هر بامداد در سراسر ایران

اسناد خزانه ،پیمانکاران را نابود میکند

معاون برنامه ریزی وزیر راه گفت:مدیران با نظر شخصی تصمیم میگیرند که
این امر سبب افزایش بدهیهای دولت به پیمانکار و تسویه بدهیها
با استفاده از اسناد خزانه میشود و پیمانکار را نابود میکند.
به گزارش مهر ،امیر امینی ادامه داد :اگر دستگاههای اجرایی و اداری را
بر اساس معماری سازمانی طراحی کنیم ،ادغام وزارتخانهها منجر
به حجیم شدن آنها نخواهد شد.

پولگندمبیشتری  بهکشاورزانپرداختمیشود
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شماره 764

ی عوامل
ش و پیگیر 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه تال 
خرید گندم بر پرداخت بهروز پول گند م تحویل گرفته شده است ،از برنامه
مدیریت خرید تضمینی ،کاهش هزین ه تبعی خرید و پرداخت پول بیشتر به
کشاورزان خبر داد .یزدان سیف با اظهار رضایت از تولید نان به روش صنعتی
اظهار امیدواری کردکه با گسترش این صنعت در کشور و کاهش دورریز نان به
سمت خودکفایی در بخش گندم حرکت کنیم.

نمایندگان مجلس در گفتگو با آفتاب اقتصادی در خصوص فرجام پرونده کرسنت

تکذیب ادعای کوهکن در مورد  18میلیارد دالر
آفتاباقتصادی-گروهصفحهاول:کرسنتیکیازپرحاشیهترین
قراردادهای بین المللی ایران اســت  .وزیــر فعلی نفت که در
دوره دولت اصالحات نیز همین ســمت را داشت  ،قراردادی با
شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد نمود که براساس آن ایران
با لولهکشی در خلیج فارس ،گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با
ابوظبی) را به امارات صادر میکرد .منتقدین این قرار داد معتقد
بودند که ما این گاز را ارزان میفروشیم و در مقابل زنگنه استدالل
میکرد که قراردادهای گاز منطقه ای است و نه بین المللی و در
هر منطقه قیمت خود را دارد و با توجه به مشــترک بودن این
میدان ما اگر آن را بفروشــیم به مصلحت تر اســت و در نهایت
ی معاون اول دولت احمدی نژاد و رئیس وقت
محمد رضا رحیم 
دیوان محاسبات کشور ،با استدالل بهصرفهنبودن این قرارداد ،از
آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد .بیژن زنگنه اما
در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده
که تا کنون امضاء شــده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع
میکند .در واقع اکنون به دلیل مخالفت این مخالفان ،آن میدان
تقریباً به حال خود رها شده و طرف دیگر به دلیل مشترک بودن
از آن بسیار بیشتر از ایران برداشت میکند.
در دولت محمود احمدینــژاد ،البته علی رغم انتقادهای اولیه
دیدگاههای سیاســتمداران به این قرارداد عوض شد و مخفیانه
سعی در احیاء آن داشتند که بعد از رایزنیهای انجام شده ،موفق
به این کار نشــدند .اختالفات داخلی در ایران بر ســر این پرونده
موجب شــد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات
خود در قبال طرف اماراتی نکند و ســرانجام شرکت کرسنت در
سال  ۲۰۰۹به دادگاه الهه شکایت برد .دادگاه الهه در سال ۲۰۱۳
رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی الزماالجرا اســت و طرف
ایرانــی باید تعهدات خود را عملی کنــد .این پرونده هم اکنون
نیز در دادگاه الهه در حال پیگیری اســت و پیش بینی میشود
که رســیدن به توافق در مورد آن چند سالی طول بکشد  .با این
همه در نهایت ناباوری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به نام
کوهکن که در این هفته برجام نمادین را آتش زد ،مدعی شد که
در این قرارداد علیه ایران حکم صادر شده و ایران باید در این باره
جریمه بپردازد .برای اطالع از صحت و سقم این موضوع با اعضای
کمیسیون انرژی مجلس به گفتگو نشستیم .
پیشی گرفتن ابعاد سیاسی از حقوقی

غالمرضا شــرفی عضو کمیســیون انرژی در این بــاره به آفتاب
اقتصادی گفت :متاســفانه پرونده کرسنت بسیار بیشتر از آنکه
سبقه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی پیدا کرده است و برخی
بازیگران بین المللی با توجه به تحوالت سیاسی مجدد قصد مطرح
کردن برخی شــبهات را دارند و با شانتاژهای رسانه ای سعی در
ایجاد فشــار دارند .گذشــته بر این در مورد این پرونده بحث 14
میلیارد و  16میلیارد و  18میلیارد مطرح نبوده است که برخی این
ارقام را مطرح میکنند  .البته قراردادهای بین المللی به گونهای

عضو کمیسیون انرژی:
متاسفانه پرونده کرسنت
بسیار بیشتر از آنکه سبقه
حقوقی داشته باشد جنبه
سیاسی پیدا کرده است و
برخی بازیگران بین المللی
بــا توجه بــه تحوالت
سیاســی مجــدد قصد
مطرحکردنبرخیشبهات
را دارند و با شــانتاژهای
رسانه ای سعی در ایجاد
فشار دارند .گذشته بر این
در مورد این پرونده بحث
 14میلیارد و  16میلیارد
و  18میلیارد مطرح نبوده
است که برخی این ارقام را
مطرحمیکنند

است که اگر ما امروز رفتاری مینماییم باید حداقل تبعات  50سال
بعد را ببینیم ،مسئله حقوقی کرسنت در چند مرحله مطرح شد و
در دولتهای مختلف نیز اشکال مختلف پیدا کرد ،البته متاسفانه
ما در حوزه تجارت بین الملل تنها هستیم به همین خاطر باید کار
خود مان را محکم ببندیم ،آنچه که از برایند رفتارهای بازیگران
بین المللی در رابطه با این مســئله پیش آمده ،این مســئله را
پیش میکشد که تنها یک کشور پشت این مسئله نیست .
ادعای کوهکن پرسش بر انگیز است

وی در ادامه گفت :نماینده مجلس به مثابه یک مسئول نظام است
که گفتار و رفتار وی بازتاب پیدا میکند  .مســتحضرید همکار
خوب ما آقای محسن کوهکن نماینده محترم لنجان که تجربه
چند دوره نمایندگی را دارند  ،در سخنانی اعالم کردند که ایران
در هفته گذشته به طور قطع به پرداخت  18میلیارد دالر جریمه
محکوم شده است .این ادعای ایشان با عالمت سوال بسیار بزرگی
مواجه است که تعجب بسیاری از دلسوزان از جمله بنده و شماری
دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس را بر انگیخت  .واقعیت آن
است که ما در برهه زمانی فعلی باید در نهایت اتحاد و همدلی به
گونه ای عمل نماییم که خودمان آب به آسیاب دشمن نریزیم و
خدای نکرده نا آگاهانه در راستای مطامع صهیونیستها و دشمن
آمریکاییحرکتنکینم،ایشاندوروزپسازانجامعملسوالبرانگیز
آتــش زدن برجام در صحن مجلس که از ســوی جمع کثیری
از نمایندگان مردم تقبیح شــد ،آمدند در صحن علنی مجلس و
بدون آنکه رای قطعی از سوی دادگاه بین الملی صادر شود ،اعالم

معاونتوسعهروستاییومناطقمحرومنهادریاستجمهوری:

روندپرداختتسهیالتاشتغالرضایتبخشنیست

معــاون توســعه روســتایی و مناطق محروم نهاد ریاســت
جمهوری با اشاره به دستور اکید رئیس جمهور برای جذب
منابع تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان تیرماه گفت :روند
پرداخت این تســهیالت رضایت بخش نیست.سید ابوالفضل
رضــوی در گفتگو با مهر ،دربــاره آخرین وضعیت پرداخت
تسهیالت  ۱.۵میلیارد دالری اشتغال از محل صندوق توسعه
ملی گفت :معادل ریالی این تسهیالت  ۶هزار میلیارد تومان
اســت که به تدریج در اختیار چهار بانک و موسســه عامل
قرار میگیرد؛ اما هر یک از موسسات و بانکها موظفند معادل
اعتباری که از این محــل به آنها تخصیص مییابد ،از منابع
داخلی خود به این منابع اضافــه کنند .بنابراین در مجموع
۱۲هزار میلیارد تومان برای تســهیالت اشــتغال با اولویت
مناطق روستایی و عشایر در نظر گرفته شده است.وی با بیان
اینکه بر اســاس پیمایش و بررسیهای انجام شده پرداخت

ادامه رشد شاخص بورس

دیروز با تداوم رشــد قیمت سهمها در بورس تهران ،شاخص
کل در آســتانه ورود به کانال  ۹۵هــزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایســنا ،دیروز شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران  ۲۰۲واحد رشــد کرد و به رقم ۹۴
هزار و  ۹۰۶رسید .همچنین شاخص کل هم وزن با رشد ۹۳
واحد تا رقم  ۱۷هزار و  ۱۱۶واحد باال رفت.شاخص آزاد شناور
نیز با رشــد  ۲۸۴واحد رقم  ۱۰۱هزار و  ۳۹۱را تجربه کرد.

تسهیالت در تمام استانها در جریان است اما روند پرداخت
این تســهیالت بر اســاس میزان اعتبارات هدفگذاری شده
رضایــت بخش نیســت ،افزود :بــا توجه به دســتور اکید
رئیس جمهور باید تمام طرحهای اشــتغالزای مورد تایید ،تا
پایــان تیر ماه منجر به قرارداد با بانکها شــوند که در این
زمینه انتظار میرود در مســیر پرداخت تســهیالت اشتغال
سرعت بیشتری به اجرای این طرح هم از سوی دستگاههای
اجرایی و هم از ســوی بانکها داده شــود.معاون توســعه
روستایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری ادامه داد :اگر
استانها در فرایند پرداخت سریع عمل کنند و این تسهیالت
به پروژههای اشــتغالزا هدایت شوند ،دولت تصمیم دارد این
طرح را با دریافــت مجوزهای قانونی ادامه دهد و در بودجه
ســال آینده پیش بینی کند که توفیق در اجرای این طرح
میتواند در این تصمیم گیری کمک کند.

عالوه بر این شــاخص بازار اول و بازار دوم هر یک به ترتیب
 ۱۵۹و  ۳۴۹واحــد رشــد کردند.در معامــات دیروز ،داد و
ستدهای سهام شرکتهای سایپا ،معدنی و صنعتی گلگهر
و خدمــات انفورماتیک هــر یک به ترتیــب ۲۴ ،۲۵و ۲۱
واحد تاثیر افزاینده روی شــاخصهای بازار داشتند ،اما در
طــرف مقابل ســیمان اصفهان ،ســرمایهگذاری نفت،گاز و
پتروشــیمیتامین و ملی صنایع مس ایران هر یک به ترتیب
بــا  ۸ ،۹و  ۶واحــد تاثیر کاهنده ســعی کردنــد نگذارند تا
شاخصها بیش از این رشد کنند.

معاوناموراقتصادیوبازرگانیوزارتصنعت،معدنوتجارت:

ارزدستمایهسودآوریبرایدولتنیست

معــاون امور اقتصادی و بازرگانــی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :وضعیت اقتصادی کشــور قابل دفاع اســت
و ایــران امــروز در موقعیتی بهتر از گذشــته قــرار دارد.
به گزارش خبرآنالین ،حسن یونس سینکی ،افزود :در حالی
که تالشهای فراوانی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت
گرفته است ،اما امروز به محض اینکه بحثی طرح میشود،
همــه از وضع موجود انتقاد میکنند .او با اشــاره به اینکه
کافی اســت شــرایط هفت ســال قبل را مورد بررســی
قرار دهیم ،گفت :واقعا در آن زمان اقتصاد درگیر چه بحرانی
بود؟ تورم باالتــر از  40درصد چه معنایــی دارد؟ مفهوم
تــورم  ،در این محدوده برای صنعــت ،بازرگانی و اقتصاد
مملکــت چیســت؟ او با تاکید بر اینکه بــه جای بحث در
خصوص فرصتها و راهکارهای توســعه یافتگی ،انتقاد از
وضعیت موجود از سوی همه دنبال میشود ،گفت :منظور
من این نیســت که مشکالت و کاســتیهایی وجود ندارد،

اتفاقا ما مشــکل داریم اما باید با توجه به مسیر حرکتمان
ببینیم این مشــکالت را چطور باید برطرف کنیم.سینکی
با اشــاره به اینکه اتفاقی که برای ارز در کشــور رخ داده ،
اقتصادی نیست ،گفت :بدون تردید ارز برای دولت دستمایه
سودآوری نیست ،در نتیجه دولت رسالتش در مدیریت ارز
را جهت اســتمرار توســعه یافتگی و آرامش کشور مد نظر
دارد و از این رو الزم بود تغییراتی در سیستم مدیریت ارز
اتفاق بیفتد .به گفته وی ،شرایط کشور ،مدیریت انقباضی
در بخــش ارز را ضروری کرده اســت .او ادامه داد :دولت
پــس از امضای برجام ،به دنبال توســعه یافتگی صنعت و
ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود و هنوز هم همین دستور
کار را دارد.شــاید جریان تامین ارز بــا کندیهایی مواجه
شده باشد اما مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی
و دارایی اطمینان داده اند که هیچ مشــکلی در تامین ارز
کشور وجود ندارد.

کردند که ایران  18میلیارد دالر جریمه شده است .قرارداد کرسنت
با توجه به توضیحات وزیر محترم نفت و پیگیریهای بنده دارای
پیچیدگیهای بسیار زیادی است .صد البته که این قرارداد قابل
دفاع است و نقدهایی هم به آن وارد است ،کل نقدهای وارده هم
حول محور این موضوع است که میشد سود بیشتری نصیب ایران
گردد .این نماینده مجلس تاکید کرد :با قاطعیت میگویم برخالف
صحبتهای همکارم رای صادر نشده است ،تنها ایران موظف شده
است تا زیرســاختهای الزم برای اجرای قرارداد را فراهم نمایم،
کشور ما نیز اعالم کرده است که مشکلی نداریم و تعهدات خودمان
را انجام داده ایم و ایران هم تا آن محلی که باید لوله میکشید تا گاز
را تحویل شرکت اماراتی بدهد کار خود را انجام داده و مشکل این
است که شرکت اماراتی به تعهدات خود برای تحویل گرفتن گاز
عمل نکرده است .در مقابل وقتی کسانی بدون اطالع از رای دادگاه
و جزئیات قضیه اظهارنظر میکنند و میگویند ایران محکوم شده
است ،این مسئله مشکوک است و باید بررسی شود  ،باید به عرض
برسانم که وکیل جمهوری اسالمیایران در دادگاه در جریان رای
صادره مورد ادعای آقای کوهکن نیســت و باید پرسید که شما
بر اساس کدام اطالعات و دانستهها در این مورد ابراز نظر میکنید و
بر چه اساســی چنین ســخنی میگویید ،آن هــم اظهارنظری
چنین که آشــکارا خالف منافع ملی اســت .در مورد کرســنت
قرار بود که از میدان مشترکی ما گاز را صادر کنیم و به این شرکت
بفروشیم ،به دلیل مشکالت و تعللها و تغییر دولتها مشکالتی
پیش آمد .حال باید بگویم که در آن میدان مشترک طرف مقابل
بیشــتر از ما برداشت میکند و االن در این بحبوحه ای تحریمها

و مشکالت ،باز ما به تعهدات خود عمل نمودیم و زیرساختها را
فراهم کرده ایم و این طرف اماراتی است که باید به تعهدات خود
عمل نماید ،اما آنها آمادگی نداشــتند و بیشــتر درگیر مسائل
حقوقی شــدند بــه جای آنکه تعهــدات فنی خــود را به انجام
برســانند .اکنــون هم به هر حــال با وجود آنکه یــک وقفه ای
در صدور گاز فراهم شد ،ما میبینیم که وزارت نفت زیر ساختها
را فراهم کرد .
حکمیدرباره پرونده کرسنت صادر نشده است

در این بین اداره کل روابط عمومیوزارت نفت در واکنش به این
نطق در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسالمیایران
به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع،
اطالعیهای صادر کرد .در این اطالعیه آمده است :پرونده قرارداد
کرســنت هماکنون در مراحل پایانــی داوری قرار دارد و تاکنون
هیچ حکمیدرباره این پرونده صادر نشــده است و از این رو بیان
محکومیت ایــران در این پرونده صحت نــدارد و به طریق اولی
ارقامینیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید
نیست .سبب شگفتی اســت در هفتههای اخیر بار دیگر برخی
رسانهها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شرکت کرسنت در
دعوای حقوقی ادعای چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و
اصرار بر درستی ارقام بی مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده،
عملکرد شبههناکی از خود نشان داده که به نظر میرسد در پس
این موضوع ،بدون توجه به تذکرات مراجع عالی کشــور اهداف و
اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری میکنند.

معاون وزیر اقتصاد:

هیچ قرارداد اقتصادی با ایران کتبی یا شفاهی لغو نشده است

پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در
هجدهم اردیبهشت ،گمانه زنی رسانهها
درباره آینده قراردادهای ســرمایه گذاری
و فاینانسهــای ایــران با کشــورهای
مختلف کلید خورد و روز گذشته برخی
پایگاههای خبری به نقل از منابع نامعلوم
از لغو فاینانسهای پسابرجامیخبر دادند
که البته وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تکذیب کرد«.محمد
خزاعی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که ســالها نماینده
جمهوری اســامیایران در ســازمان ملل متحد بوده اســت،
در گفت وگو با ایرنا ،آخرین وضعیت قراردادهای اقتصادی کشور را
تشریح کرد که به شرح زیر است:

بتازگی شنیده میشود با خروج ترامپ از برجام ،کشورها
قراردادهای فاینانس خود با ایران را قطع کرده اند .وضعیت
چگونه است؟

چنین چیزی را مشاهده نکرده ام و تکذیب میکنم؛ هیچ موسسه
مالی یا کشوری که با ایران و سیستم بانکی ما قرارداد مالی امضا
کرده ،آن را لغو نکرده است و حتی هیچگونه مکاتبه یا اظهار شفاهی
مبنی بر تصمیم به لغــو آن ،به ما و تا جایی که مطلعم به بانک
مرکزی نیز اعالم نشــده و حتی مکاتبات و امور مربوط به اجرایی
برخی پروژههای معرفی شده توسط بانک مرکزی در جریان است.
به نظر شــما در صورت خروج اروپــا از برجام ،تبعات
اقتصادی آن برای کشورمان چه خواهد بود و مذاکرات آتی با
آنها را چگونه میبینید؟

نخســت اینکه تاکنون اروپاییها و بلکه تقریباً همه کشورهای
موثر دنیا اقدام غیرحقوقی و غیرمنطقی آمریکا را محکوم کرده
و پایبنــدی خود را به ادامه برجام اعالم کرده اند؛ عالوه بر عالقه
آنها به گسترش روابط اقتصادی با کشور بزرگ و قدرتمند ایران،
این اقدام ترامپ در واقع صدمه بزرگی به حیثیت روابط و حقوق
بین الملل وارد کرد و مبانی حقوقی سیاسی و اعتباری توافقهای
بین الملل را زیر سوال برد.بویژه آنکه توافق برجام به تایید شورای
امنیت سازمان ملل رسید که بسیاری از این کشورها مانند فرانسه،
آلمان ،انگلستان و چین و روسیه از اعضای مهم آن هستند و این
اقدام آمریکا در واقع بیش از پیش به جایگاه سازمان ملل و شورای
امنیت صدمه زد؛ لذا تقابل کشورهای دنیا با این تصمیم و اظهار
حمایت از برجام ،عکس العمل قابل انتظار به این رفتار خصمانه
و یکجانبه و غیرحقوقی است .دیگر اینکه ایران اگرچه به تعهدات
بین المللی همیشه پایبند بوده و به آن احترام میگذارد اما موضوع
ادامه برجام با سایر کشورهای امضاکننده آن در صورتی ممکن
خواهد بود که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد.
تاکنون دهها میلیارد دالر قرارداد فاینانس با اروپا و سایر
کشورها امضا شده و میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی

به تصویب رسیده است؛ آیا اروپاییها به
این توافقها پایبند میمانند و میتوان به
آنهااعتمادکردکهبهتعهدهایاقتصادیو
سرمایهگذاریخودپایبندباشند؟

همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند
و ریاست جمهوری نیز تاکید کردند ،باید
مطمئن شویم که آنها به تعهداتشان پایبند
خواهند بود و به گونه ای این امر تضمین شود؛ همه میدانیم که
برخی از این کشورهای اروپایی در مسائل متعددی در ارتباط با
ایران و منطقه ممکن است همنظر باشند و هستند و نمیتوان
چشم بسته به آنها اعتماد کرد؛ به قول مثلی که خود اروپاییها
دارند« ،نمیتوان فقط به چشمهای آبی رنگ طرف مقابل اعتماد
کرد بلکه باید به عملش مطمئن شد» ،ما نیز همین را میگوییم
که اگر قرار است براساس برجام اقداماتی انجام دهیم و آنها بقول
خودشان آن را نظارت و باصطالح « »Inspectکنند ،ما نیز باید
بتوانیم تضمینهای آنها به تعهدات برجامیو قراردادهای اقتصادی
و رفع موانع پیش بینی شده در برجام را باصطالح « »Inspectو
نظارت و ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم که به آن عمل میکنند.
جاده یکطرفه نمیشود ،دو طرفه است؛ در آن صورت در حرکت
در این جاده دوطرفه که طرفین رعایت تعهدات و حدود خود را
بکنند ،تصادفی رخ نمیدهد .همه بسالمتی به مقصد میرسند.
در غیر این صورت اگر ایران ببیند طرف مقابل به تعهداتش پایبند
نیســت ،دلیلی برای ادامه کار و برجام نخواهد ماند .این از نظر
حقوق بین الملل نیز قابل دفاع است.
آیا به نظر شما نباید به سایر مناطق جهان هم توجه کرد؟

بدیهی است که هیچ کشوری همه روابط اقتصادی خود را با یک
کشور و یا یک منطقه نباید طراحی و متمرکز کند .باید در روابط
اقتصادی و براساس منافع ملی ،روابطش را با کشورهای مختلف
تنظیم کند .بر همین اساس روابط با چین که در دوران تحریم
نیز کنار ما بود و یا کشــور دوست و همسایه بزرگ ما روسیه و
یا سایر کشورهای دوست و همسایه برای ما مهم است .در آسیا
کشورهای مهمیمانند اندونزی ،مالزی و دیگران دارای اهمیت اند.
شــما از مذاکرات ما با چین ،روســیه ،جمهوری آذربایجان و
سایر کشورهای اروپایی مطلعید .در دو سه هفته گذشته چند
هیات اقتصادی و رسمیاز چین ،روسیه ،کرواسی و بلغارستان،
که ریاست کنونی اتحادیه اروپا را عهده دار است ،در ایران بودند.
این خود بهترین گواه تنوع در روابط اقتصادی ماست.اینها خود
نشــان میدهد اخباری مبنی بر اعالم قطــع روابط اقتصادی
کشــورها با ایران صحت ندارد؛ نکته مهم آنکه «آموخته ایم و
رهبری نیز تاکید فرموده اند براســاس موازین انقالبی و اصول
اقتصاد مقاومتی باید نقطه اتکا را بر درون زائی اقتصادی و منابع
داخلــی و تولید داخلی قرار دهیم .در عین حالی که با دنیا باید
ارتباط داشته باشیم اما تکیه بر آن میتواند یک خطای راهبردی
باشد .این دو میتوانند مکمل یکدیگر باشند».

یادداشت

مشکالت شبکه بانکی
درحوزه تطبیق
محمد ول یپور پاشا

وجود خأل میان استانداردهای بینالمللی و اقدامات
متناسب با الزامات حوزه تطبیق در حال حاضر در
تدوین و اجرای قوانین و مقررات در شــبکه بانکی
کشور انکارناپذیر است.
به گواه بسیاری از کارشناسان بخشی از مهمترین
مشکالت شبکه بانکی ایران در راه تعامل با بانکهای
خارجی در دوران بعد از شــکلگیری برجام ،عدم
رعایت مقررات بینالمللی و فقدان تعاریف نوین از
نظارت در بانکها و بانک مرکزی ،مدیریت ریسک،
شــفافیت و حاکمیت شــرکتی بوده است .در این
راســتا میتوان تبیین ردههای مسئولیتی درحوزه
تطبیق با قوانین و مقــررات بینالمللی را به مثابه
شــرط الزم برای یافتن راهحلهای بنیادین جهت
رفع موانع و مشکالت شــبکه بانکی در این حوزه
تلقی کرد.
در ادبیــات مالی و بانکی «تطبیق» عبارت اســت
از «کســب اطمینان از تأمین الزامــات مربوط به
چارچوب قوانیــن و مقررات بینالمللی» .برای این
منظور تمامیارکان بانکها ملزم به رعایت مفاد این
قوانین و مقررات هستند و باید در خصوص تکمیل
فرایندهای استاندارد ،اطمینان حاصل کنند .در واقع
خأل میان قالب حقوقی قوانین و مقررات بینالمللی
و الزامات درونی بانکها نشاندهنده میزان موفقیت
ارکان بانکها در تطبیق با استانداردهای بینالمللی
است.
ی که همواره بر پیچیدگی قوانین
همچنین در حال 
و مقررات بینالمللی افزوده میشود ،مدیران بانکی
در حال اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز برای فضای
جاری و آتی فعالیتهای بانکهای خود هستند ،در
حالی که این تصمیمات باید مبتنی بر استانداردهای
بانکی بینالمللی باشد و پیشبینی نتایج احتمالی
تصمیمــات باید با قید رصــد قوانین بینالمللی و
دریافت آخرین اصالحات این حوزه انجام پذیرد.
در حال حاضر وجــود خأل میان اســتانداردهای
بینالمللــی و اقدامــات متناســب بــا الزامــات
حــوزه تطبیــق در تدویــن و اجــرای قوانین و
مقررات در شــبکه بانکی کشور انکارناپذیر است و
به نظر میرســد ســندی یکپارچه جهت پوشش
تمامیمســائل مرتبــط بــا این حوزه در کشــور
تهیه نشده است.
در چنیــن شــرایطی بانکهای ایرانــی به منظور
حصول اطمینــان از تطبیق با قوانیــن و مقررات
بینالمللــی باید به نکاتی در خصــوص وظایف و
مسئولیتهای ارکان بانکها در قبال حوزه تطبیق
توجه بیشتری داشــته باشند .مهمترین وظایف و
مســئولیتها به طور خاص در سه رده مسئولیتی
اعضاء هیأت مدیره ،مدیران اجرایی ارشد و مدیران
و کارشناســان واحد تطبیــق در تبیین کارکردها
طبقهبندی میشوند:
 -۱اعضاء هیئت مدیره بانکها در اولین گام باید بر
نحوه اجرای فرایند تطبیق و ریسکهای احتمالی
مرتبط با آن نظارت داشته باشند و در صورت نیاز
بازنگریهای الزم را به عمل آورند .نظارت صحیح
اعضاء قطعاً پــس از تأیید سیاســتهای تطبیق
امکانپذیر خواهد بود و سیاستهای تطبیق نیز باید
در قالب اسناد رسمیتدوین شده و حاوی کارکردها
و برنامههای عملیاتی ،مؤثر و پایدار از سوی اعضاء
باشد .در این چارچوب ،هیئت مدیره موظف است
ش دســتاوردهای بانکها در مدیریت ریسک
گزار 
تطبیق را ارزیابی نماید.
 -۲مدیران ارشــد نیز مانند ســایر ارکان بانکها
وظایفی برعهــده دارند .این وظایــف در مجموع
گسترش فرهنگ تطبیق در راستای سیاستهای
تدوینشده و ابالغشده از سوی اعضاء هیئت مدیره
بــه بخشهای مختلف را شــامل میشــود و باید
گزارش عملکرد حوزه مدیریت ریســک تطبیق از
ســوی زیرمجموعهها را در مدت زمان تعیینشده
به هیئت مدیره ارسال نمایند.
 -۳در حــوزه تطبیق نیز کارکردها باید به شــکل
مســتقل تعریف شــوند .اســتقالل به این مفهوم
اســت کــه اول ،کارکردها باید از یــک چارچوب
رسمیبرخوردار باشند و همه ارکان بانک ،آن را به
رسمیت بشناسند .دوم ،مدیر واحد تطبیق مسئول
هماهنگیهای الزم جهت مدیریت ریسک تطبیق
ک به حساب میآید .سوم ،مدیر واحد تطبیق
در بان 
باید از میــان افرادی انتخاب گردد که تضاد منافع
میان مســئولیتهای فعلی واحد تطبیق و ســایر
مســئولیتهایی که ممکن اســت از قبل پذیرفته
باشــد ،به وجود نیاید .چهارم ،مدیر واحد تطبیق و
کارشناســان واحد مربوطه باید دسترسی کامل به
اطالعات و پرسنل ذیربط در این حوزه جهت انجام
مسئولیتهای خود داشته باشند.
بنابرایــن انتظــار مــیرود ضمــن درنظرگرفتن
محدودیتهای موجود ،تبیین شفاف و دقیق حوزه
وظایف و اختیــارات ارکان بانکها در گســترش
فرهنگ تطبیــق و توجه به ردههای مســئولیتی
کمک خواهد کرد تا شــاهد موانــع و چالشهای
کمتــری در خصــوص رعایت قوانیــن و مقررات
بینالمللی باشیم /.منبع :ایبنا

