مضاعفی بگیرد.
سئوال دیگر اینکه ،با تجارب گذشته خود ،مدیریت در بانک گردشگری را دارای
چه وجوه تمایزی میدانید و این بانک چه ظرفیتها و فرصتهایی را میتواند برای
توسعه گردشگری ایجاد کند؟
مهمترین عنصر و مزیت بانک گردشگری ،بنیان نهاده شدن این بانک بر یک صنعت پیشران به
نام گردشگری است که ظرفیتهای منحصربهفردی در کشور ما دارد و هنوز اقتصاد ما از این
ظرفیت ها به فراخور پتانسیل باالی حوزه گردشگری آنچنان که شایسته است منتفع نشده
است .اینکه بانکی با نام گردشگری به شکل تخصصی فعالیت اقتصادی در این حوزه را دنبال
کند در جهان کمنظیر است و از آنجا که صنعت گردشگری بهویژه در کشورهای در حال توسعه،
ظرفیتهای زیادی در ایجاد اشتغال آسان و سریع و کاهش سطح رکود در بنگاههای فعال این
حوزه دارد ،اهمیت این موضوع بیشتر مشخص میشود .ما به عنوان بانک عامل سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،تاکنون توانستهایم اقدامات مهمی در ایجاد زیرساختهای
حیاتی گردشگری ایران انجام دهیم و از این به بعد هم باید کمک کنیم با ایجاد بسترهای مناسب
گردشگری در کشور ،نگاه توسعهای بر این حوزه حاکم شود و بتوانیم از همه امکانات از جمله
توان و سرمایه داخلی و سرمایهگذاری خارجی به نحو مناسب استفاده کنیم .ما نیازمند عزیمت
از نگاه کوتاهمدت به گردشگری به یک تعریف و رویکرد توسعهمحور برای این صنعت هستیم.
صنعت گردشگری در صورت برنامهریزی مناســب قابلیت آن را دارد تا به تدریج حتی بدیل
صنایع بزرگی چون نفت شود.
بر اساس تحلیلی که مطرح کردید ،چه اهداف ،اولویتها و چشماندازی برای بانک
گردشگری ترسیم شده است؟
باید عرض کنم خوشبختانه با همت و هدایت آقای دکتر مهدی جهانگیری ،رئیس محترم گروه
مالی گردشگری ،مسیر حرکت بانک گردشــگری از ابتدای تأسیس آن تاکنون پیوسته رو به
سمت توسعه روزافزون زیرساختهای صنعت گردشگری کشور هدفگذاری شده است و این
مساله به عنوان سطح اول برنامهریزی اســتراتژیک بانک ،دیگر اهداف ما را حول خود سامان
داده و جایابی نموده است .انطباق میان منافع سهامداران و مشتریان بانک گردشگری وبهبود
و توسعه زیرساخت-های گردشگری کشور به کارآمدترین شکل ممکن ،اساس فعالیت همه
پروژههای ما در بانک گردشگریست .البته به شکل مشــخص و سیستماتیک تا پایان سال
 ،1398قرار گرفتن بانک گردشگری در میان  5بانک نخست کشــور از نظر سودآوری (،)EPS
کسب رتبه نخـست در ارائه خدمات متنوع مــالی و بانکی به صنعت گردشگری کشور و قرار
گرفتن در زمره  3برند برتر بانکی از دیدگاه مشــــتریان را نیز ما به عنوان اهداف و چشمانداز
میانمدت خود با جدیت در نظر گرفتهایم و در صدد تحقق آن هستیم.
بانک گردشگری در استانهای مختلف کشــور از جمله استان کرمان هم حضور
موثری داشته است .با چه رویکردی در این مسیر پای نهادهاید؟
گفته شما کامال درست است .گروه مالی گردشگری در اساسنامهاش یکی از اصول اولیه فعالیت
اقتصادی خود را توجه ویژه به توسعهی متوازن اقتصاد و حوزه گردشگری کشور تعریف کرده و
ت اقتصادی و توسعه زیرساختهای گردشگری در اقصی
توجه خاص به بسط و گسترش فعالی 
نقاط کشور دارد .پیرو همین رویکرد هم تعداد قابل توجهی پروژه را در استان کرمان عملیاتی
نموده یا در حال برنامهریزی و اجرای آن اســت .این امر هم دالیل روشــن دارد زیرا وسعت
جغرافیایی ،ظرفیتهای اقلیمی ،فرهنگی و تاریخی منحصر به فــرد به همراه منابع طبیعی
و معادن غنی ،اســتان کرمان را از حیث اجرای پروژههای اقتصادی توســعه محور برای رشد
اقتصادی کشور بسیار شاخص و برجسته میکند.
از همین رو فعالیت و اختصاص تسهیالت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در استان
کرمان با توجه به جمیع این نکات که اشاره کردم منطقی به نظر میرسد .اجرای پروژه هایی
چون احداث هتلهای بینراهی در ســطح استان و همینطور ســاخت مجتمع گردشگری
بینالمللی در شهر سیرجان با زیربنای  64هزار مترمربع با یکصد اتاق و سوئیت مجهز و کلیه
امکانات رفاهی و تفریحی نمونهای از این فعالیتهاست.
همچنین فعالیت در زمینه صنایع معدنی نیز که با راهبری شــرکت فوالد ماهان گروه مالی
گردشگری در شهرستانهای سیرجان ،بافت ،بردسیر و  ...انجام میشود و وفق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری معظم انقالب است همه با محوریت توسعهی زیرساختهای
اقتصادی و گردشگری این اســتان در حال انجام است .همچنین حمایت بانک گردشگری در
زمینه احداث مراکز آموزشی کیمیای دانش که  3مدرســه آن نیز در دهستانهای اسفندقه
جیرفت ،روستای محمدآباد شهرستان ارزوئیه و بخش صوغان شهرستان ارزوئیه به بهرهبرداری
رسیده و چندین مرکز دیگر نیز در مراحل ســاخت و اجرا قرار دارد در زمینه مسئولیتهای
اجتماعی و خیریه بانک گردشگری قابل تعریف است.

اشاره کردید که درصدد کسب رتبه نخست ارائه خدمات مالی و بانکی متنوع هستید.
در مورد خدمات ویژه بانک گردشگری توضیحی ارائه فرمایید.
بانک گردشگری در زمینه ارائه خدمات نوین بانکی همواره یکی از بانکهای پیشروی کشور
است که به طور اجمالی اگر بخواهم خدمت شــما و مخاطبان گرامی عرض کنم؛ بایستی به
بانکداری اینترنتی پیشرفته ،تلفن بانک ،همـــراه بانک ،سامانه پرداخت الکترونیکی و انواع
مبنایی مهمی اســت که همگام با
کارتهای پرداخت بانکی اشــاره کنم که از جمله خدمات
ِ
جدیدترین تکنولوژیهای روز در دنیا ،توسط این بانک به مشتریان عزیز ارائه شده و به صورت
پیوسته منطبق با استاندارهای معیار بانکی بروزرسانی میشود.
همچنین همزمان با باز شدن کانال ارتباط مالی و پولی در فضای جدید اقتصادی کشور ،بانک
تخصصی ارزی و صرافی مرتبط ،خدمات متنوع و سازمانیافتهای
گردشگری با راهاندازی شعب
ِ
را به فعاالن صنعت گردشگری داخلی و خارجی ارائه میکندکه این امر هم بیشک در اعتماد
ِ
امنیت خاطر گردشگران ورودی و رونق این صنعت پویا در آینده تاثیری بسزا خواهد داشت.
و
همچنین در روز جهانی گردشگری امسال راهاندازی سیســتم جامع "اپرو" به عنوان سامانه
آنالین خدمات گردشگری و متمرکز سفر که نام بانک گردشگری را به عنوان پشتیبانی معتبر
همراه خود دارد ،گامی ارزشمند دیگری است که انشااله بستر سفرهای ارزان و راحت داخلی و
خارجی را برای همه هموطنان فراهم خواهد کرد و حق سفر را که حق همه ایرانیان عزیز است؛
بیش از قبل تسهیل خواهد کرد.
جناب آقای خواجه حسنی! به عنوان یکی از مدیران مجرب و صاحبنظر ساختار
بانکی کشور ،چه ارزیابی از شــرایط و ظرفیتهای این عرصه دارید و چه مسیری
پیشروی نظام پولی کشور برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور وجود دارد؟
همانطور که میدانید در طول ســالیان متمادی گذشته همواره سیاســتگذار پولی متاثر از
سیاستگذار مالی در کشور بوده و به صورت مستقل قادر به تعریف سیاستها ،اهداف و مسیر
تامین مالی و پولی نبوده است .از همین رو بنده معتقدم در حال حاضر که قسمت عمده تامین
مالی اقتصاد ما را نظام بانکی در حال انجام آن میباشــد باید مورد بازنگری اساسی قرار داد و
تمرکز بیشتری بر سایر ابزارهای موثر از جمله بازار سرمایه و سهام داشت یا اینکه بازار بدهی را
متناسب با رویکرد برنامهها و پروژههای اقتصادی کالن و خرد فعال کرد.
زیرا تا زمانی که سیستم بانکی تنها منبع و مرجع تخصیص و تامین پولی و مالی ما باشد ،راه را
اشتباه رفتهایم .این یک نکته و نکته مهم دیگر اینکه خود سیستم بانکی ما نیز با توجه به پارهای
مالحظات مهم نیاز به یک بازتعریف اساسی در رویهها و نظارتها دارد که خوشبختانه در دوره
جدید آن در دولت کنونی این کار با ســرعت و دقت خوبی در حال انجام شــدن است .ما باید
متناسب با باز شدن فضای پولی و مالی پسا برجام ،از یکسو سیستم بانکی خود را منطق با قواعد
بینالمللی پولی و مالی به روزرسانی کنیم و از دیگر سو بازار تامین مالی و پولی کارامد داخلی را
به صورت موازی با سیستم بانکی خود تحریک ،حمایت و نهادینه کنیم.
به عنوان سوال آخر ،موضوع اصالح ساختار بانکی کشور به عنوان یکی از مباحث
اصلی در سالهای اخیر مطرح بوده است .تحلیل جنابعالی چیست؟
بیشــک این امر یک نیاز غیرقابل اجتناب و اساســی با توجه به مختصات اقتصادی ما است.
بازدهی پایین داراییها در سیستم بانکی در طول ســالیان گذشته ضرورت اصالحات در این
زمینه را گوشــزد میکند .فارغ از آنچه در گذشته رخ داده که شــرایط تحریم نیز به آن دامن
میزد؛ نگاه ما ازین پس بایستی معطوف به فضای جدیدی باشد که کلیت اقتصاد ما و سیستم
بانکیمان خواه یا ناخواه با آن روبرو خواهد شد و آن فعالیت اقتصادی و مالی در فضای جهانی
است .درصورت عدم انطباق ما با این مهم ،عمال کانال ورود و جذب سرمایه خارجی به کشور
و همچنین تأمین مالی پروژههای اقتصادی به شــکل کارامد در جهت رشد اقتصادی پایدار
عقیم میماند .نظارت اصولی سیستم بانکی که خوشبختانه روز به روز در حال بهبود است به
همراه مجموعهی عواملی چون بسط و توسعه روابط بینالمللی بانکها ،کنترل سود سپرده و
صندوقهای سرمایهگذاری موجود ،کاهش تقاضای سفته بازی در اقتصاد و ایجاد شرکتهای
مدیریت دارایی ،همه و همه مواردی است که بایستی در اصالحات معطوف به سیستم بانکی
ما به صورت همزمان و در یک ترکیب منطقی ،کلیت ســاختار اقتصادی ما از خرد و کالن به
آن توجه بکنند.
ما در حال حاضر اگر چه در حال بهبود و پیشرفت بسیاری از عناصر سیستم بانکی کشور هستیم
اما بدون یک اجماع ملی حرکت روبه جلوی اقتصاد و نهادینه کردن امر درســت در سیستم
بانکی آسان نیست .پرداخت تسهیالت  3261هزار میلیارد ریالی در  8ماهه سال که با رشد 48
درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته همراه بوده ،به خوبی نشان از اهمیت و همچنین
بار سنگین بر دوش نظام بانکی دارد که همه ارکان اقتصادی ،باید با کاستن از این فشار ،جریان
تخصیص و تامین مالی توسط سیستم بانکی را کارامدتر ،بهینهتر و شفافتر کنیم.
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