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خبر اقتصادی

هشدار همتی به فرصتجویان
بازار ارز در فضای مجازی

رئیسکلبانکمرکزیدرصفحهاینستاگرام
خود نوشت :عوامل اقتصادی و توانایی مداخله
بانک مرکزی ،نرخهایی که امروز توسط فرصت
جویان و در فضاهای مجازی مطرح میشــود را
ماندگار نمیداند .به مردم توصیه میکنم دارایی
خودرادرمعرضریسکبازارارزقرارندهند.
به گزارش ایسنا ،در پست جدید همتی آمده
است :این روزها متأسفانه برخی افراد و صاحب
منصبانوبعضاًذینفعانبهتریبونیکهدسترسی
پیدا میکنند ،با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی
و روانی دشمنان علیه کشــورمان و در حد خود،
آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان به
تصویرمیکشند.
دالالن و نوســان گیران هم سوار بر این گونه
القائات و بزرگ نماییها ،بحثهایی مانند تأثیر
رد یا قبول پالرمو و  SPVو سایر بهانهها ،کسب
و کار خود را ،با فــروش ارزهای باال خریده خود،
رونقمیدهند.
بانک مرکزی همچنان که تا به حال نیز نشان
دادهاستدرموقعمقتضیتدابیرپیشبینیشده
راعملیاتیخواهدکرد.زمانونوعمداخلهرابانک
مرکزی تعیین میکند ،نه فضا ســازی دالالن و
فرصتجویان.

چرتکه 3

طی س ه دهه و به نام خصوصیسازی انجام شد

خالص شدن دولت از شر شرکتهای ورشکسته

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
کیش تاکید کرد:

ارائه خدمات مطلوبتر به
گردشگران نوروزی

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشبرتکریم
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
ستادنوروزیکهصبحسهشنبه 9بهمنباحضور
جمعی از معاونان و مدیران ســازمان و روسای
کمیتههایمختلفستادنوروزیدرمحلسالن
اجتماعاتسازمانمنطقهآزادکیشبرگزارشد،
راهکارهای میزبانی شایســته از گردشگران در
تعطیالت نوروز  98بررســی و تصمیمات الزم
اتخاذشد.
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
خاطرهانگیزیراتجربهکنند.
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
جاذبههایگردشگریجزیرهکیشبههموطنان
استانهایمختلفوتعاملگستردهبامسئوالن
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
گزارشهای کوتاهی را ارائه و مواردی را در جهت
ارتقاء سطح خدمات گردشــگری در نوروز 98
عنوانکردند.
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  16دکل 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.

مهدی الیاسی ،روزنامه نگار

ماجرای اعتراضات کارگران هفت
تپه،باردیگراعتراضبهخصوصیسازی
صنایع و بنگاهها را به موضوعی مطرح
در اقتصــاد کشــور تبدیل کــرد .به
نحوی که همه جریانهای سیاســی،
روشــنفکری و نحلههــای اقتصادی
ناچار به موضعگیری در این خصوص
وتبیینوتشریحدیدگاهخودشدند.در
میان شاهد طیف متنوعی از دیدگاهها
بودیم .از منتهیالیه چپ تا منتهیالیه
راست .در ورای هیاهوهای سیاسی و
با نگاهی اقتصادی به موضوع ،بررسی
سیر تاریخی خصوصیسازی ،نشان
میدهــد ،کوچکســازی دولــت و
خصوصیسازی ،ایدهای بود که پس از
جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی
مطرح شــد و گامهایی برای واگذاری
بنگاههای دولتی برداشته شد .هسته
اصلی ایده خصوصیســازی ،کاهش
تصدیگریدولتاست.مقصوداصلی
ازخصوصیسازیایناستکهازحجم
دولتدراقتصادملیکاستهشود.یعنی
خصوصیسازیزمانیمیتواندموفقو
کامیابتلقیشودکهازیکسوازحجم
دولت بکاهد و از سوی دیگر به افزایش
کارآییبنگاههایاقتصادیمنجرشود.

تاریخچهاینخصوصیسازی
ایده واگــذاری بنگاههای 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  44قانون اساســی ،در
عمل مانعی حقوقی برای بســیاری از
واگذاریهابوددرسال 1385وهمزمان
باآغازبهکاردولتمحموداحمدینژادبا
ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساســی ،از ســوی مقام رهبری ،این
محدودیتحقوقیعمالمرتفعشد.
در ابالغیــه رهبــری درخصوص
سیاســتهای کلی اصل  ،44هدف از
واگذاری بنگاههــای دولتی این چنین
قیدشدهاست:
 شتاب بخشــیدن به رشد اقتصادملی.
 گسترش مالکیت در سطح عموممردمبهمنظورتأمینعدالتاجتماعی.
ارتقایکارآییبنگاههایاقتصادیو بهرهوری منابــع مادی و انســانی و
فناوری.
 افزایــش رقابتپذیری در اقتصادملی.
افزایشسهمبخشهایخصوصیوتعاونیدراقتصادملی.
کاستنازبارمالیومدیریتیدولتدرتصدیفعالیتهایاقتصادی.
-افزایشسطحعمومیاشتغال.

 تشویق اقشــار مردم به پسانداز وسرمایهگذاریوبهبوددرآمدخانوار
همچنین در توضیح سیاستهای
کلی اصل  44برای جلوگیری از بزرگ
شــدن تولید تاکید شــد« :دولت حق
فعالیــت اقتصــادی جدید خــارج از
موارد صدر اصــل  ۴۴را ندارد و موظف
اســت هرگونه فعالیت (شــامل تداوم
فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را
کهمشمولعناوینصدراصل ۴۴نباشد،
حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم
(ساالنه حداقل درصد کاهش فعالیت)
به بخشهــای تعاونــی و خصوصی و
عمومیغیردولتیواگذارکند».
همانگونهدرمتنابالغیهبهصراحت
تاکید شــده هدف از واگذاری بنگاهها
و شــرکتهای دولتی از یکسو ارتقای
کارآیی بنگاههای اقتصادی و از ســوی
دیگر افزایش ســهم بخش خصوصی
در اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری
اقتصادیاست.ابالغیهسیاستهایکلی
اصل 44قانون اساسی در دولت محمود
احمدینژادعمالیکمانعبزرگحقوقی
برای واگذاری بنگاههــای اقتصادی به
بخشخصوصــیراازمیانبرداشــت.
پــس از ابالغ سیاســتهای کلی اصل
 44در سال  1385و تاکید آن بر کاهش
تصدیگری دولت و کاهش بنگاهداری
و پس از ایجاد برخی زیرســاختهای
تقنینی الزم ،ســرانجام در تیرماه سال

نگاهی به واگذاری کارخانه
نیشکرهفتتپهتاحدود
زیادی گویای وضعیت سایر
موارد خصوصیسازی است.
درواقع دولت ،واگذاری
شرکتهای دولتی را نه برای
افزایش کارآیی و شتاب
بخشیدنبهرشداقتصاد
ملی بلکه برای خالص شدن
از شر بنگاههای زیانده و
ورشکستهدولتی ،انجام
میدهد
 1387سازمان خصوصیسازی موظف
شد در چارچوب اساسنامهای جدید و با
اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در
ســطح عموم مردم»« ،ارتقای کارآیی
بنگاههای اقتصادی»« ،افزایش ســهم
بخشهــای خصوصــی و تعاونی در
اقتصاد ملی» و «کاســتن از بار مالی و
مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای
اقتصادی» ،نســبت به انجــام وظایف
قانونی خود بــرای کاهش تصدیگری
دولتیوواگذاریبنگاههایدولتیاقدام
کند .در این راســتا و در دولت محمود
احمدینژاد و همچنین در ادامه آن در
دولتحسنروحانیتعدادقابلتوجهیاز
شرکتها و بنگاههای دولتی در راستای

اجرایسیاستهایکلیاصل 44توسط
سازمان خصوصیســازی واگذار شد.
درخصوص این واگذاریها چند انتقاد
اساسیبهچشممیخورد:
واگذاریشرکتهای
ورشکسته
بســیار گفتــه میشــود کــه
خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای
دولتیباعثورشکستکیشرکتهاودر
نتیجه بیکارسازی کارگران شده است.
در این خصوص مثالهای بسیاری ذکر
میشودازجملهکارخانهکشتوصنعت
نیشکر هفت تپه یا هپکو و شرکتهایی
از این دســت که به نام کوچکسازی
دولــت و خصوصیســازی ،از تملک
دولت خــارج و اصطالحــا خصوصی
شــدند .اما منتقدان به این نکته توجه
ندارند که اساســا این شرکتها پس از
خصوصیسازی ورشکســت نشدند،
بلکه در زمانی کــه در تملک دولت قرار
داشــتند بنگاههایی کامال ورشکسته
بودند و بــا حجم بدهــی قابلتوجه به
بخش خصوصی واگذار شــدند .مثال
شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت
تپه زمانی که  100درصــد در اختیار
دولت بود کامال ورشکسته بود و میزان
زیان انباشته آن چند برابر سرمایه این
شرکت بود و از این حیث مشمول ماده
 141قانون تجارت بود .یعنی شرکتی
ورشکستهبودکهبرمبنایقانونتجارت
باید منحل میشد نه اینکه خصوصی
میشد .این ورشکستگی در زمانی رخ
داد که نیشــکر هفت تپه ،کامال دولتی
بود و توسط مدیران دولتی اداره میشد.
نیشــکر هفتتپه زمانی کــه به بخش
خصوصی واگذار شــد زیان انباشته آن
به 345میلیارد تومان رسیده و ظرفیت
تولیدآنبهیکسومکاهشیافتهبود.
نگاهی به واگذاری کارخانه نیشکر
هفتتپهتاحدودزیادیگویایوضعیت
سایر موارد خصوصیسازی در یک دهه
اخیر اســت .در واقع دولــت ،واگذاری
شــرکتهای دولتی را نه برای افزایش
کارآییوشتاببخشیدنبهرشداقتصاد
ملی بلکه برای خالص شــدن از شــر
بنگاههای زیانده و ورشکسته دولتی،
انجام میدهــد و در واقع قصــد دارد با
نشان دادن آدرس غلط ،علت تعطیلی
ی جلوه
یک بنــگاه را بخــش خصوص 
دهد در حالی که همانگونه که تاکید
شد ،این شــرکتها اساسا زمانی که در
تملک دولت بودند ،ورشکســت بودند
و طبق قانون تجارت باید منحل اعالم
میشدندودولتنیزمسئولیتوعواقب

پرسش اساسی این است
که چرا دولت عالقهای به
واگذاری و خصوصیسازی
بنگاههای سودده ندارد؟
چرا خصوصیسازی از
بخشهای سودده اقتصاد
ایران ازجمله صنایع فوالد
و پتروشیمیونفتو
غیره آغاز نمیشود؟ چرا
دولت ابتدا شرکتهای
ورشکسته دولتی را واگذار
میکند؟
این انحــال را میپذیرفت .پرســش
اساسی این است که چرا دولت عالقهای
بهواگذاریوخصوصیسازیبنگاههای
ســودده ندارد؟ چرا خصوصیسازی از
بخشهای سودده اقتصاد ایران از جمله
در صنایع فوالد و پتروشــیمی و نفت و
غیرهآغازنمیشود؟چرادولتبههنگام
خصوصیســازی در ابتدا شرکتهای
ورشکستهدولتیراواگذارمیکند؟
ایــن نــگاه دولــت بــه مقولــه
خصوصیســازی ،کــه البتــه به یک
دولت خاص نیز تعلق ندارد و به ســنت
تمام دولتهای تبدیل شــده اســت،
خــود گویای علــت آشــفتگیهای
خصوصیســازی در ایران اســت .این
نگاهابزاریبهخصوصیسازیدرواقعنه
خصوصیسازی که تهی کردن مفهوم
خصوصیســازی و مفری برای فرار از
مسئولیتاست.
افزایشحجمدولت
دومیــن ایــراد اساســی بــه
خصوصیســازی را بایــد نقض غرض
این مفهوم دانســت .اساســا هدف از
خصوصیسازی کاهش حجم دولت در
اقتصاد ملی بود .این در حالی اســت که
تمام دولتهای پس از انقالب ،با اهداف
و ایدئولوژیهای متفاوت (سازندگی،
اصالحــات ،عدالت و اعتــدال) بهرغم
ادعایکاهشتصدیگری،حجمدولت
در اقتصاد ملی به صورت ساالنه افزایش
یافته اســت و دولــت از طریق بودجه
عمرانی و با افزایش تملک داراییهای
سرمایهای عمال بر حجم خود در اقتصاد
ملی که با بررســی میزان بودجه دولت
نسبت به  GDPســنجیده میشود،
افزوده اســت .از ایــن رو دومین هدف
خصوصیســازی یعنی کاهش حجم
دولت نیز نهتنها تاکنون محقق نشــده
بلکهمسیریخالفآنطیشدهاست.

گزارش

تخریب خالق بانکداری فرسوده
این روزها هشــتمین همایــش بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت توســط بانک
مرکزیدرحالبرگزاریاست.درحالیکهشواهد
نشــان میدهد بانکداری الکترونیک با استقبال
مردم روبهرو شده ،اما بهنظر میرسد هنوز تاثیر
تحول دیجیتــال در بانکهــای ایرانی ،محدود
به الکترونیکی کردن ارتباط با مشــتریان بوده و
فرآیندهاوعملیاتدرونیبانکهایایرانیچندان
ازقابلیتهایتحولدیجیتالبهرهمندنشدهاست.
اگرچه مردم این روزها کمتر به شعبه مراجعه
کرده و اغلــب نیازهای بانکی روزمــره خود را از
طریق اپهای موبایل ،دستگاههای خودپرداز،
پایانههایفروشوسامانههایبانکداریاینترنتی
برآورده میکننــد ،اما فنــاوری اطالعات تاثیر
چندانی بر طراحی محصوالت بانکی نداشــته و
همان محصوالت قدیمی این بار روی کانالهای
دیجیتالارتباطبامشتریعرضهمیشوند.
هنوز هیچ محصول مالی در نظام بانکی ایران
وجود ندارد که صرفا برای مشــتریان دیجیتال
عرضهشدهباشد.هیچنوعسپردهیاوامیاخدمات
اعتباری نیست که براســاس تحلیل دادههای
مشتریان و صرفا روی کانالهای دیجیتال عرضه
شود .هیچ بانکی نیســت که در مدیریت منابع و
مصارفخودازقابلیتهایبانکداریالکترونیکی

استفاده جدی کند .هیچ بانکی نیست که میان
مشتریاندیجیتالخودومراجعانبهشعبتفاوت
قائل باشد و سرویسهای متفاوت و خاص به هر
گروه ارائه دهد .هیچ بانکــی بازاریابی دادهمحور
انجام نمیدهد .بانکداری باز هنوز در استراتژی
رشد هیچ بانکی جای ندارد ،هنوز حتی یک بانک
کوچک که صرفا دیجیتال باشد و شعبه نداشته
باشدمجوزنگرفتهوخالصهاینکهتحولدیجیتال
هنوز وارد کالبد بانکهای ایرانی نشده و در الیه
ارتباطبامشتریانمتوقفماندهاست.
شاید علت این باشد که بانکداری ایرانی هنوز
«بانکــداری داراییمحور» اســت .در بانکداری
سنتی،مشتریزمانیکهبهبانکمراجعهمیکند،
اهمیت و ارزش او را داراییهای مشهودی که به
بانک ارائه میدهد مشخص میکند .مشتری اگر
پولبیشتریدرحسابخودداشتهباشدیاوثایق
ملکی یا سند مالکیت ماشینآالت صنعتی ارائه
دهد به راحتی میتواند از خدمات بانکی بهرهمند
شــود؛ یعنی هر چقدر داراییهای مشهود یک
فرد بیشتر باشد بانکهای سنتی ،رغبت و امکان
بیشتریبرایسرویسدهیبهویدارند.
امابانکداریدیجیتالزمینهرابرای«بانکداری
دادهمحــور» فراهم کردهاســت .اکنون بانکها
به انبوهی از دادههای مشــتری دسترسی دارند

و میتوانند با ابزارهــا و تکنیکهای تحلیل داده
مشتریان خود را  KYCکنند (Know Your
 .)Customerروشهای پردازش کالن دادهها
( )Big Dataبــه بانکها امــکان میدهند از
میان حجم عظیم اطالعات موجود انواع الگوها
و تحلیلها را درباره گروههای مختلف مشتریان
استخراج کنند و با اســتفاده از روشهای هوش
مصنوعی و یادگیری ماشین نیازهای مشتری را
پیشبینی کنند .بانکی که چنین نگاهی به داده
دارد براساس داده مشتریان آنها را اعتبارسنجی
میکند و متناسب با این اعتبار به آنها تسهیالت
و خدمات مناسب شرایطشــان ارائه میکند .در
چنین بانکی مشــتری حتی اگر دارایی نداشته
باشد ،داده دارد و دادهها او را برای بانک ارزشمند و
قابلتحلیلمیکنند.
اما در بانکداری ســنتی کسی که چند دقیقه
پیش یک حساب با موجودی میلیاردی افتتاح
کردهارزشمندترازمشتریدیگریتلقیمیشود
که ۳۰ســال به بانک وفــادار بوده امــا هیچ گاه
موجودی بیشــتر از حقوق کارمنــدی آخر ماه
نداشتهاست.دربانکداریسنتیاگروثیقهمناسب
داشته باشــید ظرف چند روز میتوانید وام چند
صد میلیارد تومانی بگیرید؛ اما اگر وثیقه و ضامن
نداشته باشید حتی ۱۰میلیون تومان هم به شما

وام نمیدهند .اما در بانکداری دیجیتال ،اعتبار
مشتریبراساستحلیلدادههایمالیوغیرمالی
تعیین میشــود و بانک برای اعتماد به مشتری
به دادههای او اتکا میکند نه فقط داراییهای او.
مثالهای متعدد دیگری وجود دارد که نشــان
میدهدچگونهبانکداریدادهمحورموفقمیشود
محصوالت ارزانتر و متنوعتر و با فراگیری مالی
( )Financial Inclusionبه مراتب بیشتر از
بانکداریداراییمحورعرضهکند.
حرکت به سمت بانکداری دادهمحور نیازمند
شــجاعت و عزم بانک مرکزی برای بازنگری در
قوانین و نیز حمایت از نوآوری در بانکها اســت.
بخشــی از این حمایت باید صــرف تقویت توان
تخصصی مدیران ارشــد بانکها شود .متاسفانه
ترکیب ســنی و کیفیت تخصصی مدیران ارشد

بانکهابههیچوجهمتناسببااقتضائاتبانکداری
مدرن نیســت .بررســی ترکیــب هیاتمدیره
بانکهای ایرانی نشان میدهد تنها در  ۸درصد
بانکها مدیر ارشد حوزه فناوری اطالعات عضو
هیاتمدیره اســت و در  ۴۰درصد بانکها مدیر
ارشــد فناوری اطالعات حتی در سطح معاون
مدیرعامل هــم نبوده و یک مدیــر میانی تلقی
میشود .هماکنون انتصاب اعضای هیاتمدیره و
مدیرانعاملبانکهامنوطبهتاییدبانکمرکزی
استوخروجیاینفرآیندعمدتایابوروکراتهای
درآستانهبازنشستگیهستندکهصرفاچونچند
دهه در بانکها شــاغل بودهاند ارتقا یافته و مدیر
ارشد شدهاند یا کارشناسان حسابداری هستند
کهبراساسیکنگرشسنتیواشتباهدرمدیریت
بانکهادستباالپیداکردهاند.

