جان لهستانیها را نجات داد و باعث شد تا اداره ورشو و لهستان پس
از خروج آلمانیها در دست خود لهستانیها باقی بماند .مهاجرت لهستانیها به
ایران هم در میانه جنگ جهانی دوم و بین سالهای  1320تا  1323اتفاق افتاد.
نخستین گروه مهاجران در فروردینماه  1321چهار کشتی حامل  2900سرباز
و مهاجر بود و این تعداد مهاجر درست یک ماه بعد ،به حدود  13هزار نفر رسید.
به همین دلیل هم معاون نخستوزیر لهستان در هفتادوپنجمین سالگرد ورود
مهاجران لهستانی به ایران ،ایران را خانه دوم بسیاری از لهستانیها معرفی کرد که
چشم امیدشان پس از کمپهای کار اجباری ،زندان و جهنم صربستان به ایران
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رومن پوالنسکی

بود و این مهاجرت برایشان آزادی محسوب میشد.

اقتصاد

اقتصاد لهستان دومین اقتصاد بزرگ اروپای مرکزی اســت و در اروپا از جایگاه
ششم برخوردار است و بزرگترین اقتصاد در میان اروپاییهای تازهاستقاللیافته
از شوروی ســابق اســت .در واقع تعریف دیگری که از اقتصاد لهستان میتوان
داشت این است که یکی از انعطافپذیرترین کشورهای پساکمونیستی محسوب
میشود و یکی از ســریعترین اقتصادها در اتحادیه اروپاست .اگر بخواهیم علل
موفقیت اقتصاد این کشــور و قرار گرفتن در چنین جایگاهی را بررســی کنیم،
میتوانیم به داشتن بازار قوی داخلی ،میزان پایین بدهیهای خصوصی ،نرخ ارز
منعطف و چندبخشی بودن صادرات این کشور اشاره کنیم که باعث شد این کشور
از رکود بزرگ مالی اواخر دهه  2000جان سالم به در ببرد .پس از سقوط دولت
کمونیستی ،لهستان بیشتر بهدنبال سیاست آزادسازی اقتصاد بوده و نمونهاش
را هم میشــود در تغییر از یک اقتصاد برنامهریزیشــده مرکزی به یک اقتصاد
مبتنی بر بازار دید .مهمترین صادرات این کشور را هم ماشینآالت و تجهیزات
حملونقل ،خواربار و حیوانات زنده و فرآوردههای کشــاورزی تشکیل میدهد
و بزرگترین شریک تجاری آلمان بهشــمار میآید .این کشور همچنین یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان مس ،نقره ،زغالســنگ ،سیبزمینی ،چاودار ،کلم،
سیب ،توتفرنگی و انگور فرنگی است.
بخش بانکی لهستان هم بزرگترین در اروپای شرقی و مرکزی محسوب میشود
و در این کشور به ازای هر یکصد هزار فرد بزرگسال 32.3 ،شعبه بانکی وجود دارد
و بانکها هم پیشرفتهترین بخش بازار مالی کشور هستند .لهستان پنج بانک ملی

مهمترین بانکها
لهستان
پولسکا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر لهستان در ایران:

اروپا
جمهوری
خدا ،اقتدار ،وطن
آندژی سباستین دودا
ماتئوش جیکوب موراویسکی
ورشو
لهستانی
 312679کیلومتر مربع (رتبه )69
 38/422میلیون نفر (رتبه )35
36
زلوتی
 614میلیارد دالر (رتبه )23
 16179دالر (رتبه )55
آدام گالپینسکی
یاروسواف مارچین دومانسکی

صلح ریگا

پیکیاوبانکپولسکی

مدیرعامل :زابیگنیو جاگیلو
تعداد پرسنل 29220 :نفر
تعداد شعبه1319 :
پیکیاو بانک پولسکی ،بزرگترین شرکت خدمات مالی و بانکداری
لهســتانی اســت که بخش عمده فعالیتهای آن ،بــر ارائه خدمات
بانکداری خرد و بانکداری اختصاصی متمرکز است .این بانک در سال
 ۱۹۱۹تاسیس شــد و در ســال  ۲۰۱۰با دارایی بیش از  ۶۰میلیارد
دالر ،در فهرســت فوربس جهانی  ۲۰۰۰در رتبه  ۵۱۰از بزرگترین
شرکتهای عمومی جهان قرار گرفت.

درگیری میان شوروی و لهستان که به
نبرد شوروی ـ لهستان مشهور است،
از سال  1919تا  1921طول کشید.
در واقع این درگیریها میان جمهوری
شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه و
جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین
علیه جمهوری دوم لهستان و جمهوری
خلق اوکراین بود .معاهده صلح پایان این
درگیریها به صلح ریگا مشهور است و طی
آن مناطق مورد مناقشه میان لهستان و
شوروی تقسیم شد.

الیوربانک

مدیرعامل :کاتازینا سولکووسکا
تعداد پرسنل 6000 :نفر
تعداد شعبه286 :
الیور بانک که در سال  2008تاسیس شــد ،اکنون یک بانک بزرگ
جهانی لهستان محسوب میشود و در حال حاضر دهمین گروه مالی
بزرگ کشور را تشکیل داده است .الیور بانک در سال  2012و با ارزش
 2.1میلیارد زلوتی که در تاریخ تا آن زمان بیسابقه بود ،در بورس ورشو
شروع به فعالیت کرد.
غرق شدن مارزانا

بانکزکودنیدابلیوبیکی

وبسایت بانک مرکزیwww.nbp.pl:

و نزدیک به  600بانک تعاونی و  18شعبه مربوط به بانکهای خارجی دارد .بانک
مرکزی لهستان هم «بانک ملی لهستان» نام دارد که در سال  1945در شهر ورشو
تاسیس شد .در اصل این بانک ادامه فعالیت دو بانک مرکزی دیگر در لهستان بوده
است که اولین آنها در سال  1828توسط شاهزاده فرانسیسک کاسوری دروکی
لوبکی راهاندازی شد .بانک مرکزی لهستان از  1945تا به امروز بیست مدیرعامل
داشته و طوالنیترین مدتزمان ریاســت آن را زنی با نام هانا گرنکیویچ والتز بر
عهده داشت.

سیستمهای پرداخت

بازار پرداخت لهستان تحت سلطه و نفوذ مسترکارت و ویزاست؛ اما پذیرندگان
کوچکتر بهخاطر کارمزدی که باید پرداخت کنند ،تنها پول نقد را بهعنوان شیوه
پرداختی پذیرش میکنند .البته چند سال پیش شش بانک لهستانی سعی کردند
تا با همکاری یکدیگر یک سیستم پرداخت موبایلی به نام بلیک را راهاندازی کنند
و معتقد بودند که این شیوه پرداختی میتواند با کارتهای اعتباری وارد رقابت
شود .پیکیاو ،بزرگترین بانک لهستان گزارش داده بود که در سال  2012میزان
تراکنشهای غیرنقدی  153میلیارد زلوتی ،معادل  46میلیارد دالر بوده اســت
که از این مقدار 85 ،میلیارد زلوتی با اســتفاده از کارتهای اعتباری بوده است.
پرمیوم اساماس هم روشی است که فرد با اســتفاده از تلفن همراهش میتواند
برای انجام پرداختهای خرد مرتبط با اینترنت و ســرویسهای موبایلی مانند
پرداخت دانلودهای دیجیتال و محتوا و اطالعات دیجیتال از آن اســتفاده کند.
پِییو اکسپرس هم نســل جدیدی از نقلوانتقاالت الکترونیکی است که کاربر
میتواند تراکنشهایش را در حساب پِییو خودش و تنها با یک کلیک کامل کند.

مدیرعامل :جری برن
تعداد پرسنل 9500 :نفر
تعداد شعبه1000 :
این بانک که به اختصار به آن  BZ WBKهم میگویند ،در وروتسواف،
پوزنان و ورشو مستقر است و ســومین بانک بزرگ در لهستان از نظر
ارزش دارایی و تعداد دفاتر فروش اســت .این بانک در ســال 2011
تاسیس شد و مالک آن هم بانک اسپانیایی سانتاندر است.

غرق شدن مارزانا نیز یکی از مراسمی است که
درلهستانبرگزارمیشود.مارزاناعروسکی
سفیدپوش است که لباس آن با روبان و مهرههای
مختلف آراسته میشود و داخل آن را با کاه
پرمیکنندونمادزمستان،مرگ،بیماریو
گرسنگی است .در بسیاری از روستاها آن را
خانهبهخانهمیچرخانندوسپسدربرکهیا
استخریغرقمیکنندودربعضیمناطقنیزبه
آتشمیکشند.

امبانک

مدیرعامل :سزاری استیپولکووسکی
تعداد پرسنل 8000 :نفر
تعداد شعبه- :
اِمبانک که سابقا به آن بیآرای بانک میگفتند ،در سال  1986تاسیس
شد و در حال حاضر چهارمین گروه بانکداری بزرگ لهستان از نظر کل
داراییها و وام و همچنین پنجمین بانک بزرگ کشــور از نظر میزان
سپردهگذاری است.

گتیننوبلبانک

مدیرعامل :آرتور کلیمچک
تعداد پرسنل 5000 :نفر
تعداد شعبه550 :
گتین نوبل بانک ،در سال  2010و در نتیجه ادغام گتین بانک و نوبل
بانک در شهر ورشو لهستان به وجود آمد و سهامدار اصلی آن هم یک
میلیاردر لهستانی به نام لشک چارنسکی است .این بانک که در فهرست
بورس اوراق بهادار ورشو هم قرار دارد ،از نظر ارزش داراییها ،ششمین
بانک و از نظر تعداد شعب ،سیزدهمین بانک در لهستان است.
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ژان پل دوم

ژان پل دوم با نام کارل جوزف وتیوال در
سال  1978به رهبری کلیسای کاتولیک
و حاکم واتیکان برگزیده شد .او اولین و
تنها پاپ اسالو و لهستانی و اولین پاپ
غیرایتالیایی بعد از پاپ آدریان ششم
هلندی در  ۱۵۲۲میالدی بود .پاپ ژان
پل دوم یکی از جهانیترین پاپهای
عصر حاضر بود و به او لقب پاپ خانواده
داده بودند.
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تیم ملی لهستان
لقب :عقابها ،سفید و قرمز
حضور در جام جهانی 8 :مرتبه
افتخارات :تیم ملی فوتبال لهستان توانست در
مسابقات جام جهانی سالهای  1974و  1982به
مقام سوم برسد.
ردهبندی فیفا8 :
سرمربی :آدام ناوالکی
کاپیتان :روبرت لواندووسکی

ماری اسکلودوسکا کوری

ماری اسکلودوسکا کوری ،فیزیکدان و شیمیدان لهستانی بود که برای فعالیتهایش در زمینه رادیواکتیو
شناخته شده بود .او همچنین اولین زن برنده جایزه نوبل است.

دوشنبه خیس

دوشنبه خیس جشنی است که در روز بعد از عید پاک برگزار میشود و مردم یکدیگر را خیس میکنند .در
گذشته،اینجشنسنتیعاشقانهبودکهپسرهادخترانراخیسمیکردندوسپسباشاخههایدرخت
بیدمشکبهدنبالآنهامیدویدند،ولیامروزههمهدراینجشنشرکتمیکنندوازابزارهایمختلفی
مانندتفنگآبپاشبرایخیسکردناستفادهمیکنند.

ویفر در شب کریسمس

زلوتی

رابرت لواندووسکی

رابرت لواندووسکی ،فوتبالیست لهستانی است که در حال
حاضر بهعنوان ستاره اصلی تیم فوتبال بایرن مونیخ در این تیم
بازی میکند.

هر زلوتی برابر با یکصد گروش
است و دولت لهستان در ژانویه
سال  ،1995بهخاطر تورم باال،
با برداشتن چهار صفر از یکای
زلوتی موافقت کرد .در نتیجه
هر زلوتی جدید برابر با 10
هزار زلوتی قدیمی است.

یکی از رسمهای قدیمی و باستانی مردم لهستان در شب کریسمس سهیم کردن یکدیگر در
خوردن ویفر است .در شب کریسمس قبل از آنکه اعضای خانواده و میهمانان بر سر میز شام
بنشینند ،این ویفرها را به یکدیگر میدهند و برای یکدیگر آرزوی خوشبختی میکنند.

پوپراوینی

پوپراوینی مراسمی است که فردای روز عروسی در لهستان برگزار میشود .در این مراسم
دوستان و آشنایان عروس و داماد دور هم جمع میشوند و تا صبحگاه به جشن و شادی
میپردازند .هدف از انجام این مراسم این است که از آنچه از نوشیدنی و مواد غذایی روز
عروسی باقی مانده است ،استفاده شود.
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فینتک
دیگر از دورانی که واژه فینتک در فرهنگ لغت لهستانیها جایی نداشــت و با آن بیگانه بودند ،مدتزمان بسیار زیادی
میگذرد و امروز این کشور بزرگترین بازار فینتک در اروپای شــرقی و مرکزی را دارد .میشود گفت این کشور از سال
 2012وارد این صنعت شد که در آن زمان تقریبا هیچ کس چیزی از این حوزه نمیدانست .تغییر و تحوالتی که در این
کشور رخ داد ،موجب شد تا در گزارشی که در سال  2016از وضعیت فینتک در اروپای شرقی و مرکزی تهیه شده بود ،این
کشور با ارزشی معادل  856میلیون یورو بزرگترین سهم بازار این منطقه را از آن خود کند.
اما بدون شک در چنین موفقیتی نمیشود تاثیر اســتقبالی را که افراد و موسسات مالی از این نوآوریها داشتند ،نادیده
گرفت .استقبال گسترده مشتریان از نوآوریهای مالی و رضایت و امنیتی که از نوآوریهای ارائهشده توسط کسبوکارهای
فینتک داشتند و همچنین شرکتهای نرمافزاری که توانایی ارائه نوآوریهای مالی را دارند ،از مهمترین فاکتورهایی است
که در پیشرو بودن لهستان در این عرصه نقش داشتهاند.
از طرف دیگر توســعه پویای بخش فینتک تحت تاثیر قانونگذاریهای این کشــور اســت که در مورد لهســتان این
قانونگذاریها شامل قوانین محلی و دستورالعملهای اتحادیه اروپاست .دولت لهستان در حال حاضر روی سندباکس
رگوالتوری مشغول به کار است که روشی برای بهکارگیری راهکارهای فینتک در بازار است.
اگر این اقدام را بخواهیم طور دیگری برداشــت کنیم ،یعنی اینکه دولت بهدنبال بهبود ایمنــی کاربر و برطرف کردن
محدودیتهای استارتآپهای فینتک است .لهستان را میتوان یک چندضلعی تجربی فینتک واقعی معرفی کرد ،یا
به عبارتی یک النچپد برای راهکارهای فینتک است و نمونه بسیار خوبش هم پیپس است .پتانسیل لهستان حتی مورد
توجه شرکتهای فینتک خارجی ،مانند روولوت هم قرار گرفته است و از طرفی استارتآپهایی هم در این کشور هستند
که توانستند عالوه بر داخل کشور ،در خارج از کشور هم به فعالیتهایشــان ادامه دهند .بهعنوان مثال ،صرافی آنالین
سینکچارز در لهستان توانست به بازار ایاالت متحده هم وارد شود یا درگاه پرداخت آنالین پیلن برای نرمافزار بهعنوان
سرویس و تجارت الکترونیکی هم نمونه دیگری از استارتآپهای فینتک لهستانی است که در حوزه بینالمللی توسعه
و گسترش پیدا کرده است.
از طرف دیگر قانون جدید  PSD2که در جهت همکاری میان بانکهای اروپایی و استارتآپهاست ،در لهستان در نظر
گرفته شده و در این راستا ،الیور بانک این کشور از برنامه شتابدهندگی خودش برای استارتآپهای فناوری که امکان
استفاده از محیط  OpenAPIرا دارند ،خبر داد .حوزههایی مانند پلتفرمهای مالی ،بیگدیتا ،تجزیهوتحلیل و الگوریتمهای
شناختی و پرداختهای موبایلی و دیجیتال از حوزههای مورد عالقه بیشتر استارتآپهای لهستانی هستند.
لهســتانیها آزمایش کردن را دوســت دارند و بهدنبال پرورش ایدههای جدیدند و نوآوری را ستایش میکنند ،همین
موضوع باعث میشود تا زمینه بسیار خوب و مناسبی برای کســبوکارها جهت اعتباربخشی اختراعاتشان در سطح
جهانی فراهم شود.

استارتآپهایفینتک معروف
آزیمو

استارتآپ آزیمو که دفتری هم در لندن دارد ،یکی از شناختهشدهترین بازیگران
فینتک در لهستان است که بیش از یک میلیون کاربر در سراســر دنیا دارد .آزیمو یک شرکت انتقال پول
بینالمللی آنالین اســت که با کمترین هزینه ،نرخ ارز قابل توجهی ارائه میکند .این استارتآپ تا به امروز
توانسته  46میلیون دالر جذب سرمایه انجام دهد.

بیتمارکت

بیتمارکت یک صرافی آنالین در لهستان است که در سال  2014تاسیس شد.
این صرافی توسط موسســان افترمارکت ،بزرگترین بازار دامنه در مرکز اروپا راهاندازی شده است .افتتاح
حساب در این صرافی برای کاربران رایگان است و درصد جزئی از هر فرد برای انجام تراکنش مورد نظرش
دریافت میشود.

شوپلو

شوپلو یک پلتفرم تحت وب است که به کسبوکارها برای فروش جهانی کمک
میکند .در واقع این پلتفرم به فروش چندکاناله کســبوکارها از طریــق پلتفرمهای  Etsy، DaWandaو
آمازون کمک میکند .این استارتآپ سال گذشته توانست  660هزار دالر جذب سرمایه از طریق صندوق
سرمایهگذاری بیولیو داشته باشد.

آکریدو

آکریدو اســتارتآپ ارائهدهنده ســرویسهای مالی موبایلی است که در نوع
خودش اولین در لهستان بهشمار میآید .آکریدو به شما این امکان را میدهد تا یک درخواست وام ایجاد کنید
و آن را بهصورت اتوماتیک به تعداد زیادی از وامدهندگان ارسال کنید .این استارتآپ توانست در مجموع
 818/5هزار دالر جذب سرمایه داشته باشد.

نبوال

نبوال به کســبوکارها این امکان را میدهد تا بهراحتی و بهوســیله صدهاهزار
کامپیوتر ارزانقیمت ،کلود محاسبات خصوصی ایجاد کنند .این استارتآپ در سال  2011و توسط کریس
کمپ ،دوین کارلن و استیو اوهارا تاسیس شد و توانست در مجموع  38.5میلیون دالر جذب سرمایه داشته
باشد.

تالش برای دیجیتالی شدن
در سال  2013ساکنان کشور لهستان به  38.3میلیون نفر رسید که از این
تعداد  24.9میلیون نفرشــان جزء کاربران اینترنت بودند .به عبارتی حدود
 69درصد جمعیت این کشــور به اینترنت دسترسی داشتند .تحقیقاتی که
توسط گروه جمیوس انجام شده ،نشــان میدهد که  30درصد لهستانیها
خریدهایشــان را بهصــورت آنالین انجام میدهند و بیشــترین وســایل
خریداریشده هم پوشاک ،زیورآالت ،کتاب ،سیدی و فیلم بوده است ،اما
زمانی که نوبت به پرداخت میرسد ،بیشــتر مردم لهستان ترجیحشان این
است که پرداخت هزینه اقالم و سفارشات اینترنتیشان را با نقلوانتقالت
بانکی انجام دهند .البته بهجز این روش ،راهکار دیگری هم برای انجام چنین
پرداختهایی وجود دارد و آن استفاده از فاکتور و صورتحساب است.
پِییو یکی از روشهای پرداخت آنالین است که در لهستان ،حتی بیشتر از
پیپال ،استفاده میشود .دادههای بازار پِییو نشان میدهد که نقلوانتقاالت
بانکی حدود  88درصد پرداخت مردم این کشور را شامل میشود .کارتهای
نقدی با هفت درصــد و کارتهای اعتباری با پنج درصــد ،در جایگاههای
بعدی قرار دارند .اگر بخواهیم درباره تجارت الکترونیکی این کشور صحبت
کنیم ،باید گفت که این صنعت تقریبا چهار درصد از خردهفروشــی کشور
را به خودش اختصاص داده است .اطالعات منتشرشــده از بیزنس ژورنال
نشان میدهد که در ســال  ،2012فروش آنالین در لهستان بین  25تا 30
درصد رشد داشته و آخرین آمار و ارقام نشان میدهد که تجارت الکترونیکی
لهستان در سال  ،2014بیش از  7.17میلیارد یورو بوده است.
گزارشی از داتکام ریور نشان میدهد که بیش از  12هزار فروشگاه آنالین در
لهستان فعالیت میکنند .یکی از معروفترین سایتهای فروشگاهی آنالین
هم آلگرو اســت که بیش از  40میلیون کاربر دارد .گروپان ،نئو ،24ا ُپینئو،
کمپوترونیک ،امپیک دیجیتال اند پابلیشینگ و مرلین از دیگر سایتهای
آنالین معروف و شناختهشده در این کشور هستند.
اما در کنار اینها ،یکی از خبرهای جالبی که درباره لهستان وجود دارد ،این
اســت که گوگل تصمیم گرفت اندرویدپی ،پلتفرم کیــف پول الکترونیکی
خودش را بعد از انگلســتان ،بهعنوان دومین کشــور در اروپا ،در لهستان
راهاندازی کند .البته چنین اتفاقی آن هم با توجه به اینکه این کشــور بیش
از  14میلیون کاربر در حوزه بانکداری آنالین دارد که از این تعداد ،شــش
میلیون نفرشان با اســتفاده از تلفن همراهشان وارد حساب بانکی خودشان
شدهاند ،منطقی به نظر میرسد .لهستان در حوزه پایانههای غیرتماسی نیز
پیشرو محسوب میشود .در پایان ماه ژوئن  ،2016حدود  425هزار پایانه
پرداخت غیرتماسی در کشور وجود داشت و این رقم به این معناست که 85
درصد تمام پایانههای موجود با سرویسهای اندرویدپی و اپلپی سازگار و
منطبق بودند.
اما خبر خوبی که بهتازگی درباره سیســتم پرداخت گوگلپی در لهستان
منتشر شد ،این است که این شــیوه پرداختی به ساعتهای هوشمند این
کشور هم رسید و اپلیکیشن گوگلپی برای برخی مدلهای ساعت هوشمند
در دسترس است .البته مدلهای ساعت هوشمند زیادی در لهستان وجود
ندارد که بتواند از ویژگیهای پرداخت غیرتماســی در این کشور پشتیبانی
کند .عالوه بر هواوی واچ  2و ماژوالر متصل تگ هور  ،45الجی واچاسپرت
هم از دیگر مدل ساعتهایی اســت از پرداخت گوگل از لهستان پشتیبانی
میکنند.
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سنگال

شیرهای ترانگا
سنگال را سرزمین ترانگا مینامیدند؛
شیرهای ترانگا .ترانگای سنگال
یعنی میهماننوازی .داکار ،پایتخت و
بزرگترین شهر کشور سنگال است.
این شهر قدیمیترین شهر آفریقا و
اروپا و آسیاست .موقعیت این شهر
باعث شدهبود تا بهعنوان نقطهای برای
سفرهای بینقارهای و تجارت به اروپا
محسوب شود و همین امر باعث تبدیل
آن به بندر بزرگ منطقهای شد
سنگال

سنگال جزیره باثباتی است در منطقهای پر از مساله؛ الگویی از دموکراسی و ثبات.
سنگال با  ۱۹۶هزار کیلومتر مربع مســاحت ،سرزمین بزرگی نیست .این کشور
در غربیترین نقطه قاره آفریقا واقع شده و با کشــورهای موریتانی ،مالی ،گینه
کوناکری ،گینه بیسائو و گامبیا از شمال ،شرق و جنوب همسایه است .در قسمت
غرب سنگال نیزاقیانوس اطلس قرار دارد .اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و
ن حال نقشی برجسته در سیاست قاره آفریقا بازی
نه موقعیتی راهبردی دارد ،با ای 
میکند .این کشور در سال  1960از زیر سلطه فرانسه خارج شد .سنگال بهعنوان
کشور آفریقایی که بیش از  90درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند،
بهنوعی یک پل فرهنگی بین مســلمانان و دنیای ســیاهان آفریقایی بهشــمار
میآید .سنگال امتیازات فراوانی از قبل از استقالل بهعنوان کشوری که طالیهدار
کشورهای آفریقای غربی تحت تسلط فرانسه بود ،در اختیار دارد.

اقتصاد

عثمان سمبن؛ نویسنده ،بازیگر،
نمایشنامهنویس و کارگردان سنگالیتبار
فرانسوی بود .او نامآورترین فیلمساز
قاره آفریقا و زبان گویای سینماگران و
هنرمندان این قاره است .تاکنون چند رمان
و مجموعه داستان از او به چاپ رسیده؛
بنابراین در زمره نویسندگان بزرگ آفریقا
بهشمار میرود.

فعالیت اقتصادی در سنگال بهصورت نومیدکنندهای پیش میرود .تولید ناخالص
داخلی واقعی بهطور متوسط در سالهای  1980تا  1994نزدیک به  2/8درصد
بود .اقتصاد کشور بازخورد خوبی نسبت به کاهش ارزش پول رایج ،فرانک سیفا،
ی که نرخ متوسط تولید ناخالص داخلی پنج درصد باال رفت .در
نشان داد ،بهطور 
سال  2001رشــد تولید ناخالص داخلی واقعی  5/7درصد گزارش شد و این رقم
در سال  2003به  5/9درصد رسید .مهمترین منابع تبادل ارزی یعنی گردشگری،
ماهیگیری و فسفات قیمت نسبتا باالیی داشتند و آزادسازی بازارهای داخلی به
رشد این بخشها کمک کرد .عبداهلل واده که در سال  2000به ریاستجمهوری
انتخاب شد ،تصمیم خود را برای پیشبرد برنامههای اصالحات اقتصادی و آزادسازی
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عثمان سمبن

بازار اعالم کرد .صندوق بینالمللی پول عملیات اجرایی برنامههای کالن اقتصادی
سنگال را مورد تایید قرار داده و کاهش فقر مردم این کشور و توسعه تسهیالت اصلی
را پیشبینی کرده است .مهمترین بخش اقتصادی کشور یعنی کشاورزی همواره
در معرض خشکسالیهای فصلی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و تبدیل آنها
به زمینهای بیابانی است .سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از  27درصد در
 1970به  16/3درصد در سال  2002کاهش یافت .کشاورزی همچنان مهمترین
فعالیت اقتصادی مردم را تشــکیل میدهد و حدود  73/1درصد از کل جمعیت
نیروی فعال کشور در ســال  2002در این بخش فعالیت میکردند .ماهیگیری،
استخراج فسفات و گردشگری در رقابت با بادامزمینی بهعنوان یکی از مهمترین
منابع تبادل خارجی کشور در سالهای اخیر توسعه یافتهاند .کاهش ارزش پول
رایج کشور نیز تا حدودی به تولید این محصوالت کمک کرده است .از سال 1995
دولت برنامههایی برای از میان برداشتن موانع تولید و کمک به بازارهای داخلی
تدوین کرده است .این برنامه از طرف بانک جهانی از طریق پرداخت وامهای بسیار
به بخش خصوصی برای خصوصیتر کردن شرکتهای دولتی تقویت شد .در سال
 2004نظام مالیاتی تغییر یافته و از  35درصد به  33درصد کاهش پیدا کرد .پس
از کاهش دادن ارزش پول رایج سنگال ،صندوق بینالمللی پول کمکهای خود را
روانه این کشور کرد ،البته دیگر سازمانها از جمله بانک جهانی ،سازمانهای مستقر
در فرانسه و دیگر کمکدهندگان خارجی نیز به این جمع پیوستند .سیستم مالی
در سنگال تحت سلطه نظام بانکی این کشور است .نظام بانکی سنگال شامل 19
بانک تجاری است که در سه شهر بزرگ مستقر شدهاند .بانکها حدود  90درصد
از سیستم مالی را تشکیل میدهند .پنج بانک بزرگ 66 ،درصد از داراییها و 79
درصد از سپردهها را در اختیار دارند .تعداد فراوانی از موسسات خرد ( 234موسسه
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 12میلیون نفر (رتبه )71
162
فرانک سیفا
 16میلیارد دالر (رتبه )81
 1019دالر (رتبه )57
کانه تیموکو میلیات
باباکار با

وبسایت بانک مرکزیwww.sesric.org:

ن عرضه میکنند و
مالی) نیز خدمات مالی محدود را برای خانوارهای با درآمد پایی 
با اینکه نظام بانکی مناطق شهری و روستایی را پوشش میدهد ،اما بیشتر از نیمی
از فعالیت بانکی این کشور در داکار متمرکز است .نظام بانکی سنگال تحت تاثیر
بانکهای تابعه فرانســوی ،نیجریه ،مراکش و بانکهای پان آفریقایی (گروههای
بانکی منطقهای است که در اصل آفریقایی هستند) است .فقط حدود هفت درصد
از مردم دارای یک حساب بانکی هســتند که با احتساب افرادی که چند حساب
دارند ،این رقم کاهش مییابد .سپردههای بانکی ،حدود  40درصد از تولید ناخالص
داخلی را تشکیل میدهد .بازار بینبانکی نیز توسعه نیافته و تعامل بین بانکها با
مقادیر محدود نقدینگی انجام میشود.

سیستمهای پرداخت

دولت سنگال در نظر دارد شــیوههای پرداخت الکترونیک را در کشورش ارتقا
دهد .در حال حاضر ،ســنگال تغییراتی را در سیستمهای پرداخت الکترونیکی
برای خدماتی مانند بورس تحصیلی ،حقوق بازنشستگی و غذا آغاز کرده است.
گزارش اخیر بانک جهانی نشان میدهد که انتقال به پرداخت الکترونیکی میتواند
دولتها را تا  75درصد از هزینههای خود نجات دهد .یک حســاب بانکی نهتنها
به افراد فقیر کمک میکند که به پرداختهای الکترونیکی برای خدمات دولتی
دست پیدا کنند ،بلکه میتواند به آنها کمک کند تا پسانداز و دسترسی به وامها،
بیمه و ســایر خدمات مالی را فراهم کنند .سنگال به چهار کشور آفریقایی کنیا،
ماالوی ،رواندا و غنا در اتحادیه بهتر از پول نقد پیوست که همه مشتاق استفاده
از سیستمهای پرداخت الکترونیکی برای آوردن امنیت ،شفافیت و فرصتهای
مشارکت مالی برای شهروندان خود هستند.

بیاوای

مدیرعامل :محمد بنانی
تعداد پرسنل 5655 :نفر
تعداد شعبه665 :
بزرگتریــن بانکهای ســنگال ،بانک اتیجاریوفای مراکشــی و
سوسیتهجنرال فرانسوی هستند که هر کدام در کشورهای مرجع
خود توضیح داده شدهاند.
بانک بیاوای در مالی تاســیس شده و شــعبه مرکزی آن در باماکو
قرار دارد .بیاوای بزرگترین ارائهدهنده خدمات مالی است که در
 18کشور از کشــورهای جنوب صحرای آفریقا فعالیت میکند .در
دسامبر سال  ،2016مجموع داراییهای این گروه  7،9میلیارد دالر
تخمین زده شد.
این گروه عالوه بر  14بانک تجاری ،شــامل یک شرکت امور مالی،
بانک مســکن ،شــرکت لیزینگ ،شــرکت کارگزاری و دو شرکت
سرمایهگذاری است .همچنین یک شرکت مدیریت و یک نمایندگی
در پاریس دارد.

سنگامبیا

در سال  ۱۹۸۱کنفدراسیونی از سنگال و
گامبیا به نام «سنگامبیا» تشکیل و مقرر
شد رئیسجمهور سنگال بهعنوان رئیس
و همچنین رئیسجمهور گامبیا بهعنوان
نایبرئیس این کشور انتخاب شوند؛ ولی
در عین حال دو کشور حاکمیت خود را
حفظ کنند .این قانون کماکان در گامبیا
اجرا میشود .در  ۲۱آذر  ۱۳۹۴گامبیا به
«جمهوری اسالمی گامبیا» تغییر نام یافت،
اما  ۱۰بهمن سال بعد سقوط کرد.

گروه آتالنتیک بانک

مدیرعامل :سلیمان دیاروسولوبا
تعداد پرسنل :بیش از  1000نفر
تعداد شعبه150 :
گروه آتالنتیک بانک که معموال با نام فرانسویاش شناخته میشود،
یک کنگلومر مالی خدمات آفریقای غربی است که شعبه اصلی آن در
لومه ،توگو است .این گروه شامل بانکها و سایر شرکتهای خدمات
مالی در ساحل عاج ،بنین ،نیجر ،بورکینافاسو ،مالی ،توگو و کامرون
است .این گروه بزرگ خدمات مالی در زمینه بانکداری خرد فعالیت
میکند و طیف گستردهای از محصوالت مالی financial products
در غرب آفریقا و آفریقای مرکزی را ارائه میکند .گروه آتالنتیک بانک
در هشت کشور شعبه دارد.
ابتدای سال  ،2006گروه آتالنتیکبانک شروع به توسعه منطقهای
کرد .سال بعد گروه آتالنتیکبانک شعبههای خود را در کشورهای
نیجریه ،بورکینافاسو ،مالی و توگو تاسیس کرد.
بعد از آن گروه آتالنتیکبانک شعبهای را در سال  2007در سنگال
و بعد از آن در کشور کامرون در سال  2009تاسیس کرد .در نهایت
این بانک در سال  2009با بانک سیاوبیای ادغام شد.

بردگان ،عاج و طال

در قرون هفدهم و هجدهم ،جهان ،سنگال
را با بردگان ،عاج و طال میشناخت .اینها
چیزهایی بودند که نهتنها توجه تاجران
را به این کشور جلب کرد ،بلکه باعث شد
بسیاری از کسانی که بهدنبال شهرت و
ثروت بودند نیز به این کشور هجوم آورند
و تعداد بسیار زیادی از سنگالیها از طریق
اقیانوس بهعنوان برده به کشورهای دیگر
برده شدند.

سیبیایاو

مدیرعامل :سلیمان دیاروسولوبا
تعداد پرسنل- :
تعداد شعبه150 :
شــرکت بانکداری غرب آفریقا؛ ســیبیایاو یک بانک خصوصی
در شهر داکار اســت که در سنگال مستقر اســت .در سال ،2007
بانک اتیجاریوفای مراکش بیشــتر از  79درصد از ســهم این بانک
را خریداری کرد و در ســال  2008اتیجاریوفا بهدلیل صاحب سهام
بیشــتر بودن با بانک اتیجاری ســنگال نیز ادغام شد .سیبیایاو
بهعنوان یک بانک خردهفروشــی خصوصی و تجاری کامال سنگالی
فعالیت میکند .دولت صاحب  9درصد از سهم بانک و  12درصد بقیه
به سرمایهگذاران خارجی اختصاص دارد.
این بانک نتیجه تغییر نام و اصالح بانک بینالمللی برای غرب آفریقا
(بیآیایاو) در سال  1993اســت که از بانکهایی از ساحل عاج،
سنگال ،نیجریه و چندین شعبه دیگر از بخشهای قبل از استقالل
بانک مستعمرات فرانسوی غرب آفریقا تشکیل شده است.
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لئوپولد سدار سنگور

لئوپولد سدار سنگور؛ شاعر سیاهپوست
سنگالی و فیلسوف ،مدافع حقوق بشر
در آفریقا ،پدر استقالل و نخستین
رئیسجمهور سنگال است.
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تیم ملی سنگال
لقب :شیرهای ترانگا
ک مرتبه
حضور در جام جهانی :ی 
افتخارات :مقام سوم جام ملتهای آفریقا
ردهبندی فیفا27 :
سرمربی :آلیوس کاسیه
کاپیتان :چیخو کویاته

رالی داکار

رالی داکار معتبرترین و بزرگترین رالی رقابتهای جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفهای است.
این مسابقات ساالنه توسط سازمان ورزش آماتوری برگزار میشود .رالی داکار ابتدا در سال  ۱۹۷۹میالدی و
به ابتکار یک فرانسوی به نام تیری سابین راهاندازی شد.

پایتخت استعمار فرانسه در آفریقا

سنلوئیزشهریاستساحلیدرشمالسنگالکهدرگذشتهکانونمهمیبرایراههایبازرگانیبود.
بهرهگیری از طال،عاج وبردگان سیاهباعث شد تا این شهربرای استعمارگران فرانسوی اهمیت زیادیپیدا
کند.اینشهرازسال ۱۶۷۳تا ۱۹۰۲پایتختمستعمرهفرانسویسنگالبهشمارمیآمد.

سادیو مانه

مک سوالر

کالد مابارالی مکسوالر رپر سنگالی و از مشهورترین و
تاثیرگذارترین هنرمندان هیپهاپ فرانسه است .او برای شعرهای
پیچیدهاش شناخته شده است .به اشتراک گذاشتن سختیهای
مختلف و مبارزه برای مردم سیاهپوستی که به فرانسه مهاجرت
کرده بودند و برای داشتن زندگی بهتر بهسختی کار میکردند ،از
دغدغههای مهم مکسوالر بوده است.

فرانک سیفا

فرانک آفریقای باختری واحد
پولی هشت کشور آفریقای غربی
بنین ،بورکینافاسو ،ساحل عاج،
گینه بیسائو ،مالی ،نیجر ،سنگال
و توگو است .مقر این واحد پولی،
بانک مرکزی دولتهای آفریقای
غربی در داکار ،سنگال است.

سادیو مانه؛ بازیکن فوتبال اهل سنگال است که در تیم لیورپول انگلیس و تیم ملی فوتبال
سنگال عضویت دارد .مانه توانست رکورد سریعترین هتتریک در لیگ برتر انگلستان را
در زمان  ۱۷۶ثانیه به نام خود ثبت کند .او در سال  ۲۰۱۷برنده جایزه بهترین بازیکن سال
باشگاه لیورپول شد.

موسیقی خیابانی

موسیقی معاصر سنگال با سبکهای سنتی با ابزار و ریتمهای موسیقی غربی ترکیب میشود.
یکی از اولین گروههایی که این سبکهای موسیقی را در هم آمیخت ،گروهی بود که در اواخر
دهه  1960توسط ایبرا کاسی تاسیس شد.
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فینتک
فینتک در سنگال کمکم دارد وارد بازار میشود و به ارائه محصوالت و خدمات گوناگونی میپردازد که میتواند به رشد
ن حال ،استارتآپهای فینتک مجبور به رشد و فعالیت در محیطی هستند که مورد
مالی این کشور در بازار کمک کند .با ای 
عالقه یا حتی مناسب آنها نیست .استارتآپهای فینتک در سنگال با مشکالت زیادی در زمینههای جذب سرمایهگذار،
رشد در بازار ،دور زدن قوانین و کاغذبازی و بوروکراسی مواجه هستند.
شرکتهای فینتک در سنگال باید بتوانند مطابق مقررات قانونی ،مالی و مالیاتی موجود پیشنهادهای جدیدی داشته
باشند ،اما نهادها یا سازمانهای زیادی در این زمینه وجود دارند که قبل از هر چیز باید از آنها تایید گرفت .بانک کشورهای
آفریقای غربی ،اداره پول و اعتبار ،اداره نظارت بر مخابرات و پست و اداره مهاجرت مالی تنها نمونههایی از نهادهایی هستند
که گرفتن مجوز از آنها برای شروع الزم است .عالوه بر این مقرراتی وجود دارد که با واقعیتهای تجاری صنعت فینتک
منطبق نیست ،بهعنوانمثال ،در صورتی که یک کسبوکار کرادفاندینگ بخواهد کار خود را در این کشور آغاز کند ،اولین
مشکل مواجهه با انحصار بانکها در ارائه اعتبار و زمینههای قانونی ارائه عمومی است.
چارچوب قانونی امضای الکترونیکی هم که توسط آژانس اطالعات دولت ایجاد شده است ،میتواند دردسرهایی را برای
استارتآپهای فینتک ایجاد کند؛ مخصوصا که تکمیل قراردادها ،فرمها و اجازهنامهها زمان و صبر زیادی را میطلبد.
گرفتار شدن در این ساختارهای دستوپاگیر دولتی خصوصا برای کسبوکارهای نوپای فینتک که اصالتشان توانایی
ارائه پیشنهادهای فوری و دیجیتال است ،کار را سخت و پیچیده میکند.
فینتک به جذب مشارکت برای توسعه و پیشــرفت خود نیاز دارد .در سنگال ،یکی از مشکالت ،قدرت چانهزنی ضعیف
این استارتآپهای نوپا با موسســات مالی و اپراتورهای حاکم اســت که این موضوع بهتنهایی محدودیتهایی را برای
استارتآپهای فینتک که مدلهای کسبوکار آنها عمدتا ارائه خدمات است ،اعمال میکند که این امر عرصه را برای
رقابت و حضور این استارتآپها تنگ میکند.
با وجود توانایی رشد بالقوه ،یافتن سرمایهگذار برای اســتارتآپهای فینتک یک چالش است .بانکها هنوز تمایلی به
سرمایهگذاری در مدلهای کسبوکار جدید ندارند و حتی اگر بودجه تضمینی وجود داشته باشد ،فرایندهای آنها اغلب
بیشاز حد طوالنی هستند و برای توسعه کسبوکارهای فینتک چندان مناسب به نظر نمیرسند.
مشکل دیگر فقدان اکوسیستمی است که باعث توسعه کسبوکارهای فینتک میشود .تقریبا هیچ چارچوبی در سنگال
برای به اشتراک گذاشتن پروژههای خود با مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران وجود ندارد تا با کمک
آنها بتوان کسبوکارهای فینتک را توسعه داد .این آخرین نکته احتماال شــامل همه موانع توسعه و گسترش فناوری
فینتک در سنگال است.
ش افزوده
ولی با همه این اوصاف به نظر میرسد برای بازیکنان این بازار جدید آینده خوبی وجود دارد؛ چراکه نوآوری ،ارز 
ی فینتک به کمک خدمات مالی میآید ،مردم برای دریافت خدمات نوآورانه متناسب با نیازهای
اصلی فینتک است و وقت 
خود بسیار مشتاق هستند .با اینحال فینتک در سنگال به کمک نیاز دارد تا بر چالشهای خود در زمینه قانونگذاری،
سرمایهگذاری و تامین سرمایه و جذب شرکا غلبه کند.

استارتآپهایفینتک معروف
اینتاچ

اینتاچ یک استارتآپ فینتک است که خدمات پرداخت موبایلی و تجمیع خدمات
دیجیتال را در هشت کشور آفریقایی بورکینافاسو ،کامرون ،ساحل عاج ،کنیا ،مالی ،مراکش ،جمهوری گینه و
سنگال ارائه میکند .این استارتآپ به ارائه راهحلهای مالی با یک دستگاه کاربرپسند در شبکه خردهفروشی
میپردازد که بهطور ایمن میتواند تمام ابزار پرداخت ،از جمله پول موبایلی را قبول کند .این اپلیکیشن تمامی
راههای پرداخت را در خود جمع کرده است و به کاربران خود این امکان را می دهد که از طریق تلفن همراه
پرداخت های خود را انجام دهند .این اپلیکیشن از تمام شــیوه های پرداخت پشتیبانی می کند .پرداخت
موبایلی ،کارت های اعتباری و ...

پیدونیا

پیدونیا یک درگاه پرداخت چند کاناله جهانی با استفاده کاربری آسان برای پرداخت است
که تراکنشها را از مشتریان آفریقایی دریافت یا برای مشتریان آفریقایی دریافت می کند.
این اپلیکیشن از طریق پول موبایلی ،انتقال پول و کارت های اعتباری می تواند این امکانات را برای کاربران
خود فراهم کند .پیدونیا سیستم پرداختی را توسعه داده است که به آفریقاییان اجازه میدهد تا از سراسر دنیا
پول دریافت و ارسال کنند .این راهحل همچنین خردهفروشان را قادر میسازد بهراحتی پرداختهای آنالین
با کارتهای اعتباری یا نقدی ،پرداخت در محل و پرداخت در بستر شبکههای اجتماعی را دریافت کنند.

ما تانتاین

استارتآپ سنگالی ماتانتاین در ســال  ،2012بهصورت آزمایشی در سطح ملی با
گروه مشاوره بانک جهانی برای کمک به فقرا راهاندازی شد .هدف این استارتآپ این است که راهکارهایی
را ارائه دهد تا استفاده از راهکارهای نوین را سرعت ببخشد و خدمات مالی را برای جمعیتهای کمدرآمد در
کشورهای جنوب صحرای آفریقا گسترشدهد.
این اپلیکیشن برای ارائه راهحلی که در زمینه فراهم آوردن دسترسی به وامهای کوچک و خدمات مالی مرتبط
با آن ارائه داد ،توانست بازار را بهدست آورد .این شرکت در نشست سیداستارز در سوئیس در آوریل 2018
شرکت میکند .این نشست یک برنامه آموزشی هفتگی است که در آن تیم این استارتآپ با  75تیم دیگر از
جمله سرمایهگذاران و مربیان از سراسر جهان مالقات خواهد کرد.
این اپلیکیشن پلتفرمی میسازد که قادر است با طیف وسیعی از شرکا کار کند تا دسترسی به خدمات مالی
را برای کسانی که از ارائه خدمات مالی محروم هستند ،فراهم کند.

فیس بوک و گوگل در سنگال
تقریبا  130مرکز فناوری در سراسر آفریقا در کمتر از دو سال گذشته افتتاح
شدهاند که نشاندهنده اکوسیستم بالغ کارآفرینی و افزایش عالقه به پتانسیل
بازارهای محلی در این قاره است.
سازمان ارتباطات جهانی  442اســتارتآپ فعال ،شتابدهنده و فضاهای
همکاری را در این قاره ثبت کرده اســت .این تعداد اســتارتآپ رشد قابل
توجهی را از ســال  2016نشــان میدهد کــه بیان میکنــد  314فضای
طراحیشده برای پشتیبانی از استارتآپهای جدید در نظر گرفته شده است.
افزایش هابها بیشتر بهدلیل شــروع به کار اســتارتآپهای محلی در
کشورهایی مانند سنگال ،غنا و ســاحل عاج است که نشاندهنده افزایش
دوبرابری استارتآپها در چند وقت اخیر است .زیمبابوه که بهعلت کمبود
سرمایهگذاری با مشکالت اقتصادی دســتوپنجه نرم میکند 13 ،هاب
داشــت ،در حالیکه اوگاندا در این مدت سه اســتارتآپ پرورشدهنده
فناوری را به  12استارتآپ خود که تا ســال  2016ثبت شده بود ،اضافه
کرد .نیجریه نیز باالترین رشــد را در تمام کشورهای آفریقایی تجربه کرد.
این کشور از سال  2016تا  2018تعداد هابهای خود را از  23به  55افزایش
داد .تقریبا نیمی از کل هابها فقط در پنج کشــور از جمله سنگال ،غنا و
نیجریه متمرکز بودند.
در پنج سال گذشته ،افزایش مصرف گوشیهای هوشمند ،کاهش هزینههای
اینترنت و بازار آفریقا؛ سرمایهگذاران برجسته و غولهای فناوری را به آفریقا
جلب کرده است .در سال  ،2017بودجه سرمایهگذاری در این قاره به 560
میلیون دالر رسید که رشــدی 53درصدی را برای یک سال نشان میدهد.
رهبران برجسته حوزه فناوری مانند مارک زاکربرگ از فیسبوک ،جک ما از
علیبابا و ســاندار پیچای از گوگل نیز در دو سال گذشته از مراکز فناوری در
سراســر این قاره بازدید و محصوالت خود را راه اندازی کردهاند و همچنین
بهدنبال فرصتهای جدید هستند.
اخیرا گوگل اعالم کرده اســت اولیــن مجموعه از  12اســتارتآپی که در
کالس النچپد اکسلیتور آفریقا شرکت خواهند کرد ،بعد از برنامه جهانی در
سیلیکونولی مدلسازی شدهاند.
سال گذشته ،فیسبوک اعالم کرد که یک مرکز فناوری در لگوش نیجریه
برای آموزش به نوآوران و راهاندازان استارتآپها باز خواهد کرد .اپراتورهای
موبایل مانند امتیان و موسســات مالی مانند بارکلیز نیز بهترتیب به رشد
و گســترش نوآوری در ابیدجان برای اســتارتآپ یلــو و کیپتاون برای
استارتآپ رایز کمک کردهاند .سرمایهگذاران نیز در حال گسترش دامنه
سرمایهگذاری خود از بازارهای سنتی به کشورهای فرانسویزبان کامرون
و سنگال هستند.
هابهای مخابراتی نیز در خارج از شهرهای پایتخت در حال پا گرفتن هستند.
این موضوع در کنیا بسیار مشهود است؛ جایی که رشد برجسته این فضا بیش
از نایروبی در مومباسا ،ووی و ماچاکاس ایجاد شده است .این موضوع در مورد
نیجریه نیز صادق است ،بهطوریکه شهر آبه در جنوب شرقی به مرکز صنعت
فناوریهای نوظهور تبدیل شده است.
ماکسیم باین ،مدیر ارشــد برنامه شــتابدهنده جیاسامای معتقد است
چشمانداز استارتآپهای فناوری ،نشاندهنده طیف وسیعی از نشانههای
مثبت است .او میگوید ،کلید اصلی این اســت که بهطور متوسط ،نیمی از
فناوریهای اصلی یک دهه فعالیت داشته و بنابراین قادر به آزمایش و تغییر
استراتژی بین مدلهای خود هستند.
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ویژه
مجهانی
جا 

کلمبیا

جنگ و صلح
آمریکای جنوبی را خیلیها گل سرسبد
فوتبال میدانند؛ قاچاق مواد مخدر هم
که در این خطه بیبروبرگرد نقش مهمی
در اقتصاد آنها ایفا میکند .کلمبیا در
هر دو دسته قرار میگیرد ،هم ستاره
فوتبالی دارد و هم به پولشویی و مواد
مخدر شهره است .عالوه بر این ،سالها
با درگیری داخلی دستوپنجه نرم کرده
و جالب اینکه این جنگ داخلی 50ساله
برای کلمبیاییها از صلح قابل قبولتر
است
کلمبیا

کلمبیا سومین کشور پرجمعیت در آمریکای التین بعد از برزیل و مکزیک است.
کلمه «کلمبیا» از نام کریستف کلمب گرفته شده که فرانسیسکو میراندای انقالبی
از آن برای اشــاره به دنیای جدید ،خصوصا به قلمروی آمریکایی و مستعمرات
اســپانیایی و پرتغالی اســتفاده کرد .این کشــور از همان زمان که مستعمره
اسپانیاییها بود تا زمانی که ســیمون بولیوار ،آنها را بیرون کرد و رئیسجمهور
این کشور شد ،درگیریها و تنشهای گوناگونی را به خود دیده است؛ از ارتش
آزادیبخش ملی در این کشور گرفته که هیچوقت حاضر به مذاکره با دولت مرکزی
نشده و بیش از پنج هزار چریک مسلح دارد تا نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا که
به فارک معروف هستند و یک سازمان چریکی انقالبی مارکسیست ـ لنینیستی
تشــکیل دادهاند .اما دولت مرکــزی از در صلح درآمد و  ۲۶ســپتامبر ،۲۰۱۶
رئیسجمهوری کلمبیا و رهبر گروه فارک با امضای یک توافقنامه به بیش از نیم
قرن رویارویی خونین پایان دادند .روی دیگر سکه از آن مردم بود؛ نتایج نهایی
همهپرسی نشــان داد که آنها با این توافق مخالف هستند .هرچند این تالشها
رئیسجمهوری کلمبیا را برنده جایزه صلح در سال  2016کرد.
پدر روزنامهنگاری کلمبیا

مانوئل رودریگر یک روزنامهنگار کوبایی
بود .او به عنوان بنیانگذار روزنامهنگاری
در کلمبیا شناخته میشود .در سال ۱۷۸۵
زمین لرزهای در این کشور به وقوع پیوست
و مانوئل این زمین لرزه را در نشریه «آویسا
دل ترماتو»منتشر کرد .انتشار این خبر
باعث تولد روزنامهنگاری در کلمبیا شد.
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اقتصاد

کلمبیا چهارمین قدرت اقتصادی باثبات و روبهرشــد آمریکای التین است.
این کشور عضو سازمان ملل متحد ،سازمان تجارت جهانی ،سازمان ایاالت
آمریکا و سازمان اتحاد اقیانوس آرام است .عمده صادرات کلمبیا شامل نفت،
قهوه ،زغالسنگ ،داروســازی ،فوالد ،میوه ،قند ،نساجی و غیره است .عالوه
بر این 90 ،درصد از سرمایهگذاران خارجی ســرمایه خود را با امنیت کامل
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در قسمت توسعه میدانهای نفتی و زغالســنگ این کشور سرمایهگذاری
میکنند .اقتصاد کلمبیا موقعیت خود را مرهون فراوانی مواد اولیه ،جمعیت
باالی باسواد و واحد پولی باارزش است .مطابق آمار ،رشد تولید ناخالص ملی
کلمبیا در سال  ،2016دو درصد بوده ،نیروی کار کلمبیا در سال  2015بالغ
بر  24میلیون نفر شناسایی شــده ،میانگین نرخ بیکاری ملی این کشور ،در
سال ،2017بالغ بر  5.7درصد برآورد شده ،تورم ساالنه کلمبیا در سال 2017
معادل چهار درصد بوده و سهم گردشگری این کشور نیز در سال  2017بالغ
بر  3.8میلیون نفر تخمین زده شده اســت .ناگفته نماند بخش اصلی قدرت
اقتصادی کلمبیا در سالهای اخیر ،ناشی از تالش جدی دولت برای کاهش
معامالت مواد مخدر و انجام صلح با گروه نظامی فارک بوده است .به گفته یک
اقتصاددان کلمبیایی این پیشرفتها مدیون صلح در این کشور بوده و هرچند
این فرایند بســیار پرهزینه خواهد بود ،ولی صلح کلی به پیشرفت اقتصادی
کلمبیا در بلندمدت کمک خواهد کرد .عالوه بر این ،در سال  2016اوباما اعالم
کرد برای پیشرفت صلح و پایان دادن به جنگ داخلی کمکی  450میلیون
دالری به این کشور خواهد کرد .این کمک تنها سیاسی نبود ،سیلیکونولی،
شرکتهای خودروساز و هواپیماییها همگی به کمک بوگوتا آمدند .نخستین
نشست بینالمللی مارک زاکربرگ بهعنوان مدیر اجرایی فیسبوک در ژانویه
 2015در کلمبیا رخ داد .فورد و جنرال موتورز نیز در کلمبیا مشغول به کار
هســتند؛ در حالیکه هواپیماییهای جتبلو ،آمریکن ،اسپریت و دلتا نیز
پروازهای خود را به کلمبیا در ســالهای اخیر افزایش دادهاند .در مقایسه با
این کشور ،همسایه دیوار به دیوار کلمبیا ،ونزوئال با بحران بشری و اقتصادی
شدیدی مواجه است و برزیل نیز در بدترین رکود یک دهه اخیر خود قرار دارد.

مهمترین بانکها
بانکلمبیا

کلمبیا
قاره:
نوع حکومت:
شعار:
رئیسجمهور:
معاون رئیسجمهور:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
رئیس بانک مرکزی:
سفیر کلمبیا در ایران:

آمریکا
جمهوری فدرال
آزادی و نظم
خوان مانوئل سانتوس
اسکار نارانجو
بوگوتا
اسپانیایی
 1141748کیلومتر مربع(رتبه )25
 49/755میلیون نفر (رتبه )29
95
پزو
 322/489میلیارد دالر (رتبه )32
 6472دالر (رتبه)89
خوزه آنتونیو اکامپو
خوان آلفردو پینتو سائابدرا

مدیرعامل :ژان کارلوس مورا اریب
تعداد پرسنل 25672 :نفر
تعداد شعبه921 :
بانکلمبیا بزرگترین بانک تجاری کلمبیایی است که طیف وسیعی از
خدمات بانکی شامل بانکداری خرد ،بانکداری اختصاصی ،بانکداری
شــرکتی ،بانکداری ســرمایهگذاری و خدمات بیمه را ارائه میکند.
بانکلمبیا در سال  ۱۹۴۵راهاندازی شد و در حال حاضر دارای عملیات
در کشورهای پاناما ،السالوادور ،پورتوریکو ،پرو ،برزیل ،ایاالت متحده
آمریکا ،اسپانیا ،اســترالیا ،مالزی و سریالنکاســت و بهعنوان یکی از
بزرگترین بانکهای مستقر در آمریکای التین شناخته میشود.

بانکو دی بوگوتا

مدیرعامل :آلژاندرو فیگارو
تعداد پرسنل 9926 :نفر
تعداد شعبه650 :
بانکو دی بوگوتا قدیمیترین بانک تجاری در کلمبیاست که در زمینه
ارائه خدمات بانکداری خرد ،بانکداری اختصاصی ،بانکداری شرکتی،
عرضه انواع وام و وام مسکن فعالیت میکند .شعبه مرکزی این بانک
در شهر بوگوتای کلمبیا قرار دارد و ســهام آن در بازار بورس کلمبیا
معامله میشود .گروپو اول اکثریت سهام بانک بوگوتا را در اختیار دارد.

داویویندا

وبسایت بانک مرکزیwww.banrep.gov.co :

انتظار میرود اقتصادهای اکوادور و آرژانتین نیز در سال جاری با افت مواجه
شوند .البته کلمبیا عاری از مشکالت اقتصادی نیست .تورم این کشور اخیرا
بهشدت باال رفته و واحد پولی این کشور در سال گذشته  25درصد از ارزش
خود را در برابر دالر از دست داده است .سقوط قیمت کاالهای اساسی نیز به
اقتصاد این کشور ضربه زده است .با این حال ،صندوق بینالمللی پول ،اعتبار
اضطراری  11میلیارد دالری را در اختیار کلمبیا قرار داد.

سیستمهای پرداخت

رایجترین روشهای پرداخت در کلمبیا حساب باز ،اعتبارنامه ،پیش پرداخت
پول ،مجموعه مستندات ،فاکتور ،کارت اعتباری و ...است .وامهای بلندمدت
و کمبهره نیز یکی از ابزارهای مهم فروش در این کشــور به ویژه برای دولت
و مناقصههای عمومی اســت .تجارت مالی عمومی نیز در این کشــور ،آزاد
است و اعتبارنامهها بهطور گسترده اســتفاده میشود .روشها و شیوههای
پرداخت هم با توجه به نوع اعتبار متفاوت هســتند .انتظار میرود فروش از
طریق تجارت الکترونیک در این کشور از  2015تا  2018با نرخ رشد مرکب
ساالنه  18درصد ،همراه باشد ،اما با توجه به پیشرفت این فرایند ممکن است
این نرخ بیشتر از اینها باشــد .البته نفوذ گوشیهای هوشمند و دسترسی به
اینترنت تاثیر زیادی بر این موضوع داشــته و شرکتها هم در حال حاضر به
توسعه کانالهای آنالین خود عالقهمند هستند .البته کلمبیاییها هنوز برای
استفاده از کارتهای اعتباری آنالین مشتاق نیستند و همین موضوع نشان
میدهد که یک پتانسیل بزرگ کشفنشــده دیگر هم برای توسعه تجارت
الکترونیک وجود دارد.

خوآن گابریل واسکس

خوآن گابریل واسکس نویسنده اهل کشور
کلمبیا است .او پیش از انتشار رمان معروفش
«خبرچینان» که شهرتش را دو چندان کرد،
از طریق نوشتن مقالهها و ترجمههای آثار
نویسندگانی چون ویکتور هوگو ،جان هرسی
و فاستر چهرهای شناخته شده بود .در سال
 ۲۰۱۱اثر مشهورش صدای افتادن اشیاء که
در باره تجارت مواد مخدر در کلمبیاست،
جایزه ادبی «پرمیو آلفا گووارا ده نووال» را
نصیب او کرد .در سال  ۲۰۱۴نیز همین اثر،
جایزه ادبی ایمپک بینالمللی که از گرانترین
جایزههای دنیاست را از آن او کرد .او اولین
نویسنده آمریکای التین است که برنده این
جایزه میشود.

مدیرعامل :آفرین انریکه فوررو فونسکا
تعداد پرسنل 9395 :نفر
تعداد شعبه- :
بانک داویویندا خدمات خود را به افراد ،شرکتها و بخشهای روستایی
در کلمبیا ارائه میدهد .خدمات این بانــک در زمینه بانکداری خرد،
کارتهای اعتباری ،بانکداری شرکتی و عرضه وام مسکن است .بانک
داویویندا در سال  ۱۹۷۲راهاندازی شد و در حال حاضر پس از بانکلمبیا و
بانکو دی بوگوتا ،سومین بانک بزرگ کلمبیاست .شعبه مرکزی این بانک
در شهر بوگوتا قرار دارد و سهام آن در بازار بورس کلمبیا معامله میشود.

لوئیس کارلوس سارمینتو

لوئیسکارلوسسارمینتو؛کارآفرین،بانکدار،
سرمایهگذارومدیرارشداجراییکلمبیاییاست
که در حال حاضر بهعنوان مدیرعامل اجرایی و
رئیسهیاتمدیرهشرکتگروپواولفعالیت
میکند .سارمینتو در سال ۲۰۱۳از سوی
مجلهفوربسبهعنوانثروتمندترینفردکلمبیا
شناختهشد.گروپواول،هلدینگکلمبیایی
است که در زمینه ارائه خدمات مالی و بانکداری،
مدیریتسرمایهگذاریوصندوقهای
بازنشستگی،مخابراتوامالکومستغالت
فعالاست.

آتودا هورا

مدیرعامل :کارلوس بولیوار
تعداد پرسنل 1000 :نفر
تعداد شعبه- :
آتودا هورا یک شــبکه بین بانکی اســت که دســتگاههای خودپرداز
موسسات مالی مختلف در کلمبیا را به یکدیگر پیوند میدهد .آتودا هورا
همچنین به عنوان یک کارت اعتباری و کارت نقدی در دستگاههای
خودپرداز مورد استفاده قرار میگیرد .آتودا در شهر بوگوتا مستقر است
و مالکیت و مدیریت آن بر عهده اول گروپ است.

بنکو دی اکسیدنت

مدیرعامل :آفرین اوترو الوارز
تعداد پرسنل 6828 :نفر
تعداد شعبه- :
بنکو دی اکسیدنت یکی از بزرگترین بانکهای کلمبیاست .این بانک،
بخشــی از خدمات مالی اول گروپ و متعلق به لوئیس کارلوس آنگولو،
سرمایهدار پرنفوذ در این کشور است .او در فهرست فوربس در سال ،2009
رتبه دویست و هشتاد و پنجمین میلیاردر دنیا را به خود اختصاص داد.
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گابریل گارسیا مارکز

گابریل خوزه گارسیا مارکز؛ رماننویس،
نویسنده ،روزنامهنگار ،ناشر و فعال سیاسی
کلمبیایی بود .گارسیا مارکز یکی از
نویسندگان پیشگام سبک ادبی رئالیسم
جادویی بود .او برنده نوبل ادبیات در سال
 1982است و از جمله کتابهایی که از
مارکز در ایران ترجمه شد ،رمان صد سال
تنهایی و پاییز پدر ساالر است.
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تیم ملی کلمبیا
لقب :تولیدکنندگان قهوه ،لوس کافه تروس
حضور در جام جهانی 5 :مرتبه
افتخارات :صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام
جهانی 1962
ردهبندی فیفا16 :
سرمربی :خوزه پکرمن
کاپیتان :خامس رودریگز

برنده جایزه صلح نوبل

خوان مانوئل سانتوس ،رئیسجمهوری کلمبیا ،بهدلیل تالش برای پایاندادن به پنج دهه جنگ با شورشیان
فارک (جنگی چریکی که تاکنون دستکم  ۲۲۰هزار قربانی گرفته و باعث جابهجایی اجباری حدود شش
میلیون نفر از مردم کلمبیا شده است) سال  2016به عنوان برنده جایزه صلح نوبل برگزیده شد.

دروازهبان دیوانه

خوزه رنه ایگیتا ساپاتا ،دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال کلمبیا با نام مستعار دیوانه ،بهعنوان
یکی از منحصربهفردترین دروازهبانهای تاریخ شناخته میشود .دلیل این شهرت بازیهای موثر
و گیرای او بود .ایگیتا بهعنوان خالق «ضربه عقرب» شناخته میشود که در دیدار دوستانه برابر
انگلیس در سال  ۱۹۹۵رخ داد.

پزو

پزوی کلمبیا با کد ایزوی COP

اولین رئیسجمهوری کلمبیا

سیمون بولیوار فرمانده انقالبی و سیاستمدار ونزوئالیی ،یکی از
چندین رهبر جنبش استقاللطلبانه در آمریکای جنوبی بود.
بولیوار در سال  ۱۸۱۹به گرانادای جدید رفت ،در سال ۱۸۱۹
اسپانیاییها را شکست داد و سرزمین کلمبیا را آزاد کرد .او در ۱۷
دسامبر  ۱۸۱۹نخستین رئیسجمهور کلمبیا شد.

یکای پول کشور کلمبیاست.
مسئولیت کنترل این یکای پول
بر عهده بانک مرکزی کلمبیا قرار
دارد .حدود دو سال قبل ،بانک
مرکزی این کشور برای تجلیل
و ادای احترام به گابریل گارسیا
مارکز که نام کشورش را در جهان
سربلند کرده است ،تصویری از او
روی پزوها منتشر کرد.

بازیکن برتر قرن بیستم

کارلوس آلبرتو والدراما پاالسیو که به نام الپیپه (بچه) نیز شناخته میشود ،بازیکن فوتبال
سابق کلمبیایی است .عمده معروفیت او به خاطر موهای طالیی بلند و عجیب و همچنین
پاسهای تکضرب و دقیقش بود .او در سه دوره جام جهانی کاپیتان تیم ملی کلمبیا بود .در
سال  ۲۰۰۴والدراما از سوی فیفا بهعنوان یکی از یکصد بازیکن برتر قرن بیستم انتخاب شد.

جشنواره فیلم کارتاگنا

جشنواره فیلم کارتاگنا یک جشنواره ساالنه فیلم است که هر ساله در ماه مارچ در کارتاگنا،
یکی از شهرهای کلمبیا برگزار میشود .این جشنواره از سریالهای تلویزیونی کلمبیایی،
فیلمهای آمریکای التین و فیلمهای کوتاه استقبال میکند .کارتاگنا قدیمیترین جشنواره
فیلم در آمریکای التین است.
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فینتک
با توجه به اطالعات ارائهشده در پنل ادغام فینتک با تجارت الکترونیک که ســال  2017در کلمبیا برگزار شد ،رئیس انجمن
فینتک کلمبیا اعالم کرد« :در این کشور بیش از  150شرکت در این بخش فعالیت میکنند .در بسیاری از کشورهای منطقه
آمریکای جنوبی فناوریهای مالی در حال راهاندازی است تا نیازهای این بخش را مرتفع کند و در این میان کلمبیا نیز از این قاعده
مستثنی نیست .انجمن فینتک کلمبیا بهدنبال این بوده است که با ارائه محصوالت قابل اعتماد استارتآپها به مصرفکنندگان
در این کشور ،رضایت خاطر آنان را جلب کند».
در حال حاضر بیش از  1500شــرکت و فرد به بخش فینتک این کشور ،متصل هســتند و از خدمات ارائهشده بهره میبرند.
همچنین انجمن فینتک کلمبیا با متخصصان خود در حال بررسی رگوالتوری در این بخش است .این موضوع به نظر بسیار مهم
میآید؛ چراکه رگوالتوری میتواند موجب توسعه فعالیتهای فینتک و تسهیل آن شود ،همچنین از سوی دیگر میتواند آن را
متوقف کند و مانع از ادامه مسیر شود .هدف انجمن فینتک کلمبیا ایجاد یک اکوسیستم فعال برای توسعه کسبوکار فینتک
در کشور از طریق گفتوگو ،ارتباط و همکاری با تمام بازیگران مربوط به سیستم مالی و خلق رقابت ،برای رشد این بخش است.
بهطور کلی فینتک در آمریکای التین با رشد 40درصدی همراه بوده و روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در این قسمت در
حال افزایش است .کلمبیا از این قاعده مستثنی نیست و نرخ رشد فینتک در این کشور ،حدود  60درصد است که  20درصد
بیشتر از میانگین منطقه است .این کشور سومین دارنده شرکتهای فعال در حوزه فینتک پس از برزیل و مکزیک در آمریکای
جنوبی است .این شرکتها از فناوریهای جدید برای توسعه انواع محصوالت و خدمات برای بخش مالی و کاربران کشور استفاده
میکنند .در حالی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند هنوز حجم منابع برای حمایت از این سرمایهگذاریها در کشور کم است،
عدهای درباره خطرات قانونی و هنجاری میگویند که با رشد سریع این شــرکتها به وجود میآیند .در کلمبیا کنگره جهانی
بوگوتا همهساله کارآفرینان ،موسسات مالی و ســرمایهگذاران را گرد هم میآورد تا مسائل این حوزه را مورد بررسی قرار دهد.
ک مسائلی را حل میکنند که بازیگران
آندرس فانتو ،برگزارکننده این کنگره در سال  2018اعتقاد دارد« :شرکتهای حوزه فینت 
سنتی مانند بانکها توانایی انجام آن را نداشتهاند .آنها میتوانند سرویسهای مطلوبی را پیشنهاد بدهند و افراد را به بسیاری از
خدمات مالی که پیش از این نداشتهاند ،نزدیک کنند ».ناگفته نماند در کلمبیا هنوز فینتک رگوالتوری نشده ،اما این موضوع در
وزارت امور مالی این کشور در حال بررسی است .بخش عمده ایجاد فینتک در این کشور به این دلیل است که جمعیت کلمبیا به
خدمات مالی بیشتری دسترسی داشته باشند .مطابق با آمار بانک توسعه اسالمی 703 ،مورد کسبوکار فینتک در این کشور
شناسایی شده است که  25.6درصد از آنها راهکارهای مالی ارائه میدهند و  25.2درصد از آنها راهحلهای پرداخت هستند.
انجمن فینتک کلمبیا در حال کار روی قوانین ،بهترین شیوهها و آخرین فناوریها برای ارائه امنیت بیشتر است .بخش مقررات
مالی در وزارت دارایی کلمبیا ،قاعدهای را در سال  2017وضع کرد تا این کشور به یک طرفدار فینتک در آمریکای التین تبدیل
شود .قانون جدید ،اهمیت قانونگذاری در ساختارهای مالی و به طور عمده کسبوکارهای کوچک و متوسط را در یک محیط
امن ،برای مشارکتکنندگان فراهم میکند .همچنین ،دولت بررسی استانداردهای بین المللی و بهترین روشها را برای بهبود
تراکنشهای تجارت الکترونیکی در کلمبیا بررسی خواهد کرد.

استارتآپهایفینتک معروف
آفلور

استارتآپ فینتک آفلور ،وامهایی را از طریق مشاوران مالی غیررسمی به ساکنان
آمریکای التین که هنوز به سیستم بانکی متصل نشدهاند ،ارائه میدهد .این استارتآپ در کلمبیا مستقر
است ،اما به تمام افراد در این قاره ســرویسهای خود را ارائه میدهد .در سال  2014آفلور بهعنوان یکی از
متعهدترین استارتآپها در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی انتخاب شد.

الگرا

اســتارتآپ الگرا که در شــهر مدلین کلمبیا قرار دارد ،در حال حاضر به یک
استارتآپ جهانی فینتک تبدیل شده ،از آمریکای التین فراتر رفته و به افرادی در ایاالت متحده و اسپانیا
هم سرویسهای خود را ارائه میدهد .آنها حسابدای و فاکتور ابری را برای کسبوکارهای کوچک و متوسط
فراهم میکنند .الگرا در حال حاضر به بیش از  50هزار کاربر ثبتشده دسترسی دارد.

لیتل بیگمانی

لیتل بیگمانی ،اســتارتآپ کرادفاندینگ کلمبیاییها و یک پلتفرم برای همکاری
میان افراد ،در مناطق مختلف کشور است .آنها با همکاری یکدیگر پروژههایی با تاثیر
اجتماعی یا محیطی را به بهرهبرداری میرســانند که این کار به توانمندســازی اقتصادی کمک میکند و
برای انجمنهای گوناگون این شانس را به وجود میآورد تا به اهداف خود برسند .مخاطبان این استارتآپ
میتوانند به انتخاب خود بــه کمپینهای لیتل بیگمانی بپیوندند ،یا پروژه خود را برای آنها ارســال کنند؛
همچنین میتوانند یک کانال برای سازمان خود ایجاد کنند و ابتکار عمل را به دست بگیرند.

آفلوئنتا

استارتآپ آفلوئنتا اولین شرکت سرمایه گذاری مشارکتی در آمریکای التین است.
آفلوئنتا مردم را برای سرمایه گذاری و خدمات اعتباری با سرمایه گذاران پیوند میدهد .آفلوئنتا مراکزی در
آرژانتین ،پرو ،مکزیک ،کلمبیا ،برزیل ،اروگوئه و شیلی دارد.

اییپیکو

استارتآپ اییپیکو یک درگاه پرداخت دیجیتال است که برای بازرگانان این امکان
را فراهم میکند تا خدمات و تولیدات خود را به وسیله شبکههای اجتماعی تجاری کنند .در این استارتآپ
بازرگانان میتوانند محصوالت خود را به شیوه سریع و آسان ،در پلتفرمهای مختلف توزیع کنند.

پادشاه کوکائین
با کوچکترین جســتوجو درباره کلمبیا به دو کلمه کلیدی میرســیم؛
سرزمین پولشــویی و مواد مخدر .بیراه هم نیست؛ چون کلمبیا تولیدکننده
اصلی کوکائین در جهان است و در سال  350 ،2010تن کوکائین صادر کرد.
ویویان مورالس ،یکی از مسئوالن قضایی کلمبیا در مجمعی درباره پولشویی
اعالم کرد« :واحد اطالعات و تحلیل مالی دولت کلمبیا محاسباتی انجام داد
که بر اساس آن تخمین زده میشــود هر سال هشت میلیارد دالر در کلمبیا
پولشویی انجام میگیرد که معادل سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
است ».او در عین حال به سهمی که پولشویی درآمد حاصل از قاچاق کوکائین
در این مبلغ دارد ،اشاره نکرد .فراتر از این آمار و ارقام ،سلطان مواد مخدر جهان
که اتفاقا دست به خیر هم داشته و از زندگی او چند سریال و فیلم سینمایی
ساختهاند ،اهل این کشور است .کارتل مواد مخدر پابلو امیلیو اسکوبار گاویریا
حدود  80درصد از کوکائین خود را در زمان اوج فعالیتش به ایاالت متحده
آمریکا قاچاق کرد و این کار برای او حدود  29میلیارد دالر درآمد داشــت.
همین باعث شده که او را ثروتمندترین جنایتکار تاریخ بنامند .سال 1989
نشریه فوربس وی را بهعنوان هفتمین مرد ثروتمند دنیا معرفی کرد .ثروت
او بر اساس اخبار این نشریه چیزی نزدیک به  35میلیارد دالر برآورد شد.
در ســال  1982او بهعنوان عضو جایگزین ،وارد اتاق نمایندگان کلمبیا شد
و مســئولیت ســاخت خانه و زمینهای فوتبال در غرب کلمبیا را بر عهده
گرفت .همین موضوع به محبوبیتش در میان مــردم افزود تا جایی که به او
لقب رابینهود میدادند .اســکوبار در ادامه راهش برای پیشتازی در قاچاق
مواد ،کلمبیا را بــه پایتخت قتل در جهان تبدیل کــرد و بیش از هفت هزار
قتل سازماندهیشده در ســال  1991توسط مافیای او انجام گرفت .او حتی
در این راه به بیش از  600جوان فقیر پاداشهای زیادی برای کشتن و کنار
زدن افسران پلیس پرداخت کرد .اســکوبار همچنین مالک باشگاه اتلتیکو
ناسیونال بود ،اما ماجرای اســکوبار بعد از ترور «لوئیس کارلوس گاالن» که
نامزد ریاستجمهوری کلمبیا بود ،برای دولت این کشور جدی شد و آنها سعی
کردند بهنوعی او و کارتلش را تحت کنترل قرار دهند .در نهایت او که از سوی
دولت کلمبیا و آمریکا به فردی بدنام مشــهور شده بود ،توسط دولت کلمبیا
کشته شد .درباره زندگی اسکوبار ،چند فیلم و سریال تلویزیونی ساخته شده
است« .اسکوبار :بهشت گمشده» در سال  ۲۰۱۴و بر مبنای برههای از زندگی
پابلو اســکوبار قاچاقچی کلمبیایی مواد مخدر ساخته شده است« .اسکوبار:
خدای مخدر» دیگر مجموعه تلویزیونی کلمبیایی بود که تولید و پخش شد.
دیگر سردسته گروه مافیایی در کلمبیا «گریسیلدار بالنکو» بود که به خانم
مافیایی ،مادرخوانده کوکائین و بیوه سفید ،معروف شده بود .او نهتنها قاچاق
مواد مخدر؛ بلکه  200قتل را در کارنامه خود داشت .مسیر کاری گریسیلدار
از کلمبیا تا نیویــورک ،میامی و جنوب کارولینا بــود .در  20فوریه ،1985
گریسیلدار دستگیر و به تحمل بیش از  10ســال حبس محکوم شد ،اما از
همان زندان هم گروهش را هدایت کــرده و قاچاق کوکائین را انجام میداد.
با وجود آزاد شدن گریسیلدار بالنکو از زندان ،پلیس همچنان بهدنبال پیدا
کردن مدارک بیشتری بود تا بتواند او را باز هم پشت میلههای زندان نگه دارد.
پلیس که یکی از سردستههای اعجوبه کوکائین را دستگیر کرده بود ،توانست
با تحت فشار قرار دادنش ،مدارک کافی برای محکوم کردن این زن جنایتکار
به دست بیاورد .با وجود تمام این تکاپوها که چندین سال طول کشید ،پلیس
فقط توانست مدارکی از دخالت او تنها در سه قتل را به دست بیاورد؛ اتهامی
که گرچه سنگین به نظر میرسید ،اما باز هم مجازات چندانی برایش بهدنبال
نداشت .ســرانجام او وقتی داشت از فروشــگاه قصابی به سمت خودرویش
میرفت ،توسط یک موتورسوار ناشناس به قتل رسید .علت قتل او هیچگاه به
روشنی مشخص نشد و سرنخی از قاتل موتورسوار هم به دست نیامد.
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ویژه
مجهانی
جا 

ژاپن

پرچمهای
پدران ما
در میان  ۳۲تیم حاضر در جامجهانی
و در غیاب آمریکا و چین ،ژاپن
قدرتمندترین اقتصاد را دارد .ژاپنیها
ممکن است دیر سراغ چیزی بروند،
ولی با سختکوشی ذاتیشان بهسرعت
در آن قدرتنمایی میکنند .فوتبال
و فینتک دو حوزهای هستند که آنها
دیرتر از انتظار وارد آن شدند و در هر دو
هم خوش درخشیدند
ژاپن

ژاپن از کشورهای قدیمی دنیا بوده و نامش با زلزله عجین شده است .ساالنه
بهطور متوســط  ۱۵۰۰بار زلزله مناطق مختلف ژاپــن را میلرزاند ،با این
حال هیچ کدام از این زمینلرزهها به اندازه جنگ جهانی دوم این کشــور را
زیرورو نکرد .در جنگ جهانی اول این کشــور با متفقین همپیمان بود ،ولی
با چرخش در مواضع در جنگ دوم علیه آنهــا جنگید؛ جنگی که با بمباران
شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی پایان یافت ،پایان تلخی که شاید برای دنیا
بهتر از تلخی بیپایان جنگ بود .ژاپن بعد از این بمباران یک کشــور ویران
واقعی بود؛ هشت میلیون کشته و زخمی ۱۳ ،میلیون بیکار و مردمی که از
گرسنگی وســایل خانه خود را میفروختند تا مواد غذایی را که تا  ۶۰برابر
گران شده بود ،بخرند.
بعد از ویرانی جنگ ،ژاپنیها توانستند هم کشورشان را بازسازی کنند و هم
به یکی از قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل شــوند .سختکوشی ،قناعت و
پسانداز مردم در کنار همت دولتمردان ژاپــن ،معجزه اقتصادی را در این
جزیره دور ممکن کرد.

اقتصاد

تاکهیکو ناکاو

تاکهیکو ناکاو یک سیاستمدار اهل ژاپن
است .او در حال حاضر رئیس هیاتمدیره
بانک توسعه آسیایی است.
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ژاپن یکی از قدرتهای اقتصادی دنیاست و تولید ناخالص داخلی آن بی 
ش
از پنج هزار میلیارد دالر در سال؛ یعنی در جایگاه سوم بعد از آمریکا و چین
است؛ بنابراین ژاپن تا همینجای کار از  31تیم دیگر حاضر در روسیه جلوتر
است .سرزمین آفتاب تابان از نظر منابع طبیعی کشور فقیری است و بیشتر
جزیرهها و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است .شاید همین موضوع باعث
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شده ژاپنیها بهدنبال راههای دیگری برای پول درآوردن باشند .دولت هم در
این زمینه همکاری کرده و بخش صنعت این کشور بعد از جنگ جهانی دوم
به پیشرفت خوبی دست یافت .رابطه دوستانه ژاپن بعد از جنگ با آمریکا هم
به کمک آنها آمد تا در فناوریهای پیشرفته به یک غول در دنیا تبدیل شوند.
ژاپنیها زمانی تخصصشان تولید کاالهای بیکیفیت بود و رویای آنها این بود
که ساخت ژاپن معادل کیفیت شود؛ رویایی که سالهاست تحقق یافته و در
آمریکا آنهایی که دوست دارند اتومبیلهای باکیفیت ،بادوام و کمخرج سوار
شوند ،حتما سراغ انتخابهای ژاپنی مانند تویوتا میروند.
در نبود منابع طبیعی ،صادرات محصوالت صنعتی ،اقتصاد ژاپن را نجات داده
است .تجهیزات حملونقل ،اتومبیل ،صنایع الکترونیکی و صنایع شیمیایی از
مهمترین محصوالت صادراتی ژاپن هستند .در دهههای  ۶۰و  ۸۰میالدی،
ژاپن رشــد اقتصادی باالیی را تجربه کرد .متوسط رشد ۱۰درصدی در دهه
 ۶۰و پنجدرصــدی و چهاردرصدی در دهههــای  ۷۰و  ۸۰میالدی در ژاپن
نشان از افزایش تولید و درآمد سرانه ملی این کشور در دهههای پایانی قرن
بیســتم دارد .در این دههها ژاپن بودجه دفاعی خود را فدای رشد اقتصادی
خود کرد .با این حال بعد از دهه  ۸۰ژاپن دیگر این رشــد اقتصادی رویایی
را تجربه نکرد .دهه  ۹۰رشد اقتصادی آنها از  ۱.۵درصد باالتر نرفت .ژاپن از
سال  ۱۹۷۸تا  ۲۰۱۰که چینیها از آنها پیشی گرفتند ،همواره دومین اقتصاد
بزرگ جهان بودند.
«بانک ژاپن» در ســال  1882بهعنوان بانک مرکزی این کشور تحت قانون
بانک مرکزی ژاپن تاسیس شد .این بانک در طول زمان جنگ ( )1942دوباره
سازماندهی شد؛ بهطوری که فعالیتهای اقتصادی کلی کشور به اندازه کافی

مهمترین بانکها
ژاپن

نیپون یا نیهون

قاره:
نوع حکومت:
شعار:
امپراتور:
نخستوزیر:
پایتخت:
زبان رسمی:
مساحت:
جمعیت:
رتبه شاخص توسعه انسانی:
واحد پول:
تولید ناخالص داخلی اسمی:
تولید ناخالص داخلی سرانه:
سفیر ژاپن در ایران:

آسیا
مشروطه سلطنتی
فرمانروایی اعلیحضرت
آکی هیتو
شینزو آبه
توکیو
ژاپنی
 ۳۷۷۹۷۲کیلومتر مربع (رتبه )۶۱
 12۷میلیون نفر (رتبه )۱۰
۱۷
ین
 5میلیارد دالر (رتبه )۳
 ۴۰۴۸۹دالر (رتبه )۲۰
هیرویاسو کوبایاشی

توکیومیتسوبیشییوافجی،التیدی

مدیرعامل :کاتسانوری ناگایاسو
تعداد پرسنل ۱۱۰۹۳۶ :نفر
تعداد شعبه۸۶۸ :
بانک توکیو میتسوبیشــی یوافجی ،التیدی بزرگترین بانک ژاپن
اســت که در تاریخ یکم ژانویه  ۲۰۰۶تاسیس شــده است ۱۸ .نوامبر
 ۲۰۱۴دپارتمان خدمــات اقتصادی نیویورک ایــن بانک را به خاطر
پنهانکاری و ارائه گزارشهای غیرواقعی درباره مبادالت مالی مرتبط
با کشــورهایی که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارنــد ،به پرداخت
جریمهای  ۳۱۵میلیون دالری محکوم کرد .گروه مالی میتسوبیشــی
یوافجی ،در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد ،بانکداری شــرکتی،
بانکداری سرمایهگذاری و بانکداری اختصاصی ،همچنین عرضه انواع
وام و ارائه خدمات کارتهای اعتباری ،فعالیت میکند .این گروه بازوی
مالی کمپانی میتسوبیشــی بوده و هماکنون یکی از ارکان اصلی این
شرکت محسوب میشــود .گروه مالی میتسوبیشی یوافجی در سال
 ۲۰۰۵از ادغام گروه مالی توکیو میتسوبیشــی (دومین بانک بزرگ
ژاپن) و شــرکت یوافجی هلدینگ (چهارمین بانک ژاپن ،مستقر در
اوساکا) راهاندازی شد.

JCB

 JCBدر سال  1961بهعنوان دفتر اعتبارات
ژاپن تاسیس شد و موقعیت خود را با خرید
دفتر اعتبارات اوساکا تثبیت کرد .کارتهای
این شرکت در  20کشور صادر و در 190
کشور پذیرش میشوند .در سال  2006و
پس از قرارداد همکاری با شبکه دیسکاور،
پذیرش کارتهای  JCBدر آمریکا افزایش
یافت .همچنین پس از تاسیس ،JCBUSA
این کارتها در برخی از ایالتهای آمریکا
نیز صادر میشوند .در حال حاضر در سراسر
دنیا  91میلیون دارنده کارت و  29میلیون
فروشنده ،پذیرندگی این کارتها را به
عهده دارند.

سومیتومو میتسویی

وبسایت بانک مرکزیwww.boj.or.jp:

افزایش یافت .قانون سال  1942چندین بار پس از جنگ جهانی دوم اصالح
شد که از جمله آن تغییر سال  1949برای ایجاد هیاتمدیره سیاسی بهعنوان
باالترین بدنه تصمیمگیری در بانک بود .قانون  1942بهطور کامل در ژوئن
 1997تحت دو اصل استقالل و شــفافیت تجدیدنظر شد .تعداد شعبههای
بانکها در ژاپن در طول  ۱۵سال گذشــته روند نزولی داشته است .در سال
 ۲۰۱۴به ازای هر یکصد هزار بزرگســال ژاپنی ،حدود  ۳۵شعبه بانک وجود
داشت که این رقم در سال  ۲۰۱۶به حدود  ۳۴رسید .از نظر تنوع بانکی در این
کشور حدود  ۲۰۰بانک فعالیت میکند.

مدیرعامل :تاکاشی کانیبه
تعداد پرسنل ۲۲۵۲۴ :نفر
تعداد شعبه۴۴۴ :
بانک سومیتومو میتسویی ،بانکی ژاپنی است که زیرمجموعه گروه
مالی سومیتومو میتسویی بهشــمار میآید و از سال  ۲۰۰۹بهعنوان
دومین بانک بزرگ ژاپن شناخته میشود .بانک سومیتومو میتسویی
در سال  ۱۹۹۶از ادغام چندین بانک کوچک و بزرگ ژاپنی راهاندازی
شد که شناختهشــدهترین آنها عبارتند از :ســاهورا بانک ()۱۸۷۶
و ســومیتومو بانک ( .)۱۸۹۵شــعبه مرکزی این بانک در چیودای،
توکیو قرار دارد و هماکنون مالک شــبکهای از  ۴۴۴شعبه بانک در
سراسر جهان است .گروه مالی ســومیتومو میتسویی ،شرکت مادر
تخصصی خدمات مالی و بانکداری ژاپنی اســت که طیف وسیعی از
خدمات بانکی شــامل بانکداری خرد و بانکداری شرکتی ،بانکداری
اختصاصی ،بانکداری ســرمایهگذاری و مدیریت سرمایهگذاری ،وام
مســکن و کارتهای اعتباری را ارائه میکند .گروه مالی سومیتومو
میتسویی در سال  ۲۰۰۲راهاندازی شد و در حال حاضر با دارایی بالغ
بر  1.8تریلیون دالر ،پس از گروه مالی میتسوبیشی یوافجی بهعنوان
دومین بانک بزرگ ژاپن شناخته میشود.

آکیهیتو؛ امپراطور ژاپن

امپراطور در امتداد عالقه پدرش به
زیستشناسی دریایی ،یک محقق
ماهیشناسی مشهور است و مطالعات
تخصصی در ردهبندی خانواده گاوماهیان
دارد .او همچنین مقاالتی در خصوص تاریخ
علم در ژاپن طی دورههای ادو و میجی دارد
که در ساینس و نیچر به چاپ رسیدهاند .در
سال  ۲۰۰۵یک گاوماهی جدیدا کشفشده،
به افتخار او اکسیریاس آکیهیتو نامیده شد.

سیستمهای پرداخت

 JCBدر سال  1961بهعنوان دفتر اعتبارات ژاپن ()Japan Credit Bureau
تاســیس شــد و موقعیت خود را با خرید دفتر اعتبارات اوساکا تثبیت کرد.
کارتهای این شرکت در  20کشور صادر و در  190کشور پذیرش میشوند.
در سال  2006و پس از قرارداد همکاری با شبکه دیسکاور ،پذیرش کارتهای
 JCBدر آمریکا افزایش یافت .همچنین پس از تاسیس  ،JCBUSAاین کارتها
در برخی از ایالتهای آمریکا نیز صادر میشوند .در حال حاضر در سراسر دنیا
 91میلیون دارنده کارت و  29میلیون فروشنده ،پذیرندگی این کارتها را به
عهده دارند JCB .عالوه بر دیسکاور ،با شبکههای بینالمللی یونیونپی ،دینرز
کالب و آمریکن همکاریهای بینالمللی برقرار کرده اســت .در این شرکت
 ۲۷۰۶نفر فعالیت میکنند .در ســالهای اخیر صحبتهایی از طرف برخی
مسئوالن بانک مرکزی برای اتصال به این شبکه مطرح شده بود ،منتها تا امروز
هیچ ارتباطی بین شبکه پرداخت ایران و ژاپن برقرار نشده است.

چیبا

مدیرعامل :ژیان ژائو
تعداد پرسنل ۴۴۵۴ :نفر
تعداد شعبه181:
چیبا بانک ،بانکی ژاپنی اســت که هماکنون با در اختیار داشتن دارایی
معادل  11.37تریلیون ین ،ســومین بانک بزرگ ژاپن ،بــر پایه میزان
داراییها ،محسوب میشود .چیبا بانک در سال  ۱۹۴۳راهاندازی شد و در
حال حاضر مالک شبکهای از  ۱۷۸شعبه ارائه خدمات بانکداری در ژاپن
است ،همچنین دارای پنج شعبه بینالمللی در شهرهای نیویورک ،لندن،
شانگهای ،سنگاپور و هنگکنگ است .شعبه مرکزی این شرکت در شهر
چیبا ،استان چیبا قرار دارد و سهام آن در بازار بورس توکیو معامله میشود.

تُوکوشیچی ن ُومورا ( IIزاده  ۷آگوست ۱۸۷۸
 درگذشته  ۱۵ژانویه  )۱۹۴۵کارآفرین وبانکدار ژاپنی بود که در سال  ۱۹۲۵شرکت
خدمات مالی و بانکداری نومورا را در شهر
اوساکا بنیان نهاد .این شرکت هماکنون
بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای
خدمات مالی ژاپن شناخته میشود.
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توکوشیچی نومورا

ویژ ه جامجهانی 2018

تیم ملی ژاپن
لقب :آبی سامورایی
حضور در جام جهانی ۵ :مرتبه
افتخارات :رکورددار قهرمانی در جام ملتهای آسیا با
چهار عنوان قهرمانی
ردهبندی فیفا61 :
سرمربی :آکیرا نیشینو
کاپیتان :ماکوتو هاسبه

خانواده سلطنتی

آکیهیتو امپراطور کنونی ژاپن و صدوبیستو پنجمین امپراطور این کشور از دودمان یاماتو است.
او در  1989به تخت نشست و  30آوریل  2019کنارهگیری میکند.

کیتارو

ماسانوری تاکاهاشی آهنگساز و نوازنده ژاپنی در چهارم فوریه  ۱۹۵۳در شهر تویوهاشی در کشور ژاپن
به دنیا آمد .بعدها دوستانش نام مستعار کیتارو را برای وی برگزیدند .او سابقا ساکن ایالت کلرادو در
آمریکا در مزرعه شخصی خود بود ،اما هماکنون ساکن شهر سباستوپل در شهرستان سونوما در شمال
سانفرانسیسکو است.

کازوئو ایشیگورو

ین

هاروکی موراکامی

هاروکی موراکامی نویسنده برجسته ژاپنی و خالق رمان کافکا
در کرانه و مجموعه داستان بعد از زلزله است .داستانهای
او اغلب نهیلیستی و سوررئالیستی و دارای تم تنهایی و
ازخودبیگانگی است.

یـِن (با عالمت )¥ :یکای
پول ژاپن است .در ژانویه
 ۲۰۱۶هر دالر آمریکا حدود
 ۱۲۰ین ژاپن ارزش داشت.
ین پس از دالر آمریکا و یورو،
سومین یکای پول پرمعامله در
بازارهای بورس جهان است.

کازوئو ایشیگورو نویسنده انگلیسی ژاپنیتبار است که خانوادهاش وقتی پنجساله بود
به انگلستان مهاجرت کردند .او یکی از شناختهشدهترین نویسندگان معاصر انگلستان است.

کوروساوا

آکیرا کوروساوا کارگردان شناخته شده ژاپنی در کنار فرانسیس فوردکاپوال و جورج لوکاس
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فینتک
اگر ســنگاپور را هاب فینتک آســیا بدانیم ،باید ژاپن را هم هاب ارزهای رمزنگاریشــده دنیا بدانیم .گرچه چینیها
بیشترین ماینرهای بیتکوین دنیا را دارند ،ولی نیمی از بیتکوینهای دنیا در اختیار ژاپنیهاست و این کشور بیشترین
زیرساختها را برای استفاده مردم از این ارز رمزنگاریشــده دارد .همین یک سال پیش بود که دولت ژاپن بیتکوین
را بهعنوان ارز رســمی این کشــور معرفی کرد .قانون جدید اجازه میدهد مردم قانونی و نه پنهانی از بیتکوین برای
خریدوفروش استفاده کنند .این قانون برای جلوگیری از تکرار تجربه رسوایی متگاکس ،بزرگترین صرافی بیتکوین
است که  800هزار بیتکوین آن دزدیده شد.
در مورد رگوالتوری مالی در ژاپن میگویند که فضایی محافظهکارانه دارد .دولت ژاپن پشتیبان این رویکرد محافظهکارانه
است و به همین دلیل استانداردهای نوآوری نیز در این کشور باالتر از سایر کشورهاست؛ تا جایی که بانک مرکزی ژاپن
پیشقدم شــد و فناوری زنجیره بلوک را مورد آزمایش قرار داد و قابلیت راهاندازی و اطمینان آن را سنجید تا خودش
این فناوری را درک کند .از ســال  2013پروژه تولید ارز رمزنگاریشده ملی ژاپن کلید خورد و اکنون ارزش این ارز که
موناکوین نام دارد حدود چهار دالر است.
بعد از جنگ جهانی دوم ،ژاپن در مسیر توسعه قرار گرفت و توانست در زمینه فناوری گوی سبقت را از کشورهای آسیایی
برباید .ژاپنیها از نظر فرهنگی تفاوتهایی با بقیه دنیا دارند؛ شــاید به همین دلیل اســت که وقتی همهجای دنیا تب
استارتآپ باال میگیرد در ژاپن شاهد این تب نیستیم .سال  2016شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر ژاپن فقط 960
میلیون دالر در استارتآپها سرمایهگذاری کردند؛ در حالیکه این رقم در آمریکا در همان سال  48میلیارد دالر بود؛
گفتنی است استقبال از استارتآپها طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.
بانک مرکزی ژاپن هم روی خوشی به فینتک نشان داده و رئیسکل این بانک آمادگی این بانک جهت حمایت از توسعه
فینتک برای پیشــرفت رفاه در خدمات مالی کاربران و فعالیتهای اقتصادی را اعالم کرده اســت .مردم ژاپن تمایلی
به گرفتن وام ندارند و برای بانکها بهترین راه درآمد دریافت کارمزد اســت؛ بنابراین بانکها تالش میکنند از طریق
استارتآپهای فینتک فرصتهایی برای درآمدزایی پیدا کنند و از طرف دیگر حواسشان به تهدید آنها علیه مدلهای
کسبوکار سنتیشان هم هست.
نگاهی به بزرگترین کسبوکارهای فینتک ژاپن نشان میدهد که محبوبترین دسته در بین آنها ،در زمینه ارزهای
رمزنگاریشده فعالیت میکنند .با این حال بقیه کسبوکارها نیز بهدنبال گرفتن بخشی از بازار هستند .استارتآپهای
مدیریت سرمایه و مدیریت مالی از دیگر بخشهای محبوب در فینتک ژاپن هستند .پرداخت و وامدهی نیز در مرحله
بعدی قرار دارند .تامین سرمایه جمعی کمترین اقبال مردم را به دست آورده است.
حملونقل عمومی خصوصا قطار در ژاپن پیشــرفته اســت ،بنابراین پرداخت هم در این سیســتم توسعه یافته است.
«سوئیکا» یک نوع کارت هوشمند در ژاپن است که برای پرداخت پول بلیت قطار یا اتوبوس مورد استفاده قرار میگیرد.
سرویسدهی شرکت سوئیکا از سال  ۲۰۰۱میالدی آغاز شد.
این کارت را میتوان از طریق دستگاههای خودکار فروش بلیت در بیشتر ایستگاههای قطار توکیو تهیه و خریداری کرد.
مهرماه  1395هم اپلپی وارد ژاپن شد .اپلپی هر جایی که ســرویس سوئیکا حضور دارد ،پذیرفته میشود .همچنین
برندهای بزرگ مالی ژاپن از اپلپی پشــتیبانی میکنند و مردم میتوانند از این طریق در بســیاری از فروشــگاهها و
رستورانها هزینه خریدشان را پرداخت کنند.

استارتآپهایفینتک معروف
مانی فوروارد

مانی فوروارد ،سرویس حسابداری شخصی آنالین است که با ادغام اطالعات
حسابهای بانکی ،کارتهای اعتباری ،اینترنتبانک و تاریخچه خریدهای فرد با کارت اعتباری ،هزینههای
روزانه او را مدیریت میکند .اپلیکیشن مانی فوروارد روی سیستمعاملهای اندروید و آیاواس قابل نصب
است و نسخه دسکتاپ هم دارد .این استارتآپ ســال  ۲۰۱۲در توکیو راهاندازی شد و تاکنون حدود ۴۳
میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

بیتفالیر

بیتفالیر یک صرافی و بازار مبادله بیتکوین است که  APIدر اختیار مشتری میگذارد
تا بتواند از طریق نرمافزار اختصاصی به اکانتهایش دسترســی داشته باشد و آنها را کنترل کند .همچنین
سرویسهای پرداخت تجارت الکترونیکی برای کسبوکارها ارائه میدهد تا کاربران بتوانند معامالتشان
را با امنیت باال در این پلتفرم جامع بیتکوین انجام دهند .سایت تامین سرمایه جمعی فاندفالیر هم امکان
جمعآوری پول بهصورت بیتکوین برای پروژههای مبتکرانه ایجاد میکند .بیتفالیر سال  ۲۰۱۴در توکیو
راهاندازی شد و تاکنون نزدیک به  ۳۴میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

اسمارتاچآر

اسمارتاچآر استارتآپی است که به کســبوکارها خدمات پشتیبانی ارائه
میدهد .اسمارتاچآر یک نرمافزار مدیریت پرسنل مبتنی بر جمعسپاری دارد که کاربران از طریق آن فرم
آنالینی را تکمیل میکنند و در نهایت انواع متنوعی از فرمها مانند مستمری بازنشستگی ،بیمه کارکنان و
سایر موارد مربوط به منابع انسانی به ادارههای مربوط به آن خدمت ارسال میشود .اسمارتاچآر سال ۲۰۱۳
در توکیو راهاندازی شد و در دستهبندی اینشــورتک قرار دارد .این استارتآپ تاکنون حدود شش میلیون
دالر سرمایه جذب کرده است.

پارادوکس فناوری در ژاپن
چرا در ژاپن هنوز از فکس و نوارهای کاست استفاده میشود؟ آن هم کشوری
با وجود داشتن فناوریهای پیشرفته در آن! آیا باور میکنید که هنوز در ژاپن
مامورانی برای تنظیم چراغهای راهنمایی وجود دارند و بعضی از شــرکتها
هنوز از نرمافزارهای  ۱۰سال پیش استفاده میکنند؟ در ژاپن هنوز نوارهای
کاست ویدئویی فروخته میشود و حتی شــرکتهایی مانند سونی ،هنوز از
فکس استفاده میکنند .به نظر میرسد شــرکتهای ژاپنی برخالف انتظار
در زمینه پذیــرش فناوریهای نو در انجام کارهای داخلــی خود ،حدود ۱۰
سال از شرکتهای کشورهای غربی عقب هستند .بهسختی میتوان پذیرفت
کشوری که نخستین سیســتم پرداخت بدون تماس ،قطارهای فوقسریع و
واکمن را ساخته ،چنین وضعیتی داشته باشد؛ اما واقعیت این است .در ژاپن
میشود صورتحسابها را بهراحتی با گوشی موبایل پرداخت کرد ،اما کسی از
کیفهای پول الکترونیکی استقبال نمیکند ،استفاده از اسکایپ اندک است و
دراپباکس دوستداشتنی هم طرفداری ندارد .یا مثال بیتکوین! با اینکه ژاپن
مهد بیتکوین دنیاست و برخی معتقدند ساتوشــی ناکاموتو ژاپنی است ،اما
هنوز همین فناوری هم بهصورت انبوه در این کشور مورد پذیرش قرار نگرفته
است .همین یک سال پیش بود که تازه اپلپی به ژاپن رسید .همه اینها در حالی
است که ژاپن ،بهترین زیرســاخت اینترنتی دنیا را دارد! مشکل در کجاست؟
کارشناسان میگویند ،علت این پدیده عجیبوغریب این است که شرکتهای
کوچک و متوسط 99/7 ،درصد از  4/2میلیون شرکت ثبتشده این کشور را
تشکیل میدهند؛ بنابراین قسمت مهمی از اقتصاد ژاپن را که سومین اقتصاد
بزرگ دنیا و بزرگترین اقتصاد حاضر در جام جهانی اســت ،نه شــرکتهای
چندملیتی شناختهشده ،بلکه همین شرکتهای کوچک میگردانند .فرهنگ
رایج در این شرکتها نیز فرهنگی محافظهکارانه است ،بر این اساس پست کردن
نامههای کاغذی و فکس ،حتی فکسهایی که با دستخط عادی نوشت ه شدهاند،
طرفدار دارد .حتی شــرکتهایی که فناوریهای پیشرفتهای در محصوالت
خود ارائه میدهند ،کارکنان خود را مجبور میکنند که از سرویسهای ایمیلی
استفاده کنند که شبیه سیستمهای ایمیل سال  ۱۹۹۷است .در بسیاری موارد
از سیستم ایمیل و ارتباط داخلی  Cybozاستفاده میشود که با آن فقط میتوان
متن ارسال کرد .بهعالوه سرورهایی که برای این کار استفاده میشوند ،آنقدر
کوچک هستند که کارکنان مجبورند هرازچندگاه ،ایمیلهای قدیمی خود را
پاک کنند تا جا برای ایمیلهای جدید باز شود! در بسیاری جاها اصال نمیشود
از دراپباکس یا ابزارهای مشــارکتی دیگری مانند  Basecampصحبتی به
میان آورد .روسا حتی مشتاقند که اطالعات را از طریق سیدی ارسال کنند!
تحت چنین شــرایطی ،کاهش خالقیت ،قابل پیشبینی اســت .سوی دیگر
این فرهنگ ،شــاید محافظهکار بودن ژاپنیها و ترس آنها از سرقت اطالعات
باشد .شاید به همین خاطر است که آنها ترجیح میدهند تا حد ممکن کارها را
بهصورت آفالین انجام دهند؛ ولی همین عادت به انجام دادن کارها بهصورت
آنالوگ به مشکلی برای خالقیت ســازنده ژاپنیها تبدیل شده است؛ از سوی
دیگر همین اســتفاده نکردن از فناوریهای تازه ،باعث بهکارگیری نیروهای
انسانی بیشتر شده ،بهطوری که نرخ بیکاری در ژاپن بسیار پایین و در حد 3/4
درصد است .آلدوس هاکسلی ،نویسنده دنیای قشنگ نو ،تعبیری دارد با عنوان
جهالت خودخواسته یا «ندانستن به خاطر نخواستن دانستن» .به نظر میرسد
ژاپنیها از نظر فنی مشکلی در استفاده کردن از فناوری در کسبوکارهایشان
نداشــته باشــند ،اما آنها تا زمانی که نتوانند ســوار یک فناوری شوند ،از آن
اســتفاده نمیکنند؛ حتی اگر خودشــان آن فناوری را تولید کرده باشند .در
اینکه ژاپنیها مردم عجیبی هستند ،شکی نیست و مطمئنا آنها ویژگیهایی
در رفتارهایشان دارند که درک آن برای ما ساده نیست .با این حال میشود از
این روحیه محافظهکارانه آنها درس گرفت؛ وقتی بدانیم که بسیاری از کسانی
که در کسبوکارهای ایرانی کار میکنند به بهروزترین ابزارهای سختافزاری
و نرمافزاری دسترســی دارند ،اما سوار آن نیستند .ســالها پیش درباره پول
میگفتند که پول برده خوبی است ،اما ارباب خوبی نیست! این جمله را میتوان
به فناوری هم تعمیم داد .فناوری برده خوبی اســت ،اما ارباب خوبی نیست و
ژاپنیها تالش میکنند فناوری برده آنها باشد ،نه اربابشان!
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«کریشــنان با توجه به تجربه ۲۵ســالهاش در صنعت بانکداری و چشماندازش
درباره اینکه فناوری همراه در چه جایگاهی است ،مسیری برای خدمات مالی خرد
در آینده ترسیم میکند .در این زنگ خطر بانکها در همهجا ،کریشنان بهدرستی
نشان میدهد که ممکن است بخش مالی خرد ،صنعت بعدی باشد که بهواسطه
انقالب فراگیر در ابزارهای همراه دگرگون شود».

کتاب اینشورتک
تیمی که کتاب فینتک را تولید کرده بودند ،بعد از موفقیت آن کتاب به این فکر افتادند که همگام با
روندهای فناوری در دنیای مالی کتابهای جدیدتری تولید کنند .کتاب اینشورتک درزمینه کاربرد
نوآورانه فناوری در ارائه خدمات بیمه است .استفاده از فناوری در صنعت بیمه عامل نوآوری شده و به
رفع نیازهای دنیای نوین کمک کرده است؛ رهبران صنعت میتوانند روشی نوین برای کاهش هزینهها
و تغییر رفتار مشتری پیدا کنند .تغییر در رفتار مشتری به این معناست که شرکتهای حوزه فینتک
میتوانند محصوالت و خدمات سفارشیشده خود را ارائه دهند.

حامیان پر مخاطبترین رسانه فینتک ایران
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