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اردکانیان در گفت وگو با ایلنا؛
با قطعیت نمی توان گفت وارد 

»ترسالی« شده ایم

وزیر نیرو عنوان کرد: درست است که امسال 
نسبت به ســال های اخیر ساِل تر اســت اما به 

قطعیت نمی توان گفت وارد ترسالی شده ایم.
رضا اردکانیان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایلنا، دربــاره این که گفته می شــود با توجه به 
ســیالب های اتفاق افتاده در فصل بهار ما وارد 
»ترسالی« شــده ایم آیا به واقع چنین اتفاقی در 
حوزه  آبی کشور رخ داده است؟ گفت: امسال به 
نسبت سال های اخیر  »ساِل تر« است اما این که 
باتوجه به این امر بگویم وارد »تر سالی« شده ایم  
به هیج عنوان چنین چیزی را نمی شود با قطعیت 

مطرح کرد.
وی با اشــاره بــه طرح هــای وزارت نیرو 
درخصوص اصالح الگوی مصرف گفت: درصدد 
هستیم که بررسی کارشناسی را در این زمینه 
انجام دهیم حتی از متخصصان بین المللی هم 
دعوت کردیم که جلسه ای داشــته باشیم تا 
آخرین شرایط و نظریات را در خصوص تغییر 
اقلیم بررســی و بر اســاس آن بتوانیم  برنامه 
ریزی هایمان را اگر نیاز اســت به اصطالح به 
هنگام کنیم. اردکانیان تاکیــد کرد: عاقالنه 
این است وضعیت استفاده از منابع آب مان به 
گونه ای باشد که اگر سال آینده شرایط سختی 
را از حیث بارش  داشــتیم غافلگیر نشــویم و 
بتوانیم با اولویت نیازهای شــرب، بهداشت و 

مابقی نیازها را تأمین کنیم.
    

سفیر عراق خبر داد
 ایجاد شهرک های صنعتی 

مشترک ایران و عراق

سفیر عراق در ایران گفت: فعاالن اقتصادی 
ایرانی سیاست های خود را با عراق تنظیم کنند.

به گــزارش ایلنا، ســعد جــواد قندیل در 
همایش بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سابقه 
همکاری های دو کشور گفت: پس از دیدار تاریخی 
رییس جمهور ایران با نخســت وزیر عراق این 
همایش برگزار می شود و ما امیدواریم با تمهیدات 
اندیشیده شده همچون رایگان کردن ویزا برای 
زائران و تاجران روابط کشــور بیش از گذشــته 
توسعه تر پیدا کند. وی ادامه داد: ما دنبال ایجاد 
شهرک های صنعتی در نقاط مختلف هستیم. 
همچنین تمایل داریم شــرکت های ایرانی در 
بازسازی و آبادانی عراق پس از داعش به ما کمک 
کند. در حال حاضر بیکاری اصلی ترین مشکل دو 
کشور است و با فعال شدن شهرک های صنعتی 

مشترک میتوانیم با این پدیده مقابله کنیم .
ســفیر عراق در ایران متذکر شــد: سیاست 
عراق به ســمت حمایت از تولید داخل است و بر 
همین اســاس با اعمال تعرفه و محدودیت ها از 
کاالی تولید داخل حمایت می کند. از طرف دیگر 
دنبال آن هستیم که تعرفه مواد اولیه را به شدت 
کاهش دهیم و حتی به آن سوبسید بدهیم. فعاالن 
اقتصادی ایران این مساله را در نظر داشته باشند 
و بر همین اساس است که ما پیشنهاد می دهیم 

به سمت تاسیس شرکت های مشترک برویم.
    

افزایش قیمت نفت با تداوم 
تنش ها میان ایران و آمریکا

افزایش تنش ها میان ایــران و آمریکا باعث 
افزایش قیمت نفت شده است.

به گزارش ایلنا به  نقــل از اویل پرایس، تنش 
میان آمریکا و ایران و همچنیــن تمدید توافق 
کاهش تولید بین اوپــک و متحدانش موجب 

افزایش قیمت ها شده است.
بر اســاس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
برنت در آخرین معامالت با ۹۳ ســنت و معادل 
۱.۴۷ درصد افزایش به ۶۴ دالر و ۲۳ سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا هم در پایان معامالت با ۱۷ 

سنت افزایش به ۵۷ دالر و ۵۱ سنت رسید.

خبر اقتصادی
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مدیرعامل شرکت ســازوکار ویژه 
تجارت و تأمیــن مالی ایــران و اروپا 
)ســاتما( به ارائه توضیحاتــی درباره 
آخرین وضعیت این شرکت که شرکت 
متناظر اینســتکس در ایران اســت و 
نحوه فعالیت آن بــرای فعاالن بخش 

خصوصی پرداخت.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بعد 
از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 
۱۳۹۷، کشورهای اروپایی اعالم کردند 
که برای حمایت از تجــارت با ایران و 
همچنین حفظ برجام، ساز و کاری را 
طراحی می کنند کــه بتواند مبادالت 
تجاری ایران و اروپا را حمایت کند. در 
همین راســتا اروپایی ها سازوکار ویژه 
مالی خود برای تجارت با ایران را موسوم 
به »اینستکس« با سهامداری آلمان، 
انگلیس و فرانسه راه اندازی کردند. سه 
ماه بعد از تأسیس اینستکس، شرکت 
»ســازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی 
ایران و اروپا« یا همان »ساتما« که نهاد 
متناظر با ســازوکار مالی اروپا به شمار 
می رود، با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال 
و به مدیرعاملی »علی اصغر نوری«، نهم 

اردیبهشت در تهران به ثبت رسید.

در تازه تریــن خبــر مربــوط به 
اینستکس، فدریکا موگرینی مسئول 
پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
هفته گذشــته اعالم کرد قرار است ۷ 
کشور سوئیس، اسپانیا، هلند، فنالند، 
بلژیک، اسلونی و اتریش نیز به مکانیسم 
مالی اروپا بپیوندند. در این میان، هلند 
اعالم کرده قصد دارد به عنوان سهامدار، 
وارد سازوکار اینســتکس شود. غیر از 
این ها، چین و روسیه نیز برای پیوستن 

به اینستکس اعالم آمادگی کرده اند.
در تهران، ارائه خدمات تســویه و 
پرداخت بــه همــه صادرکنندگان و 
واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی 
و همچنین بــه بانک هــای داخلی و 
خارجی و نهادهای دولتی، گشــایش 
حساب اعتبار اســنادی، تسهیالت و 
اعتبارات ریالی و ارزی، ضمانت نامه ها 
و حواله ها، تأمین مالــی کوتاه مدت و 
بلندمدت نزد بانک ها، مؤسســه های 
مالی و شرکت های داخلی و خارجی به 
عنوان وظایف نهاد متناظر اینستکس، 
اعالم شده است. از دیگر فعالیت های 
این شــرکت، اخذ و اعطای نمایندگی 
به همه بانک ها و شــرکت های داخلی 

و خارجی، اخذ وام و تسهیالت از همه 
بانک ها و مؤسسه های اعتباری داخلی و 
خارجی به صورت ارزی و ریالی، تعامل 
با اینستکس اروپایی و سایر کانال های 
مالی و شــرکت ها در کشورهای دیگر 
اســت. آغاز فعالیت ســاتما در ایران 
طی ماه های گذشــته دائماً در ســایه 
اینستکس بوده است؛ اینکه آیا باالخره 
سازوکار مالی اروپایی ها برای تجارت با 
ایران عملیاتی می شود یا خیر. عملیاتی 
شدن اینستکس در نهایت با اعمال فشار 
سیاسی ایران ممکن شد و ابتدا عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و 
سپس فدریکا موگرینی در پی برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام در 
وین، روز هشــتم تیرماه اعالم کردند 
نخســتین تراکنش مالی اینستکس 
طی روزهای پیش رو انجام می شــود. 
اروپایی های حتی اعالم کردند یک خط 
اعتباری »چند میلیون یورویی« برای 
انجام نخستین تراکنش در چارچوب 

اینستکس گشوده می شود.
اگرچه آغاز بــه کار مبادالت مالی 
میان ساتما و اینستکس متأثر از مسائل 
سیاســی بوده اما به گفتــه علی اصغر 

نوری - مدیرعامل شــرکت سازوکار 
ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا 
)ســاتما( -، هماهنگی های عملیاتی، 
هماهنگی استانداردها و رفع موانع فنی 
نیز الزمه آغاز همکاری بوده است. نوری 
در این رابطه گفت: بــرای یک معامله 
تجاری صحیح، استانداردهایی در سطح 
دنیا تعریف شده است که مهم ترین آنها 
مربوط به تطبیق و راستی آزمایی است؛ 
در حال حاضر هم بانک های ایرانی این 
استانداردها را رعایت می کنند و فراتر 
از آن در کشــورهای دنیا، شرکت های 
بزرگ نیــز ملزم بــه تبعیــت از این 

استانداردها هستند.
به گفتــه نوری، از زمان تأســیس 
شرکت متناظر اینســتکس در تهران 
موسوم به ســاتما، اقدامات الزم برای 
رعایــت اســتانداردهای بین المللی 

صورت گرفته است.
مدیرعامل ســاتما در ادامه با بیان 
اینکــه این شــرکت درصدد تســت 
کانال های پرداخــت و واریز مربوط به 
صادرات و واردات اســت، افزود: موانع 
متعددی از جمله مشکالت مربوط به 
مسائل بانکی پیش روی صادرکنندگان 

قــرار دارد. به همین دلیــل در فاز اول 
از برخی تجــار که مســتقیماً به اروپا 
صادرات دارند درخواســت کردیم که 
از طریق ســاتما صادرات آزمایشــی 
انجام دهیم. در همین زمینه با برخی از 
صادرکنندگان نمونه و باسابقه صحبت 
شــده و برخی از آنها قــول همکاری 

داده اند.
نــوری همچنیــن تصریــح کرد: 
یک مورد آزمایشــی جهت واردات با 
اینســتکس هماهنگ شده که مساله 
پرداخت آن منوط بــه فروش نفت و یا 
خط اعتباری بــا بازپرداخت از محل 

درآمدهای نفتی اعالم شده است.
مدیرعامل ســاتما در مورد آخرین 
وضعیت تراکنش مالی وعده داده شده 
در قالب همکاری دو شــرکت ایرانی 
و اروپایی تاکید کــرد: در حال حاضر 
درخواست ما از طرف های اروپایی این 
اســت که آنها بانکی معرفی کنند که 
واســط خریدار و فروشندگان ایرانی و 
اروپایی باشــد. رایزنی ها در این زمینه 
انجام شده اما هنوز بانکی به طور رسمی 

به ما معرفی نشده است.
برخی معتقدند شرکت های اروپایی 
از ترس تحریم های آمریکا تاکنون وارد 
تعامل تجاری با ایران نشده اند و اگر از 
طریق سازوکار اینستکس وارد تجارت با 
ایران شوند، مشمول تحریم های آمریکا 
خواهند شد. نوری در این رابطه توضیح 
داد: اینستکس برآمده از دل برجام است 
و در برجام هم بحث تحریم های آمریکا 
اصاًل مطرح نیست؛ چرا که اگر قرار بود 
که تحریم ها این شرکت را تحت تأثیر 
قرار دهد، بنابراین از اول چرا اروپایی ها 
تصمیم به تأسیس این شرکت گرفتند؟
عمده منابع مالی اینستکس از 

فروش نفت خواهد بود
اینستکس به عوائد حاصل از فروش 
نفت اختصاص دارد یا عوائد حاصل از 
صادرات؟ نوری در پاسخ به این سوال 
تاکید کرد که عمده منابع مالی آن به 
خرید نفــت از ایران اختصــاص دارد. 
او افزود: اگر بخواهیم وارداتی داشــته 
باشیم، در رابطه با بحث تأمین نقدینگی 
آن، اروپایی ها باید نفــت ما را بخرند تا 
عوائد حاصل از آن به این شرکت واریز 
شود تا از محل آن بتوانیم واردات انجام 
دهیم. مدیر عامل ســاتما همچنین 

تاکید کرد در حال حاضــر نمی تواند 
هیچ پیش بینــی از مبلغ تراکنش این 
شــرکت با توجه به معامالت پیش رو 

داشته باشد.
نــوری در پایان، در پاســخ به نبود 
اطالعات دقیق در مورد سازوکار اجرایی 
ساتما برای ارائه خدمات به فعاالن بخش 
خصوصی، تصریح کرد: همان طور که از 
اسم شرکت مشخص است، ساتما یک 
سازوکار محســوب می شود. ما رابطی 
بین خریدار و فروشــندگان هستیم و 
خودمان به تنهایی اقدام به صادرات و 

واردات نمی کنیم.
 در طول حــدوداً دو ماهی هم که 
این شــرکت در تهران تأسیس شده 
تالش کردیم تا بــا برقراری ارتباطات، 
بســترهای تبــادالت مالــی، نحوه 
حســابداری و ســایر اموری که الزمه 
کار بین اینســتکس و ساتماســت را 
انجام دهیم. پروســه ای که باید در هر 
صورت طی شود؛ بنابراین تا زمانی که 
به صورت قطعی سازو کارهای مالی و 
نحوه تبادالت مشخص نشود، نمی توان 
زمان مشخصی برای راه اندازی قطعی 
این ســازوکار ویژه مالــی و آغاز زمان 
ارائــه خدمات به شــرکت های بخش 

خصوصی مشخص کرد.

مدیرعامل ساتما:

شرکت متناظر اینستکس، در مرحله آزمایش است

مدیر عامل ساتما:  همان طور 
که از اسم شرکت مشخص 
است، ساتما یک سازوکار 

محسوب می شود. ما رابطی 
بین خریدار و فروشندگان 

هستیم و خودمان به تنهایی 
اقدام به صادرات و واردات 

نمی کنیم. در حال حاضر هم 
نمی توانیم از مبلغ تراکنش 

این شرکت با توجه به 
معامالت پیش رو پیش بینی 

داشته باشیم

یادداشت

افشین تیرداد، کارشناس بازار مالی

با توجه به بررسی شــرایط پیشین و کنونی 
اقتصاد ملی، نظام بانکی کشــور، به عنوان بازوی 
توانمند دولــت، در اجرای برنامه های توســعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور، همواره، 
به طور اخص، مورد تهدید تحریم  های ناعادالنه 
بین المللی قرار گرفته است؛ که با تداوم این چالش، 
توجه به امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی 
در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به 
دلیل افزایش زمان و هزینه مبادالت و تسری آن 
به سایر بخش  های اقتصادی، از جمله، بنگاه های 

تولیدی داخلی، بیش از پیش ضروری است.
در این خصوص، برنامه  های منســجم اخیر 
بانک مرکزی ج.ا.ایــران، در راســتای اصالح و 
بهبود نظام بانکی کشور و منطبق نمودن گزارش 
شــاخص  های حوزه پولی و بانکی، با قالب  های 
بین  المللی، می  تواند نقش مؤثری را در حفظ توان 
ارزی و ارتقای پایدار اعتبار شبکه بانکی کشور دارا 
باشــد. الکن، ریل  گذاری فرآیند مزبور، نیازمند 
انجام تحلیل فزونی منافع بر هزینه  های اقتصادی، 
اجتماعی و سایر چالش های پیش رو، با نظر داشت 
به ضرورت ثبات تصویر داخلی وخارجی بانک  ها  
اســت. در این مورد، »راستی  آزمایی« و »افشای 
عمومی«، دو مقوله مجزا به نظر می  آیند. بدیهی 
اســت، اعمال نظارت های مؤثر و کافی، در کنار 
تعریف سنجه  های ارزیابی افشای عمومی بانک ها، 
متناسب با تأثیرات احتمالی سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی جزئیات افشاء شــده، عاملی الزم در 

پیمودن صحیح و هدفمند مسیر کارآمدی حوزه 
پولی و بانکی کشور ها است.

به منظور حصول اطمینان از پذیرش و استقرار 
شاخص ها و معیارهای مربوط به افشای استاندارد 
اطالعات، انجام فرآیند»هماهنگ  سازی« رویه ها 
و معیارهای افشــای اطالعات مالــی بانک ها، 
در کاهــش تدریجی تفاوت ها با شــاخص های 
بین  المللی، در مقابل با »استانداردسازی« ناگهانی 

آنها، امری مؤثر است.
در این مســیر، توجه به مقتضیات کنونی، در 
خصوص لــزوم مقابله با تحریم  هــای نابخردانه 
آمریــکا و بالتکلیفی اروپا در مواجهــه با برجام، 
ضرورت توجه به بهره  منــدی از توان مندی  های 
داخلی، از جمله، نقش ســطوح فنی و اعتباری 
شبکه بانکی کشور، برای هدایت گری مولد منابع 
در دسترس و مقابله مؤثر با تحریم ها، بیش از پیش 

نمایان می شود.
با این وصف، تدوین و اجرای سیاســت  های 
نظارتی کنونی، می  بایست، با هدف افزایش اعتبار 
نظام بانکی کشور، همســو و همنوا باشد. بدین 
منظور، مشابه سایر کشورها، افشای ناترازی های 
موجود در سیستم بانکی؛)که بعضاً، به دالیل خارج 
از حیطه اختیــار و اراده مدیران ذی ربط؛ و تحت 
تأثیر شرایط اقتصادی کشور به  وجود آمده است( 
صرفاً،  به دلیل استفاده از قالب  های گزارشگری 
بین  المللی، فاقد هرگونه منافع  بوده؛ و تنها، با ایجاد 
موانع و چالش  های غیرقابل اجتناب، موجب اتالف 
زمان وهزینه در توانمنــد نمودن نظام اقتصادی 

کشور می گردد.

به همین لحاظ، بررســی صورت  های مالی  
بانک های برخوردار از ساز و کار عملیاتی پیشرفته 
در اقصی نقاط جهان، حاکی از عدم اســتفاده از 

بسیاری از الزامات کنونی افشا، توسط آنها است.
مصادیق بخشــی از عــدم هماهنگی  های 
موجود در شبکه بانکی کشور، تصویب قوانین و 
بخشنامه های مختلف، از جمله،  ضرورت تهیه و 
افشای صورت های مالی منطبق با استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی)IFRS(؛ که حاوی 
اطالعات رقابتی و حّساّس بانک هاست. همچنین، 
ابالغ دستورالعمل جدید نحوه محاسبه نسبت 
کفایت سرمایه؛ که بر اساس محاسبات آن، نسبت 
کفایت ســرمایه بخش قابل توجهی از بانک  ها و 
مؤسسات اعتباری کشــور، به مراتب، پایین تراز 

حدود مقرر قرار می  گیرد.
ابالغ دســتورالعمل جدید نحوه شناسایی 
درآمد مؤسســات اعتباری؛ که اجرای برخی از 
مفاد آن و سایر دســتورالعمل های مورد اشاره، 
بدون توجه به لزوم  هماهنگ  سازی زیر ساختی، 
منجر به متأثر نمودن نامطلوب اعتبار شبکه بانکی 
کشــور در اذهان عموم مردم، در سنوات گذشته 
شده است. البته بانک مرکزی ج.ا.ایران در اقدامی 
مثبت و با امعان نظر به ضرورت هماهنگ  سازی، 
اجرای این دستورالعمل را برای یک سال به تعویق 

انداخته است.
در این راســتا، همگان اذعان دارند، »کارکرد 
قوانین« و »کفایت افشــا«، امــوری جداگانه؛ و 
نیازمند احصای دقیق مقتضیــات زمانی بوده؛ و 
هرگونه عدم تطابق در توجه بــه این موضوع، در 

تمامی ابعاد، زیان بار است.
با این همه، در شــرایط فعلی که مسئولیت 
بانک  ها برای تأمین منابع، برای بخش های واقعی 
اقتصاد، دو چندان شده است، التزام عملی به الگوی 
اقتصاد مقاومتی در خصوص ایجاد هماهنگی بین 
همه نهادهای مالی و اقتصادی کشــور، می تواند 
خألهای موجود را تا حد مطلوب پوشــش داده 
و آحاد اقشــار جامعه را در دامنــه امن اقتصادی 

قرار دهد.
با توجه به این که، یکی از مهم  ترین مؤلفه های 
تحقــق اقتصاد مقاومتــی، مردمی شــدن آن 
است؛ و شبکه بانکی کشور نیز در تعامل با اقشار 
مختلف جامعه، بدون شــک، برترین بستر برای 
همراهی مـردم، بـه  عنـوان اصلی  ترین ارکـان 
توسعه اقتصادی در جامعه، برای مقابله در برابر 
تحریم  هاست، حمایت مستمر مراجع قانون گذار 

و نظارتی، در این خصوص، یک مطالبه عمومی به 
نظر می  رسد.

بدیهی اســت، نقش  آفرینی نظــام بانکی در 
مقاوم  سازی و توسعه نظام اقتصادی کشور، در سایه 
اعتماد و اعتبار عموم جامعه اسالمی ایران، مقصدی 
است؛ که جز با انسجام تمامی ارکان ذی  مدخل، به 

منزله یک شخص واحد، میسر نخواهد شد.
در نهایت، ضمن اعتقاد و اصرار مبرم بر اصالح و 
استانداردسازی نظام بانکی کشور، به منظور توسعه 
تعامل مؤثر با شبکه بین  المللی بانکی، برای حفظ 
سرمایه اساسی شبکه بانکی کشور، که بدون تردید، 
اعتبار آن است؛ توجه هم زمان، به مواردی همچون، 
صیانت از اطالعات حّساس و طبقه  بندی شده نظام 
بانکی کشور و مقدم نمودن »هماهنگ  سازی« 
آنها، قبل از »استانداردســازی«، ضروری به نظر 

می  رسد.

ضرورت »هماهنگ سازی« قبل از »استانداردسازی« و صیانت از اعتبار شبکه بانکی کشور 


