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شركاي تجاري و مشتريهاي نفت ايران بايد انتخاب كنند

تهرانياواشنگتن؟

GettyImages

سارا معصومي
مشتريها و شركاي اقتصادي ايران بر س��ر دو راهي قرار
گرفتهاند؛ با تحريمهاي امريكا عليه ايران همراه شوند يا
خودرادرمعرضتنبيهاقتصاديقراردهند.دونالدترامپ،
رييسجمهور اياالت متحده با خروج از برجام در ماه مه،
دس��ت خود را روي ماشه نگه داش��ته تا با فرارسيدن ماه
آگوستتحريمهايثانويهايرانرابازگرداند.جامعهجهاني
ميگويد خواهان حفظ برجام با باقي ماندن ايران در اين
توافق است اما تهران ميگويد تا روزي در اين توافق باقي
خواهد ماند كه از منافع اقتصادي آن منتفع شود .درحالي
كهاروپاييهاتالشميكنندمانعازخروجناگهانيودسته
جمعي كمپانيهاي خود از ايران شوند ،كشورهاي مجاور
ايراننيزدرمقامتصميمگيريقرارگرفتهاند.تركيه،چين،
ژاپن ،هند و كره جنوبي تنها چند كش��ور از مجموعهاي
هستند كه پس از اجرايي شدن توافق هستهاي در ژانويه
سال  2016به ايران بازگشتند و اكنون با اقدامهاي دونالد
ترامپ درحال سبك و سنگين كردن وضعيت جديد در
تداوم رابطه تجاري با ايران هستند .درحالي كه تنها چند
روز تا ماه آگوست زمان باقي اس��ت هر روز خبرگزاريها
درباره خروج يكي از كمپانيهاي بزرگ از ايران يا مشمول
جريمه شدن كمپاني ديگري به اتهام همكاري اقتصادي
با تهران خبررساني ميكنند .روزنامه حريت چاپ تركيه
روز گذشته در نوش��تاري كوتاه به دنبال پاسخ اين سوال
رفته كه با بازگشت تحريمهاي ثانويه ايران ،تركيه چگونه
ميخواهد به رابطه تجاري با ايران ادامه دهد؟ نويس��نده
مطلب در گزارش نوشته است :اقتصاد و سياست خارجي
دو اولويتي هس��تند كه به توجه ويژه نياز دارند .بازگشت
تحريمهايثانويهامريكاهماقتصادوهمسياستخارجي
را در تركيه تحت الشعاع قرار داده است .تحريمهايي كه
در تاريخ  4آگوست بازخواهند گشت بخشهاي اتومبيل
و همچنين تجارت با طال و بقيه فلزات گرانبها را ش��امل
ميش��وند .در تاريخ  4نوامبر نيز تحريمهاي ديگري كه
بخشهاي انرژي و بانك مركزي ايران را شامل ميشود بر
اين كشور اعمال خواهد شد .در اين ميان ،جنگ تجاري
كه ترامپ در سطح بينالمللي كليد زده و ميتواند تجارت
در اتحاديه اروپا را تحتالشعاع قرار دهد تبعات اقتصادي
منفي براي تركيه نيز به همراه خواهد داشت .در شرايطي
كه جنگ تجاري ادامه پيدا كند و به ركود جهاني منتهي
شود تركيه به دليل اقتصاد ش��كنندهاش آسيب خواهد
ديد .در چنين دورنمايي از آينده ،سطح تجاري تركيه با
كشور همسايهاش ايران كه هم گاز و هم نفت دارد بسيار
مهم است .در دو ماه گذشته از زمان خروج امريكا از برجام،
مقامهاي سياس��ي در تركيه به مناس��بتهاي متفاوت
تحميلتحريمهايامريكابرايرانرااشتباهخواندهوتاكيد
كردهاند كه واشنگتن حق ندارد قوانين اقتصادي خود را
بر ساير كشورها تحميل كند .مولود چاووش اوغلو ،وزير
خارجه تركيه پيش از تغيير سيس��تم سياسي در تركيه
در چند روز اخير اعالم كرده ب��ود كه آنكارا با تحريمهاي
واش��نگتن عليه تهران همراه نخواهد ش��د .با اين وجود

تنها چند روز پس از اظهارنظر چ��اووش اوغلو ،در تاريخ
 7جوالي بريان هوك كه مس��ووليت سياستگذاري در
وزارتخارجه امريكا را برعهده دارد اعالم كرد كه امريكا در
تنبيه كشورهايي كه در تحريم ايران همراه نشوند ،جدي
است و هيچ مورد استثنايي وجود نخواهد داشت .با چنين
تهديديازسويامريكا،مشخصنيستكهتركيهباوجود
تجربه تحريم هال بانك چگون��ه ميخواهد به تجارت با
ايرانادامهدهد.
هالبانك،قربانيتحريمهايامريكا
در فاصله سالهاي 2012تا 2015كه ايران تحت تحريم
قرار داش��ت ،تركيه هم براي كمپانيها و ه��م براي هال
بانك تدابيري انديش��يده بود تا در سايه آن بتوانند به كار
تجاري با ايران ادامه دهند .در حقيقت ميتوان گفت كه
كمپانيهاي تركي در سايه هال بانك توانستند به حضور

سايه اين اتهام براي معاون سابق هال بانك ،اين بانك نيز
به زودي تحت جريمههاي وزارت خزانهداري امريكا قرار
خواهد گرفت .برخي كارشناس��ان ميگويند كه جريمه
هال بانك به پيش از  24ژوئن كه تاريخ انتخابات عمومي
در تركيه بود ،موكول ش��ده است .اين بدان معنا است كه
همين روزه��ا وزارت خزانهداري امري��كا جريمهاي را كه
براي هال بان��ك در نظر گرفته اعالم خواه��د كرد .اينكه
رابطه تجاري تركيه با ايران تا چه اندازه آسيب خواهد ديد
به ميزان جريمهاي بستگي دارد كه اعالم خواهد شد .اگر
ميزان جريمه تعيين شده باال باشد به احتمال بسيار زياد
تاثيرمخربيبراقتصادتركيهخواهدگذاشت.اكنونسوال
اينجاست كه آيا تركيه ميتواند از تحريمهاي امريكا عليه
ايران معافيت بگيرد؟ با توجه ب��ه اختالفهايي كه ميان
آنكارا و واشنگتن در جريان است مانند مخالفت واشنگتن

پاسخوزيرخارجهامريكابهرييسجمهور وسردارسليماني

مايك پمپئو ،وزير خارجه امريكا از س��فر به امارات متحده عربي به عنوان بهانهاي براي تاختن بر ايران استفاده
كرد .به گزارش فارس ،رييس سابق «آژانس اطالعات مركزي» امريكا ( )CIAدر خصوص تهديد ضمني اخير
ايران درباره تحريم نفتي و انتقال نفت از تنگه هرمز ،بعد از بازگشت تحريمهاي امريكا گفت :همهچيز از رفتار بد
ايران و شليك موشك از يمن كه كشورهاي خليج [فارس] را هدف ميگيرد ،آغاز ميشود .لذا سياست امريكا
ممانعت از اينچنين اموري است .در خصوص تهديدات [ايران بايد بگويم] همه دنيا ميداند كه امريكا به حفاظت
از خطوط دريانوردي و انتقال نفت به همه جاي دنيا ،متعهد اس��ت .دهههاس��ت كه امري��كا به اين امر متعهد
است و به تعهد خود ادامه ميدهد .پمپئو ادعا كرد كه تالشهاي امريكا از جمله تحريمهاي اين كشور سلسله
تحريمهايي اس��ت كه مردم ايران را هدف نگرفته بلكه هدفش متقاعد ساختن رژيم ايران به اين است كه رفتار
ُمخربشپذيرفتنينيستوهزينههنگفتيبرايشدارد.
تجاري در ايران ادامه دهند .هال بانك نه فقط واسطهاي
ماليبرايكمپانيهايتركبلكهواسطهايبرايكارساير
كمپانيهاي غيرترك با ايران نيز بود .به عنوان نمونه هند
در دورهاي براي پرداخت پول نفت ايران به اين كش��ور از
هال بانك اس��تفاده كرد .مش��كل زماني براي هال بانك
درست شد كه به گفته امريكاييها اين بانك از محدوده
مش��خصي كه براي كار با ايران مشخص و به دولت سابق
امريكا اعالم كرده بود ،خارج ش��د .ژانويه گذشته بود كه
معاون س��ابق مديركل هال بانك از س��وي دادگاهي در
امريكا متهم به ت�لاش ب��راي دور زدن تحريمهاي ايران
شد .وي متهم شد كه از سيستم مالي امريكا براي انتقال
پول به ايران اس��تفاده كرده اس��ت .گفته ميشود كه در

با خريد موشكهاي بالس��تيك اس 400-روسي توسط
آنكارا مشخص نيس��ت كه رجب طيب اردوغان چگونه
ميخواهد دونالد ترامپ را تش��ويق به اعطاي معافيت به
كمپانيهاوبانكهايتركيهايبرايكارباايرانكند.
هند،گرفتارميانمواضعقبليوفشارهايامريكا
هند نيز يكي ديگر از مش��تريهاي نفت اي��ران و البته
ش��ركاي تجاري مهم تهران در دوره پسابرجام است كه
بايد تكليف خود را با بازگش��ت تحريمهاي ثانويه امريكا
عليه ايران مش��خص كند .قريب به  10روز پيش بود كه
نيكي هيلي ،نماين��ده امريكا در س��ازمان ملل كه اتفاقا
هندي االصل است به هند س��فر و تالش كرد مقامهاي

اين كش��ور را به كاهش فوري خريد نفت از ايران راضي
كن��د .تالشهاي امريكا ب��راي جلب همراه��ي هند در
تحريمهاي ايران در حال��ي صورت ميگيرد كه دهلي نو
در دو سال و نيم گذشته جدا از افزايش خريد نفت از ايران،
در پروژه توسعه بندر چابهار نيز وارد شده و اكنون به نظر
ميرسد كه جداسازي دهلي نو از تهران كار سادهاي براي
كاخسفيدنشينها نباش��د .با اين وجود اسپوتنيك روز
گذشته گزارش داد كه در تاريخ  16جوالي ( 24تير ماه)
هياتي از كارش��ناسهاي امريكايي با سفر به هند باز هم
تالش خواهند كرد تا دهلي ن��و را مقابل تجارت با تهران
قرار دهند .مقامهاي هندي اعالم كردهاند كه بحثهاي
مختلفي با مقامهاي امريكايي مهمان خواهند داش��ت.
پيشبيني ميش��ود ك��ه اصليترين هدف هن��د از اين
رايزنيها درياف��ت معافيتهاي م��وردي از امريكا براي
تداوم كار تجاري با تهران باش��د .پيش از اين وزير نفت و
گاز طبيعي هند اعالم كرده بود كه نيازهاي اوليه هند در
اين دو حوزه مهمترين فاكتور مد نظر مقامهاي اين كشور
هنگام تصميمگيري براي ادامه يا قطع همكاري با تهران
است .به گفته اين مقام هندي همه در دولت تاكيد دارند
كه دهلي نو بايد تا پيش از تاريخ  4نوامبر تكليف خود را
با تحريمهاي امري��كا و ادامه تجارت با ايران مش��خص
كند .وزير نفت و گاز هن��د در اين ب��اره ميگويد :درباره
نحوه برخ��ورد با تحريمهاي امريكا عليه اي��ران و فرجام
قراردادهاي تجاري ما با تهران هي��چ اختالف نظري در
داخل دولت وجود ندارد .ما ابتدا درباره منابع موجود براي
تامين انرژي مورد نياز مطمئن خواهيم ش��د و اين بدان
معناستكهاولويتبامنافعملياست.
هند دومين خريدار نفت ايران است و در سال مالي جاري
ت وارداتي هند نزديك به 10درصد
سهم ايران از ميزان نف 
بوده است .وزير نفت و گاز هند در بخشهايي از سخنانش
كه اسپوتنيك آن را منعكس كرده ،نوشته است :اولويت ما
منافع ملي است .سبد انرژي تركيه چند منبع دارند و ما
بايد ببينيم كه چگونه و با كدام يك از اين منابع ميتوانيم
كارراادامهدهيم.
برخي رسانههاي ايراني از جمله تهران تايمز در چند روز
گذشته حمالتي را به دولت هند براي خالي كردن پشت
ايران از ترس امريكا وارد كرده و وزير خارجه اين كشور را
براي فراموش ك��ردن وعدهاش درباره اينك��ه دهلي نو از
تحريمهايفراسرزمينيامريكاحمايتنخواهدكردمورد
انتقاد قرار دادند .وزير خارجه هند يك هفته پس از خروج
امريكا از برجام در ماه مه در حالي كه ميزبان محمد جواد
ظريف ،وزير خارجه بود اع�لام كرده بود كه دهلي نو تنها
تحريمهايي را به رسميت ميشناسد كه از كانال شوراي
امنيت رد شده باشند .دولت هند ميگويد به انتقادهايي
كه در فضاي داخلي ايران در جريان اس��ت آگاهي دارد و
تصميم نهايي ب��راي واردات نفت خام از اي��ران را پس از
رايزنيهاي گسترده و نهايي با امريكا خواهد گرفت .دولت
نارندرا مودي ،نخس��توزير هند قصد دارد جدا از تالش
برايدريافتمعافيتهايتحريميازامريكا،كانالخريدو
فروشباروپيهوريالراميانايرانوهندبرقراركند.
خبرآخر

شهرداریاسالمشهر

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی
یک مرحلهای

نوبتدوم

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به اس�تناد بودجه مصوب سال  1397از محل اعتبارات ش�هرداری ،اجرای پروژههای ذیل را از طریق مناقصه
عمومی واگذار نماید .بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط ،دارای رتبه بندی دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به
امور قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند .ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود.
هزینهدرجآگهیدرروزنامهبه عهدهبرندهمناقصهخواهدبود.
ردیف

موضوعمناقصه

ردیفبودجه

مبلغاعتبار(ریال)

سپردهشرکتدر
مناقصه(ریال)

1

طراحیتقاطعغیرهمسطحمیداننماز(تجدید)

31039/11

6/000/000/000

300/000/000

2

روسازیجدولگذاریوروکشمکانیزهآسفالتمحلهسالور2
(تجدید)

33019/7

7/000/000/000

350/000/000

3

اصالحهندسیمعابرشهری

33019/31

3/000/000/000

150/000/000

4

اجرایدیوارهایساختمانهاوابنیهنگهبانیشهرداریو
آتشنشانیوفرهنگسرایاستادشهریارمنطقهشش

37019/18

5/000/000/000

250/000/000

5

تامینتجهیزاتوتعمیرونگهداریسیستمهایترددشمارو
دوربینپالکخوان(تجدید)

33109/9

1/500/000/000

75/000/000
حسینطال
شهرداراسالمشهر

حمايت اروپا از برجام
حمايت از امنيت است

س��يدكمال خرازي ،رييس ش��وراي راهبردي روابط
خارجي كه در آلمان به س��ر ميبرد ،روز گذش��ته در
محل اقامتگاه سفير جمهوري اسالمي ايران در برلين،
با «فيلس آنن» وزير مشاور امور خارجي وزارت خارجه
آلمان ديدار و گفتوگو كرد .در اين مالقات كه مديركل
سياسي وزارت امور خارجه نيز حضور داشت ،مسائل
مختلف منطقهاي و روابط دوجانبه از جمله موضوعات
مربوط به س��وريه و يمن ،برجام و حمايت اروپا از اين
توافق هس��تهاي ،فش��ارهاي امريكا به اروپا در مسائل
مختلف و همچني��ن روابط دوجانبه بحث و بررس��ي
شد .فيلس آنن اظهار داش��ت :دو مساله ،يكي فروش
نفت اي��ران و ديگري ،انتق��ال پول و س��رمايهگذاري
ش��ركتهاي كوچك و متوس��ط در ايران ،در اولويت
كار با ايران قرار گرفته و خوشبختانه پشتوانه اقدامات
حمايتي اروپا از برجام ،قطعنامه ش��وراي امنيت است
كه از نظر حقوقي نيز دس��ت اروپا را باز گذاشته است.
وي در ادامه اظهار داشت :همه كشورها بايد در حمايت
از برجام هم��كاري كنند و همانطور ك��ه اروپا بهطور
متحد از اين توافق حمايت ميكند ،ديگر كش��ورهاي
موثر ،بهويژه كش��ورهاي خريدار نفت اي��ران هم بايد
به همكاري خود ب��ا ايران ادامه دهند .خ��رازي نيز در
اين مالقات اش��اره كرد كه هدف امري��كا ايجاد تنش
و درگيري در منطقه اس��ت و اثرات منفي اين هدف،
ميتواند به اروپا نيز منتقل شود.

علياكبر واليتي  پيام رهبري  و رييس جمهور  را به پوتين تحويل ميدهد

مسافر مسكو

گروه ديپلماس�ي| علياكب��ر واليتي ،مش��اور امور
بينالملل مقام معظم رهبري امروز چهارشنبه در راس
هياتي عاليرتبه از مقامهاي وزارت خارجه راهي مسكو،
پايتخت روس��يه خواهد ش��د .او حامل دو پيام از سوي
رهبر معظم انقالب و حس��ن روحان��ي رييسجمهور
براي پوتين ،رييسجمهور روسيه است .بهرام قاسمي،
س��خنگوي وزارت خارجه در خصوص اين س��فر گفته
اس��ت :پس از خطاي راهبردي رييسجمه��ور امريكا
و خروج اين كش��ور از برجام ،جمهوري اس�لامي ايران
تصميم گرفت با اعزام تعدادي از فرس��تادگان ويژه كه
حامل پيام مقامات عاليرتبه جمهوري اس�لامي ايران
هس��تند ديدگاهها و مواضع كش��ورمان را در قبال اين
رفتار خودخواهانه و خالف موازي��ن بينالمللي امريكا
براي ساير كشورها تشريح كند .وي سفر واليتي را نيز در
همين رابطه عنوان كرد و افزود :قرار است آقاي واليتي
سفرهايي به مس��كو و پكن داشته باش��ند كه سفر وي
به مسكو در روز چهارش��نبه در راس هياتي متشكل از
مقامات وزارت خارجه انجام ميشود.
درحال��ي كه چهرهه��اي ديگري چون كم��ال خرازي
رييس شوراي راهبردي روابط خارجي نيز در دو هفته
گذش��ته در قالب برنامه اي��ران براي اعزام تع��دادي از
فرستادگان ويژه به كش��ورهاي مختلف به چند كشور
اروپايي س��فر كرده و روز گذشته نيز در آلمان بود ،سفر
علياكبر واليتي از چندمنظر اهميت بيش��تري يافته
است .روسيه يكي از اعضاي باقيمانده در گفتوگوهاي
هستهاي ايران با قدرتهاي جهاني اس��ت كه از دو ماه
قبل تركيب جديد  4+1را به خود گرفته است .با خروج
امريكا از توافق هس��تهاي ب��ا ايران و همزم��ان نزديك
شدن زمان بازگشت تحريمهاي هستهاي ايران ،مسكو
عزم جديتري را براي حف��ظ ايران در تواف��ق از خود
نشان داده و سرگئي الوروف  48س��اعت پيش از سفر
واليتي به مس��كو اعالم كرده بود كه سه كشور اروپايي
و ايران در جريان كميس��يون مشترك برجام در سطح
وزرا كه جمعه گذش��ته در وين برگزار شد توافق كردند
دالر را از مراودههاي تجاري خود حذف كنند .روس��يه
در  10روز اخير به صراحت اعالم كرده مسكو هر كاري
كه بتواند براي جبران خس��ارتهاي اقتصادي ناشي از
خروج امريكا از برجام انجام خواهد داد .از س��وي ديگر
روسيه از سوي رژيم اس��راييل براي مهار نفوذ ايران در
سوريه تحت فشار قرار گرفته و همزمان با سفر واليتي
به مس��كو ،بنيامين نتانياهو نيز امروز چهارشنبه براي
ديدار ب��ا والديمير پوتي��ن ،رييسجمهور روس��يه در
مس��كو خواهد بود « .بيبي» در دو سال گذشته بيش
از  10بار با مقامهاي روس��ي ديدار دوجانبه داشته كه

عمدهترين محور اين ديدارها ،درخواست از مسكو براي
بيرون راندن نيروهاي ايراني و حزباهلل از جنوب سوريه
و مرزهاي مشترك با سرزمينهاي اشغالي بوده است.
بيبي پيش از سفر به مسكو نيز اعالم كرد كه در ديدار
با مقامهاي روسي به آنها تاكيد خواهد كرد كه اسراييل
حضور دايمي نظامي ايران يا نيروهاي حامي آن را نه در
جنوب سوريه و نه در هيچ نقطه ديگري از سوريه تحمل
نخواهد كرد .اين موضعگيريهاي تكراري بيبي درباره
حضور ايران در س��وريه در حالي ص��ورت ميگيرد كه
چند روز قبل نماينده ويژه مس��كو در امور سوريه اعالم
كرده بود ك��ه هيچ جدول زمانبندي مش��خصي براي
عقبنش��يني نيروهاي خارجي اعم از روس��ي و ايراني
و حزباهلل لبنان از س��وريه وجود ندارد .به نظر ميرسد
كه يكي از اصليترين محوره��اي گفتوگوي واليتي
با پوتين نيز همين مس��اله حضور نيروه��اي ايراني در
سوريه و فشارهاي تلآويو بر مس��كو براي بيرون راندن
ايران از اين كشور باشد .بسياري از تحليلگران معتقدند
كه روسيه حداقل در يك سال گذشته با تغيير شرايط
ميداني جنگ در س��وريه به نفع بشار اسد ،نقش بسيار
مهمي در جلوگيري از رويارويي نظامي ميان نيروهاي
ايراني و اسراييلي در س��وريه داشته است .سفر واليتي
به مس��كو  4روز پس از حمله نظامي اسراييل به پايگاه
 T4در سوريه كه گفته ميشود نيروهاي مورد حمايت
ايران در آن مستقر هس��تند ،صورت ميگيرد .از سوي
ديگر مش��اور رهبري در امور بينالملل در حالي راهي
روس��يه ش��ده كه كمتر از يك هفته تا دي��دار تاريخي
والديمير پوتين ،رييسجمهور روسيه با دونالد ترامپ،
همتاي امريكايياش در هلس��ينكي فنالند زمان باقي
مانده است .اين ديدار نخستين ديدار رسمي دو جانبه
ميان دو رييسجمهور از زم��ان روي كار آمدن ترامپ
در كاخ سفيد است .با توجه به عزم ترامپ براي تشديد
فشارهاي اقتصادي و سياسي بر ايران و عزم پوتين براي
مهار اين فشارها ،پرونده هس��تهاي ايران ،فرجام توافق
هس��تهاي و همچنين فعاليتهاي منطق��هاي ايران از
جمله پروندههايي خواهد بود ك��ه روي ميز رايزني دو
وزير در هلسينكي قرار خواهد گرفت.

توگو
گزارش-گف 

سيدعباس عراقچي دستاوردهاي نشست وين را تشريح كرد

مقابله آشكار 4+1با تحريمهاي يكجانبه امريكا

س��يد عباس عراقچي ،معاون سياس��ي وزي��ر امور
خارجه در گفتوگو با ايرنا ،نشست اخير كميسيون
مش��ترك برجام را «نماي��ش صريح ان��زواي امريكا
درعرصه بينالملل» ارزيابي ك��رد و گفت :بيانيه اين
نشس��ت حاوي نكات قابل توجهي است كه موفقيت
جمهوري اسالمي ايران در بيان و اعمال خواستههاي
خود را نشان ميدهد .در اين جلسه برخي راهكارهاي
عملياتي در حوزه بانكي و نفت مطرح ش��د كه همه
وزي��ران خارجه ب��ر آن تاكيد داش��تند از جمله اين
راهكاره��ا ،كنارگذاش��تن دالر از معام�لات ايران و
شركاي اقتصادي خود اس��ت كه بايد هرچه سريعتر
تدقيقوعملياتيشوند
بيانيهايدر تقابلآشكاربا اراده امريكا
وي در پاس��خ به س��والي درباره دس��تاوردها و نتايج
نشست اخير كميسيون مشترك برجام كه در سطح
وزيران خارجه در روز جمعه در وين برگزار شد ،گفت:
بيانيه پاياني نشست ،بيانيهاي قوي در بيان اراده اعضا
به حفظ برجام و در تقابل آش��كار ب��ا اراده امريكا به
نابودي اين توافق بود و نكات قابل توجهي در آن بود
كه بيانگر موفقيت جمهوري اسالمي در بيان و اعمال
خواس��تههاي خود اس��ت .رييس تيم كارشناس��ي
مذاكرهكننده ايران و  ،4+1در تش��ريح اين نكات به
«اعالم تعهد مجدد وزيران خارجه كش��ورهاي عضو
برجام بر اجراي كامل و موثر اي��ن توافق از جمله در
حوزه رفع تحريمها»« ،اذعان به اينكه رفع تحريمها
و برخورداري ايران از منافع اقتصادي حاصله ،بخش
كليدي و حياتي برجام است» و «اس��تقبال از ادامه
همكاريهاي صلحآميز هستهاي با ايران» اشاره كرد.
تاكي�د  4+1ب�ر ارتق�اي رواب�ط گس�ترده
اقتصاديباايران
سيد عباس عراقچي در ادامه اين گفتوگو خاطرنشان
كرد :از همه مهمتر تاكيد وزيران خارجه شركتكننده
در نشس��ت بر «تعهد» خود در موضوعاتي همچون
حفظ و ارتقاي روابط گس��تردهتر اقتصادي با ايران،
حفظ و اس��تمرار كانالهاي موثر مالي براي تعامل با
ايران ،تداوم صادرات نفت و ميعانات گازي ،محصوالت
نفتي و پتروشيمي و تداوم روابط حمل و نقل زميني،
هوايي ،ريلي و دريايي -از جمله كش��تيراني و بيمه-
است.
مع��اون وزير ام��ور خارجه ،تعه��د وزي��ران خارجه
كش��ورهاي عض��و برجام طب��ق بيانيه ب��ر «تقويت
پوششهاي اعتبار صادراتي»« ،حمايت روشن و موثر
از كنش��گران اقتصادي كه با ايران تجارت ميكنند،
بهويژه ش��ركتهاي كوچك و متوس��ط»« ،تشويق
س��رمايهگذاريهاي بيش��تر در اي��ران» و «حمايت
از كنش��گران اقتصادي در س��رمايهگذاريها و ديگر
فعاليتهاي تجاري و مالي كه با ايران انجام ميشود يا
در رابطه با ايران است» را از ديگر نكات مهمي دانست
كه در بيانيه پاياني نشس��ت اخير وين ب��ر آن تاكيد

ش��ده اس��ت .وي گفت« :گردهمآوردن كارشناسان
بخشهاي دولتي و خصوصي ،از جمله از طريق ايجاد
و تقويت شوراهاي تجاري مشترك»« ،حمايت عملي
از تجارت و س��رمايهگذاري در ايران» ،و «حمايت از
شركتهاي خود در برابر آثار فراسرزميني تحريمهاي
اياالت متحده» از ديگر تعهداتي بود كه وزيران خارجه
شركتكننده در كميسيون اخير برجام طبق بيانيه بر
آنصحهگذاشتهاند.
بيانيهسياسيقوي
معاون سياس��ي وزير خارجه اف��زود :وزيران خارجه
كش��ورهاي عضو برجام در اين بيانيه اظهار تاس��ف
عميق خود را نس��بت به خروج امريكا از برجام اعالم
كردند و در يك مقابله آشكار با تحريمهاي يكجانبه
امريكا ،تعهد كردهاند كه براي اجراي موثر موضوعات
فوق راهحلهاي عملي طراحي و حتي ديگر كشورها
را نيز به اتخاد سياستها و ايجاد سازوكارهاي مشابه
در روابط اقتصادي خود با ايران تشويق كنند.
معاون سياسي وزير امور خارجه افزود :بيانيه وزيران
خارجه ايران و  4+1به لحاظ سياسي يك بيانيه قوي
در بيان اراده اعضا براي حفظ برجام است و آشكارا در
مقابل اراده امريكا براي نابودي برجام و اعمال مجدد
تحريمها بر ايران قرار دارد.
ايران منتظر ترجمه ارادهه�ا به راهحلهاي
عملياتياست
عراقچي تاكي��د كرد :آنچه براي جمهوري اس�لامي
اهمي��ت دارد ترجمه اين ع��زم و اراده به راهحلهاي
عملياتي اس��ت به گونهاي كه منافع ايران در عمل و
به صورت ملموس در حوزههاي مختلف اقتصادي به
ويژه نفتي و بانكي تامين شود .البته برخي راهكارهاي
عملياتي در ح��وزه عمليات بانك��ي و خريد نفت در
جلسه وزرا ارايه ش��د كه بايد هرچه سريعتر تدقيق و
عملياتي شوند .كنارگذاشتن دالر از معامالت ايران و
شركاي اقتصادي خود از جمله اين راهكارها بود كه
همه وزراي خارجه شركتكننده بر آن تاكيد داشتند.
جمهوري اس�لامي اي��ران از نزديك ب��ا طرفهاي
اروپايي ،روس��ي و چيني در تماس و تبادل نظر است
و جلسات كارشناسي در س��طوح مختلف ادامه دارد.
بديهي اس��ت كه اگر نهايت��ا انتظارات كش��ورمان از
تالشه��اي اين كش��ورها تامين نش��ود ،جمهوري
اس�لامي ايران ابزارهاي خود را ب��راي مواجهه با هر
شرايطي در اختيار دارد.

