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هشدار همتی به فرصت جویان 
بازار ارز در فضای مجازی 

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: عوامل اقتصادی و توانایی مداخله 
بانک مرکزی، نرخ هایی که امروز توسط فرصت 
جویان و در فضاهای مجازی مطرح می شــود را 
ماندگار نمی داند. به مردم توصیه می کنم دارایی 

خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.
به گزارش ایسنا، در پست جدید همتی آمده 
است: این روزها متأسفانه برخی افراد و صاحب 
منصبان و بعضاً ذینفعان به تریبونی که دسترسی 
پیدا می کنند، با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی 
و روانی دشمنان علیه کشــورمان و در حد خود، 
آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان به 

تصویر می کشند.
دالالن و نوســان گیران هم سوار بر این گونه 
القائات و بزرگ نمایی ها، بحث هایی مانند تأثیر 
رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه ها، کسب 
و کار خود را، با فــروش ارزهای باال خریده خود، 

رونق می دهند.
بانک مرکزی همچنان که تا به حال نیز نشان 
داده است در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده 
را عملیاتی خواهد کرد. زمان و نوع مداخله را بانک 
مرکزی تعیین می کند، نه فضا ســازی دالالن و 

فرصت جویان.
    

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد:

 ارائه خدمات مطلوب تر به 
گردشگران نوروزی

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش برتکریم 
گردشــگران و فراهم شــدن امکانات مطلوب 
گردشگری برای مسافران نوروزی کیش تاکید 

کرد. 
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، در نخستین جلسه 
ستاد نوروزی که صبح سه شنبه 9 بهمن با حضور 
جمعی از معاونان و مدیران ســازمان و روسای 
کمیته های مختلف ستاد نوروزی در محل سالن 
اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، 
راهکارهای میزبانی شایســته از گردشگران در 
تعطیالت نوروز 98 بررســی و تصمیمات الزم 

اتخاذ شد.
غالمحسین مظفری در این نشست بااشاره 
به لزوم اطالع رسانی مناســب به هموطنان در 
خصوص شرایط سفر و اقامت در جزیره کیش در 
ایام نوروز تاکید کرد: باید بکوشیم تا امسال نیز 
هموطنان در سفر به جزیره کیش اقامت بسیار 

خاطره انگیزی را تجربه کنند.
ایجاد تمهیدات الزم برای سفر هر چه بهتر 
مردم به جزیره کیش، ارتقاء سطح خدمات در 
ناوگان حمل و نقل عمومی، اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های بخش خصوصــی در جهت ارائه 
خدمات گردشــگری به مســافران نوروزی، 
بررســی کارشناســانه و همه جانبه نگری در 
تعیین شرایط ورود خودروها از سرزمین اصلی 
به کیش،  نظر سنجی مســتمر از گردشگران 
با هدف ارتقاء ســطح خدمات و افزایش میزان 
رضایتمندی مسافران نوروزی، استفاده مناسب 
از ظرفیت رسانه ملی در جهت معرفی امکانات و 
جاذبه های گردشگری جزیره کیش به هموطنان 
استان های مختلف و تعامل گسترده با مسئوالن 
اســتان هرمزگان برای هماهنگی بیشــتر در 
میزبانی از گردشگران نوروزی از جمله مواردی 
بود که دکتر مظفری رییس ستاد نوروزی کیش 

در این نشست عنوان کرد.   
روسای کمیته های مختلف نیز در خصوص 
فعالیت کمیتــه هــا در هفته های گذشــته 
گزارش های کوتاهی را ارائه و مواردی را در جهت 
ارتقاء سطح خدمات گردشــگری در نوروز 98 

عنوان کردند.
توجه جدی به مقوله آموزش در بخش ها و 
صنوف مختلف مرتبط با خدمات گردشگری، 
ایجاد امکان دسترســی به اینترنت رایگان در 
نقاط مختلف جزیره کیــش از جمله مبادی 
ورودی، تقویت آنتن دهی تلفن های همراه در 
نقاط مختلف جزیره با نصب 16 دکل تجمیعی 
و همچنین تعامل با اپراتورهای مختلف، ارسال 
پیامک خوش آمد به گردشــگران در مبادی 
ورودی و معرفی اپلی کیشــن آی کیش برای 
استفاده سریع و آسان از خدمات گردشگری، 
استفاده کارشناســانه از ظرفیت های فضای 
مجــازی و بروشــورهای الکترونیکــی برای 
اطالع رسانی ســریع، گســترده و کم هزینه 
تر به گردشــگران، ایجاد پارکینگ مناسب و 
رایگان اتومبیل در بنادر چارک، لنگه و آفتاب 
و افزایش شمار لندینگ کرافت ها و شناورهای 
مسافربری از جمله موارد مطرح شده در اولین 

جلسه ستاد نوروزی کیش بود.  

خبر اقتصادی
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مهدی الیاسی، روزنامه نگار

ماجرای اعتراضات کارگران هفت 
تپه، بار دیگر اعتراض به خصوصی سازی 
صنایع و بنگاه ها را به موضوعی مطرح 
در اقتصــاد کشــور تبدیل کــرد. به 
نحوی که همه جریان های سیاســی، 
روشــنفکری و نحله هــای اقتصادی 
ناچار به موضع گیری در این خصوص 
و تبیین و تشریح دیدگاه خود شدند. در 
میان شاهد طیف متنوعی از دیدگاه ها 
بودیم. از منتهی الیه چپ تا منتهی الیه 
راست. در ورای هیاهوهای سیاسی و 
با نگاهی اقتصادی به موضوع، بررسی 
سیر تاریخی خصوصی سازی، نشان 
می  دهــد، کوچک ســازی دولــت و 
خصوصی سازی، ایده ای بود که پس از 
جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی 
مطرح شــد و گام هایی برای واگذاری 
بنگاه های دولتی برداشته شد. هسته 
اصلی ایده خصوصی ســازی، کاهش 
تصدی گری دولت است. مقصود اصلی 
از خصوصی سازی این است که از حجم 
دولت در اقتصاد ملی کاسته شود. یعنی 
خصوصی سازی زمانی می تواند موفق و 
کامیاب تلقی شود که از یک سو از حجم 
دولت بکاهد و از سوی دیگر به افزایش 
کارآیی بنگاه های اقتصادی منجر شود.

تاریخچه این خصوصی سازی 
ایده واگــذاری بنگاه های دولتی به 
بخش خصوصی پس از دولت هاشمی 
رفســنجانی در دولت اصالحات نیز به 
صورت کج دار و مریز ادامه پیدا کرد اما 
از آنجا که اصل 44 قانون اساســی، در 
عمل مانعی حقوقی برای بســیاری از 
واگذاری ها بود در سال 1385 و هم زمان 
با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد با 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساســی، از ســوی مقام رهبری، این 

محدودیت حقوقی عمال مرتفع شد.
در ابالغیــه رهبــری درخصوص 
سیاســت های کلی اصل 44، هدف از 
واگذاری بنگاه هــای دولتی این چنین 

قید شده است: 
- شتاب بخشــیدن به رشد اقتصاد 

ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم 

مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی 
و بهره وری منابــع مادی و انســانی و 

فناوری.
- افزایــش رقابت پذیری در اقتصاد 

ملی.
- افزایش سهم بخش های خصوصی 

و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت 

در تصدی فعالیت های اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.

- تشویق اقشــار مردم به پس انداز و 
سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار 

همچنین در توضیح سیاست های 
کلی اصل 44 برای جلوگیری از بزرگ 
شــدن تولید تاکید شــد: »دولت حق 
فعالیــت اقتصــادی جدید خــارج از 
موارد صدر اصــل 44 را ندارد و موظف 
اســت هرگونه فعالیت )شــامل تداوم 
فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن( را 
که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، 
حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم 
)ساالنه حداقل  درصد کاهش فعالیت( 
به بخش هــای تعاونــی و خصوصی و 

عمومی غیردولتی واگذارکند.«
همانگونه در متن ابالغیه به صراحت 
تاکید شــده هدف از واگذاری بنگاه ها 
و شــرکت های دولتی از یکسو ارتقای 
کارآیی بنگاه های اقتصادی و از ســوی 
دیگر افزایش ســهم بخش خصوصی 
در اقتصاد ملی و افزایش رقابت پذیری 
اقتصادی است. ابالغیه سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی در دولت محمود 
احمدی نژاد عمال یک مانع بزرگ حقوقی 
برای واگذاری بنگاه هــای اقتصادی به 
بخش خصوصــی را از میان برداشــت. 
پــس از ابالغ سیاســت های کلی اصل 
44 در سال 1385 و تاکید آن بر کاهش 
تصدی گری دولت و کاهش بنگاه داری 
و پس از ایجاد برخی زیرســاخت های 
تقنینی الزم، ســرانجام در تیرماه سال 

1387 سازمان خصوصی سازی موظف 
شد در چارچوب اساسنامه ای جدید و با 
اهدافی ازجمله »گسترش مالکیت در 
ســطح عموم مردم«، »ارتقای کارآیی 
بنگاه های اقتصادی«، »افزایش ســهم 
بخش هــای خصوصــی و تعاونی در 
اقتصاد ملی« و »کاســتن از بار مالی و 
مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های 
اقتصادی«، نســبت به انجــام وظایف 
قانونی خود بــرای کاهش تصدی گری 
دولتی و واگذاری بنگاه های دولتی اقدام 
کند.  در این راســتا و در دولت محمود 
احمدی نژاد و همچنین در ادامه آن در 
دولت حسن روحانی تعداد قابل توجهی از 
شرکت ها و بنگاه های دولتی در راستای 

اجرای سیاست های کلی اصل 44 توسط 
سازمان خصوصی ســازی واگذار شد. 
درخصوص این واگذاری ها چند انتقاد 

اساسی به چشم می خورد:
واگذاری شرکت های 

ورشکسته
بســیار گفتــه می شــود کــه 
خصوصی سازی و واگذاری شرکت های 
دولتی باعث ورشکستکی شرکت ها و در 
نتیجه بیکارسازی کارگران شده است. 
در این خصوص مثال های بسیاری ذکر 
می شود از جمله کارخانه کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه یا هپکو و شرکت هایی 
از این دســت که به نام کوچک سازی 
دولــت و خصوصی ســازی، از تملک 
دولت خــارج و اصطالحــا خصوصی  
شــدند. اما منتقدان به این نکته توجه 
ندارند که اساســا این شرکت ها پس از 
خصوصی سازی ورشکســت نشدند، 
بلکه در زمانی کــه در تملک دولت قرار 
داشــتند بنگاه هایی کامال ورشکسته 
بودند و بــا حجم بدهــی قابل توجه به 
بخش خصوصی واگذار شــدند. مثال 
شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت 
تپه زمانی که 100 درصــد در اختیار 
دولت بود کامال ورشکسته بود و میزان 
زیان انباشته آن چند برابر سرمایه این 
شرکت بود و از این حیث مشمول ماده 
141 قانون تجارت بود. یعنی شرکتی 
ورشکسته بود که بر مبنای قانون تجارت 
باید منحل می شد نه این که خصوصی 
می شد. این ورشکستگی در زمانی رخ 
داد که نیشــکر هفت تپه، کامال دولتی 
بود و توسط مدیران دولتی اداره می شد. 
نیشــکر هفت تپه زمانی کــه به بخش 
خصوصی واگذار شــد زیان انباشته آن 
به 345 میلیارد تومان رسیده و ظرفیت 

تولید آن به یک سوم کاهش یافته بود. 
نگاهی به واگذاری کارخانه نیشکر 
هفت تپه تا حدود زیادی گویای وضعیت 
سایر موارد خصوصی سازی در یک دهه 
اخیر اســت. در واقع دولــت، واگذاری 
شــرکت های دولتی را نه برای افزایش 
کارآیی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد 
ملی بلکه برای خالص شــدن از شــر 
بنگاه های زیان ده و ورشکسته دولتی، 
انجام می دهــد و در واقع قصــد دارد با 
نشان دادن آدرس غلط، علت تعطیلی 
یک بنــگاه را بخــش خصوصی  جلوه 
دهد در حالی که همان گونه که تاکید 
شد، این شــرکت ها اساسا زمانی که در 
تملک دولت بودند، ورشکســت بودند 
و طبق قانون تجارت باید منحل اعالم 
می شدند و دولت نیز مسئولیت و عواقب 

این انحــالل را می پذیرفت. پرســش 
اساسی این است که چرا دولت عالقه ای 
به واگذاری و خصوصی سازی بنگاه های 
ســودده ندارد؟ چرا خصوصی سازی از 
بخش های سودده اقتصاد ایران از جمله 
در صنایع فوالد و پتروشــیمی و نفت و 
غیره آغاز نمی شود؟ چرا دولت به هنگام 
خصوصی ســازی در ابتدا شرکت های 

ورشکسته دولتی را واگذار می کند؟ 
ایــن نــگاه دولــت بــه مقولــه 
خصوصی ســازی، کــه البتــه به یک 
دولت خاص نیز تعلق ندارد و به ســنت 
تمام دولت های تبدیل شــده اســت، 
خــود گویای علــت آشــفتگی های 
خصوصی ســازی در ایران اســت. این 
نگاه ابزاری به خصوصی سازی درواقع نه 
خصوصی سازی که تهی کردن مفهوم 
خصوصی ســازی و مفری برای فرار از 

مسئولیت است.
افزایش حجم دولت

دومیــن ایــراد اساســی بــه 
خصوصی ســازی را بایــد نقض غرض 
این مفهوم دانســت. اساســا هدف از 
خصوصی سازی کاهش حجم دولت در 
اقتصاد ملی بود. این در حالی اســت که 
تمام دولت های پس از انقالب، با اهداف 
و ایدئولوژی های متفاوت )سازندگی، 
اصالحــات، عدالت و اعتــدال( به رغم 
ادعای کاهش تصدی گری، حجم دولت 
در اقتصاد ملی به صورت ساالنه افزایش 
یافته اســت و دولــت از طریق بودجه 
عمرانی و با افزایش تملک دارایی های 
سرمایه ای عمال بر حجم خود در اقتصاد 
ملی که با بررســی میزان بودجه دولت 
نسبت به GDP ســنجیده می شود، 
افزوده اســت. از ایــن رو دومین هدف 
خصوصی ســازی یعنی کاهش حجم 
دولت نیز نه تنها تاکنون محقق نشــده 

بلکه مسیری خالف آن طی شده است.

طی سه  دهه و به نام خصوصی سازی انجام شد

خالص شدن دولت از شر شرکت های ورشکسته

 نگاهی به واگذاری کارخانه 
نیشکر هفت تپه تا حدود 

زیادی گویای وضعیت سایر 
موارد خصوصی سازی است. 

درواقع دولت، واگذاری 
شرکت های دولتی را نه برای 

افزایش کارآیی و شتاب 
بخشیدن به رشد اقتصاد 

ملی بلکه برای خالص شدن 
از شر بنگاه های زیان ده و 
ورشکسته دولتی، انجام 

می دهد

پرسش اساسی این است 
که چرا دولت عالقه ای به 

واگذاری و خصوصی سازی 
بنگاه های سودده ندارد؟ 

چرا خصوصی سازی از 
بخش های سودده اقتصاد 
ایران ازجمله صنایع فوالد 

و پتروشیمی و نفت و 
غیره آغاز نمی شود؟ چرا 

دولت ابتدا شرکت های 
ورشکسته دولتی را واگذار 

می کند؟ 

گزارش

این روزها هشــتمین همایــش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت توســط بانک 
مرکزی در حال برگزاری است. در حالی که شواهد 
نشــان می دهد بانکداری الکترونیک با استقبال 
مردم روبه رو شده ، اما به نظر می رسد هنوز تاثیر 
تحول دیجیتــال در بانک هــای ایرانی، محدود 
به الکترونیکی کردن ارتباط با مشــتریان بوده و 
فرآیندها و عملیات درونی بانک های ایرانی چندان 
از قابلیت های تحول دیجیتال بهره مند نشده است. 
اگرچه مردم این روزها کمتر به شعبه مراجعه 
کرده و اغلــب نیازهای بانکی روزمــره خود را از 
طریق اپ های موبایل، دستگاه های خودپرداز، 
پایانه های فروش و سامانه های بانکداری اینترنتی 
برآورده می کننــد، اما فنــاوری اطالعات تاثیر 
چندانی بر طراحی محصوالت بانکی نداشــته و 
همان محصوالت قدیمی این بار روی کانال های 

دیجیتال ارتباط با مشتری عرضه می شوند.
هنوز هیچ محصول مالی در نظام بانکی ایران 
وجود ندارد که صرفا برای مشــتریان دیجیتال 
عرضه شده باشد. هیچ نوع سپرده یا وام یا خدمات 
اعتباری نیست که براســاس تحلیل داده های 
مشتریان و صرفا روی کانال های دیجیتال عرضه 
شود. هیچ بانکی نیســت که در مدیریت منابع و 
مصارف خود از قابلیت های بانکداری الکترونیکی 

استفاده جدی کند. هیچ بانکی نیست که میان 
مشتریان دیجیتال خود و مراجعان به شعب تفاوت 
قائل باشد و سرویس های متفاوت و خاص به هر 
گروه ارائه دهد. هیچ بانکــی بازاریابی داده محور 
انجام نمی دهد. بانکداری باز هنوز در استراتژی 
رشد هیچ بانکی جای ندارد، هنوز حتی یک بانک 
کوچک که صرفا دیجیتال باشد و شعبه نداشته 
باشد مجوز نگرفته و خالصه اینکه تحول دیجیتال 
هنوز وارد کالبد بانک های ایرانی نشده و در الیه 

ارتباط با مشتریان متوقف مانده است.
شاید علت این باشد که بانکداری ایرانی هنوز 
»بانکــداری دارایی محور« اســت. در بانکداری 
سنتی، مشتری زمانی که به بانک مراجعه می کند، 
اهمیت و ارزش او را دارایی های مشهودی که به 
بانک ارائه می دهد مشخص می کند. مشتری اگر 
پول بیشتری در حساب خود داشته باشد یا وثایق 
ملکی یا سند مالکیت ماشین آالت صنعتی ارائه 
دهد به راحتی می تواند از خدمات بانکی بهره مند 
شــود؛ یعنی هر چقدر دارایی های مشهود یک 
فرد بیشتر باشد بانک های سنتی، رغبت و امکان 

بیشتری برای سرویس دهی به وی دارند.
اما بانکداری دیجیتال زمینه را برای »بانکداری 
داده محــور« فراهم کرده اســت. اکنون بانک ها 
به انبوهی از داده های مشــتری دسترسی دارند 

و می توانند با ابزارهــا و تکنیک های تحلیل داده 
 Know Your( کنند KYC مشتریان خود را
Customer(. روش های پردازش کالن داده ها 
)Big Data( بــه بانک ها امــکان می دهند از 
میان حجم عظیم اطالعات موجود انواع الگوها 
و تحلیل ها را درباره گروه های مختلف مشتریان 
استخراج کنند و با اســتفاده از روش های هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین نیازهای مشتری را 
پیش بینی کنند. بانکی که چنین نگاهی به داده 
دارد براساس داده مشتریان آنها را اعتبارسنجی 
می کند و متناسب با این اعتبار به آنها تسهیالت 
و خدمات مناسب شرایط شــان ارائه می کند. در 
چنین بانکی مشــتری حتی اگر دارایی نداشته 
باشد، داده دارد و داده ها او را برای بانک ارزشمند و 

قابل تحلیل می کنند.
اما در بانکداری ســنتی کسی که چند دقیقه 
پیش یک حساب با موجودی میلیاردی افتتاح 
کرده ارزشمندتر از مشتری دیگری تلقی می شود 
که 30 ســال به بانک وفــادار بوده امــا هیچ گاه 
موجودی بیشــتر از حقوق کارمنــدی آخر ماه 
نداشته است. در بانکداری سنتی اگر وثیقه مناسب 
داشته باشــید ظرف چند روز می توانید وام چند 
صد میلیارد تومانی بگیرید؛ اما اگر وثیقه و ضامن 
نداشته باشید حتی 10 میلیون تومان هم به شما 

وام نمی دهند. اما در بانکداری دیجیتال، اعتبار 
مشتری براساس تحلیل داده های مالی و غیرمالی 
تعیین می شــود و بانک برای اعتماد به مشتری 
به داده های او اتکا می کند نه فقط دارایی های او. 
مثال های متعدد دیگری وجود دارد که نشــان 
می دهد چگونه بانکداری داده محور موفق می شود 
محصوالت ارزان تر و متنوع تر و با فراگیری مالی 
)Financial Inclusion( به مراتب بیشتر از 

بانکداری دارایی محور عرضه کند.
حرکت به سمت بانکداری داده محور نیازمند 
شــجاعت و عزم بانک مرکزی برای بازنگری در 
قوانین و نیز حمایت از نوآوری در بانک ها اســت. 
بخشــی از این حمایت باید صــرف تقویت توان 
تخصصی مدیران ارشــد بانک ها شود. متاسفانه 
ترکیب ســنی و کیفیت تخصصی مدیران ارشد 

بانک ها به هیچ وجه متناسب با اقتضائات بانکداری 
مدرن نیســت. بررســی ترکیــب هیات مدیره 
بانک های ایرانی نشان می دهد تنها در 8 درصد 
بانک ها مدیر ارشد حوزه فناوری اطالعات عضو 
هیات مدیره اســت و در 40 درصد بانک ها مدیر 
ارشــد فناوری اطالعات حتی در سطح معاون 
مدیرعامل هــم نبوده و یک مدیــر میانی تلقی 
می شود. هم اکنون انتصاب اعضای هیات مدیره و 
مدیران عامل بانک ها منوط به تایید بانک مرکزی 
است و خروجی این فرآیند عمدتا یا بوروکرات های 
در آستانه بازنشستگی هستند که صرفا چون چند 
دهه در بانک ها شــاغل بوده اند ارتقا یافته و مدیر 
ارشد شده اند یا کارشناسان حسابداری هستند 
که براساس یک نگرش سنتی و اشتباه در مدیریت 

بانک ها دست باال پیدا کرده اند.
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