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اتحادیه اروپا:

سازوکار ویژه مالی ایران واروپا دردست اجرا است
معاون اول رییس جمهور:

مناطق آزاد برای تولید
داخلی تهدید نیستند

یکی ازسخنگویان اتحادیه اروپا دیروز(سه شنبه) اعالم کرد که ساز
وکار ویژه مالی برای حفظ مراودات مالی و تجاری این اتحادیه با ایران در
دست اجرا است.
تارنمای آلمانی دویچه وله که نام این سخنگو را بیان نکرده ،نوشت:
اتحادیه اروپا مصمم است توافق هسته ای با ایران را حفظ کند.
سخنگوی اتحادیه اروپا در مورد علت تأخیر عملیاتی شدن این سازوکار
پیش از سرگیری دور دوم تحریمهای آمریکا ( 13آبان) گفت :تصمیم به راه
اندازی چنین سازکاری ،دوم مهرماه (24سپتامبر) در دیدار وزیران خارجه
اتحادیه اروپا در حاشیه اجالس ساالنه سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد.
این تصمیم سپس برای طراحی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.
او افزود که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم

نیاز به زمان دارد.
اتحادیه اروپا پیش از این تاکید کرده بود که با قانون موسوم به ‹ قانون
مسدودکننده› یا ‹مقررات مقابلهای› به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد
داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای ایاالت متحده ،در
برابر تحریمهای فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام
بایستد.
اتحادیه اروپا حال با همکاری متحدان خود(روسیه و چین) در پی
اجرای سازوکار ویژهای است که امکان همکاری باایران دربخش های
کلیدی اقتصادی  ،تجارت و سرمایه گذاری ،نفت ،حمل و نقل و تبادالت
مالی را حفظ میکند.
یک دیپلمات مرتبط با سیاستهای ایران در اتحادیه اروپا در گفتگو

جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت های فراوان مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور ،اظهار داشت :مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر
جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کاال تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید
داخلی کشور تلقی کنیم .معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند ،از دبیرخانه
شورا خواست دستور کار جلسه آتی شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می
توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم
و شرایط جدید پیش روی کشور داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین رعایت مالحظات زیست محیطی در ایجاد
مناطق و شهرهای جدید را ضروری و پراهمیت خواند و با اشاره به مسائل زیست
محیطی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ،گفت :باید برای بهبود شرایط زندگی
ساکنان اینگونه مناطق برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.
در این جلسه که وزیر دادگستری ،رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،رییس سازمان حفاظت محیط زیست ،استاندار یزد و رییس کل گمرک
جمهوری اسالمی نیز حضور داشتند ،صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره
سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی اروند ،انزلی ،ارس ،ماکو ،کیش ،قشم و چابهار
منتهی به سال مالی  ۱۳۹۶مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
طرح جامع منطقه آزاد تجاری -صنعتی اروند ،طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی
صنایع انرژی بر پارسیان ،واردات ماشین آالت مرتبط با پروژه های گردشگری مربوط
به منطقه ویژه اقتصادی زرندیه ،اصالح تبصره ماده  ۴۲مقررات اشتغال نیروی انسانی،
بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و تغییر کاربری فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی
پیام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
تصمیمات الزم اتخاذ شد.
در این نشست همچنین استاندار یزد گزارشی از جلسات برگزار شده برای
بررسی طرح الحاق محدوده ای به منطقه آزاد یزد ارائه کرد و پس از بیان توضیحاتی
در خصوص نظرات موافق دستگاههای اجرایی ذیربط ،مقرر شد این موضوع با حضور
نمایندگان دستگاههای مرتبط به طور دقیق بررسی شود و در صورت تایید ،این طرح
برای بررسی و تصویب نهایی به جلسه هیات وزیران ارائه شود.

تکمیل چرخه ملی شدن صنعت نفت

از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛

دژپسند خبر داد :آمادگی وزارت اقتصاد برای شرایط پیش رو ؛

بخشنامه ادامه همکاری
بازنشستگان در دستگاههای
اجرایی ابالغ شد

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بهکارگیری و ادامه همکاری
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص «اصالح دستورالعمل نحوه
بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری»،
طی نامه شماره  ۴۱۵۰۵۳در تاریخ  ۰۶/۰۸/۱۳۹۷توسط رییس سازمان اداری و استخدامی
کشور ابالغ شد.
در ماده یک این بخشنامه چهار ماده ای آمده است :بهکارگیری و انتصاب بازنشستگان
صرفاً در سمتهای مذکور در بندهای (الف)( ،ب) و (ج) ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات
کشوری ،جانبازان باالی  ۵۰درصد ،آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا
امکانپذیر است.
بر این اساس طبق بندهای الف ،ب و ج ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری،
ادامه همکاری رؤسای سه قوه ،امتیاز ،معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس مجلس شورای
اسالمی و اعضای شورای نگهبان ،وزرا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس
جمهور در صورت بازنشستگی بالمانع است.
۲ـ تمدید قرارداد و ادامه همکاری افرادی که قبل از قانون اصالح قانون
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب  ۰۶/۰۶/۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی
و مبتنی بر قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی به کار گرفته شدهاند ،پس
از موعد تعیین شده در قانون ،صرفاً در موارد پیشبینی شده در تبصره  ۱قانون
اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب  ۰۶/۰۶/۱۳۹۷و تبصره ۲
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب  ۲۰/۰۲/۱۳۹۵امکانپذیر است.
۳ـ دستگاههای اجرایی باید قبل از بهکارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره ۱
قانون اصالح قانون بهکارگیری آنان مجاز شناخته شده است ،نسبت به اخذ شناسه از این
سازمان اقدام نمایند.
۴ـ مستثنیات مذکور در تبصره  ۱ماده واحده قانون اصالح قانون ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان مصوب  ۰۶/۰۶/۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی برای افراد مستثنی
شده حقی ایجاد نکرده و بهکارگیری آنان منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی خواهد بود.

رئیس کل گمرک ایران:

صادرات غیر نفتی
 ۲۷میلیارد دالری شد

رئیس کل گمرک گفت :صادرات غیر نفتی ایران در هفت ماهه سالجاری از مرز
 ۲۷میلیارد دالر گذشت و به  ۲۷میلیارد و  ۲۲۹میلیون دالر رسید.
به گزارش گمرک ،فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد :براساس
تازهترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت ماهه سالجاری ،در این مدت حجم
صادرات غیرنفتی ایران به  ۶۷میلیون و  ۳۶۲هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی
برابر  ۲۷میلیارد و  ۲۲۹میلیون دالر میشود .عسگری با بیان اینکه تا ابتدای آبان
ماه سالجاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  ۱۳و ۳۵
صدم درصدی از نظر ارزش دالری داشته است افزود  :از سوی دیگر در همین مدت
میزان واردات قطعی کاال به ایران  ۱۸میلیون و  ۹۲۹هزار تن به ارزش  ۲۶میلیارد و
 ۳۰۳میلیون دالر بوده است .معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران ادامه داد
 :واردات ایران در این مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته  ۸و  ۶۸صدم درصدی
از نظر وزنی و  ۱۱و  ۷صدم درصدی از حیث ارزش دالری کاهش داشته است .وی
افزود  :این آمار نشان می دهد که در  ۷ماهه سالجاری ارزش تجارت خارجی ایران
به بیش از  ۵/۵۳میلیارد دالر افزایش یافته و مازاد تراز تجاری کشورمان هم به مثبت
 ۹۲۶میلیون دالر رسیده است .عسگری بیان کرد  :میعانات گازی ،پروپان مایع شده،
روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین ،متانول و پلیاتیلن گرید فیلم به ترتیب
عمده ترین کاالی صادراتی و ذرت دامی ،قطعات منفصله جهت تولید خودرو ،برنج
و لوبیای سویا به ترتیب عمده ترین کاالی وارداتی کشورمان در این مدت بوده اند.

با دویچهوله تأکید کرد که اجرای این سازوکار در عمل بدان معناست که
کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل معامالت مالی
قانونی با ایران ایجاد خواهند داشت و این امر به شرکت های اروپایی اجازه
میدهد تا با قوانین اتحادیه اروپا تجارت را ادامه دهند.
اتحادیه اروپا تأکید دارد که توانایی انجام معامالت مالی و همچنین
ادامه صادرات میعانات نفت و گاز و محصوالت نفتی و پتروشیمی باید برای
ایران فراهم باشد.
دونالد ترامپ روز  18اردیبهشت ماه سال جاری کشورش را از توافق هسته
ای  5+1با ایران خارج و اعالم کرد که تحریم های این کشور علیه تهران و سایر
افراد و شرکت هایی که با این کشور همکاری کنند باز می گردند.
ادامه در همین صفحه
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تدوین بسته مقابله با تحریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی ،از آمادهسازی بسته مقابله
با تحریمهای آمریکا از سوی این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ،فرهاد
دژپسند با بیان اینکه تحریمی که میخواهند در ۱۳
آبان اعالم کنند ،قبال اجرایی کردهاند ،گفت :همکاران ما
در وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی در حال رصد
برنامههای دشمن و آمادهسازی بستههایی برای مواجهه با
این دشمنیها هستند.
وی درباره برنامههای اصلی خود در این وزارتخانه
گفت :طبیعی است ،در این شرایط همه انتظار دارند که
با توجه به تحریمهای دشمن ،ببینند ما چه برنامه ای را
تدارک دیدهایم .وزیر اقتصاد «تامین مالی اقتصادی» و
«بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط
گمرکی» را از جمله نخستین برنامههای خود در وزارت
اقتصاد عنوان کرد و گفت :برنامه بعدی« ،خصوصی سازی و
پیاده سازی سیاست های ابالغی اصل  ۴۴همان گونه که در
قانون مورد اشاره قرار گرفته» و در نهایت «مقابله با فساد از
طریق الکترونیکی کردن فعالیتهای اقتصادی و ساماندهی
آن» است که امیدوارم در این کارها با همکاری دیگران،
بتوانیم گامهای بلندی برداریم.
دژپسند در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش
وام مسکن ،با بحث افزایش حجم نقدینگی چه خواهیم کرد؟
اظهار داشت :باید بحث تامین مسکن به خصوص برای اقشار
خاص مورد توجه جدی قرار گیرد ،اما راهکارهای دیگری
هست که باید به صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و

اجرایی تدوین شود و عرضه و تقاضا ،با هم مدیریت شود ،از
جمله اینکه باید نهادهای انبوه ساز ،به خصوص در بافتهای
فرسوده را ،تقویت کنیم.
وی افزود :به هر حال اگر قرار است بحث افزایش وام
مسکن را داشته باشیم باید تمهیدات الزم را بیاندیشیم تا
خود این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن نشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به پذیرش تصدی وزارت امور
اقتصادی و دارایی در این شرایط سخت ،ادامه داد :ما همه
چیز خود را مدیون نظام جمهوری اسالمی هستیم و طبیعی
است که در همین شرایط سخت باید هر چه داریم به نظام
تقدیم و با کمک دوستان و مدیران این ریسک را مدیریت
کنیم تا اقتصاد را با کمترین معضل از این بحران عبور دهیم.
وی با بیان نظر خود درباره جنگ روانی دشمن درباره
ماجرای  ۱۳آبان گفت :آنها دشمن هستند و طبیعی است
که بخواهند با روشهای گوناگون ،اهداف خود را تامین

کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما طی
هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک خود را
از دست ندادیم ،تاکید کرد :ممکن است در این شرایط به
مردم ما سخت بگذرد ،اما باید دست به دست هم بدهیم تا
از هویت اسالمی و ملی خودمان حراست کنیم و با قامت
بلند بایستیم.
دژپسند تصریح کرد :من یقین دارم اگر ما همان مردم
دهه نخست پیروزی انقالب باشیم ،با یکدلی و همدلی و
سرمایه اجتماعی باال ،میتوانیم تاثیر ادعاهای آمریکا را به
حداقل ممکن کاهش دهیم.
وی با ابراز اطمینان از اینکه با همت بلند ،میتوان آثار
آخرین گام دشمنان قسم خورده نظام را کاهش داد ،تاکید
کرد :قطعا برای اقشار متوسط و آسیب پذیر ما ،مواجهه
با برخی کمبودها ،دشوار خواهد بود ،اما امیدوارم تحمل
بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم از این دسیسه نیز سرافزار
بیرون بیاییم گر چه ،من خیلی نگران این موضوع نیستم
چون همت مردم ایران را می شناسم.
دژپسند در پاسخ به این سوال که وزارت خزانه داری
آمریکا مسئول مستقیم میز ایران را تعیین کرده است ،فکر
میکنید آیا ما هم باید آرایش جنگ اقتصادی داشته باشیم؟
گفت :با لطف و درایت مقام معظم رهبری ،شورای عالی
هماهنگی امور اقتصادی تشکیل شده و به عبارتی فرماندهی
اقتصادی به عهده آن سپرده شده است که در حقیقت حکم
آرایش متقابل از سوی ایران در این جنگ اقتصادی را دارد.

موافقت چین با تاسیس بانک های خارجی فرصتی برای ایران

منابع خبری گزارش داده اند ،دولت
چین قصد دارد به بانک های خارجی اجازه
فعالیت و راه اندازی شعب بانکی در این کشور
دهد اقدامی که می تواند تا حد زیادی ضمن
رفع محدودیت های بانکی ،باعث توسعه و
تقویت روابط بانکی ایران و چین شود.
کارشناسان معتقدند تحقق این اقدام،
یک تغییر راهبردی در حوزه مالی و بانکی
چین محسوب می شود کشوری که دومین
اقتصاد جهان را دارد و قصد دارد از طرق
مختلف ،جنگ تجاری با آمریکا را پشت سر
بگذارد.
بر اساس گزارش های رسانه ای،
به بانک هایی که مجوز راه اندازی شعبه
در چین داده می شود می توانند اقدام به
دریافت سپرده بانکی به مبلغ بیش از 500
هزار یوان ( 72هزار دالر) از شهروندان چینی
کنند.
این اقدام می تواند برای توسعه فعالیت
های بانکی ایران در چین مفید باشد به
طوری که فعالیت های تجاری مرتبط با
ایران می تواند از طریق این بانک ها و یا
با ایجاد شعب در چین انجام شده و فرصت
فوق العاده ای برای توسعه کانال های بانکی
جدید با ایران فراهم کند.
نزدیک به چهار سال قبل بود که اعالم
شد بانک تجارت و صنایع چین از جمله بانک
های بزرگ و معتبر این کشور قصد دارد
شعب بانکی در ایران ایجاد کند همان زمان

تاکید شد که ورود این بانک به ایران می
تواند باعث ارتقای سطح فنی خدمات بانکی
و مالی شود تشکیل این بانک میسر نشد اما
شاید اکنون این اقدام دولت چین فرصتی
برای راه اندازی شعب بانک های ایرانی در
این کشور ایجاد کند.
بانک تجارت ایران از جمله بانک
هایی است که خواهان گشایش شعبه در
چین است این بانک در سال  2002مجوز
دفتر نمایندگی در چین را گرفت و از همان
زمان در صدد گشایش شعبه در پکن بوده و
همچنان پیگیر این موضوع است اما با توجه
به شرایط سخت و قوانین کمیسیون ناظر بر
بانکها در چین و برخی موارد دیگر ،این
بانک تا کنون موفق به اخذ مجوز نشده است.
طبق قوانین بانکی ،راه اندازی شعبه
بانک در چین شرایط خاصی دارد از جمله
نرخ کفایت سرمایه باالی  ۱۰درصد و نسبت
مطالبات معوق زیر دو درصد ،اما در حال
حاضر به خاطر تحریمهای آمریکا و شرایط
اقتصادی کشور ،هیچ یک از بانکهای ایرانی
این شرایط را ندارند .بانک تجارت در چین،
برغم پیگیری های متعدد و مستمر برای
برقراری روابط کارگزاری با بانکهای چینی
و باز کردن حساب برای دفتر مرکزی و دفتر
نمایندگی پاسخ منفی دریافت کرده است و
هیچ کدام از بانکها ،حتی بانکهای کوچک
و محلی هم حاضر به همکاری با بانک های
ایرانی نیستند.

با توجه به اینکه چین شریک اول و
بزرگ تجاری ایران است و ایران نیز بیشترین
واردات را از چین انجام میدهد کانال بانکی
موجود ایران در حال حاضر محدود به بانک
‹کونلون› و برخی اوقات هم بانک ‹گانسو›
است که کافی نیست و باید روابط بانکی
تقویت شود به ویژه اینکه اخبار غیر رسمی
نیز حاکی از احتمال اعمال محدودیت های
بانکی توسط کونلون در رابطه با ایران وجود
دارد .سخت گیری های چینی ها برای افتتاح
شعب ایرانی در این کشور در حالی است که
طبق نظر کمیسیون ناظر بر بانکهای چین
باید شرایط بانکهای ایران تغییر کند و بهتر
شود و قوانین پولشویی کشور نیز ارتقا پیدا
کند.
با این حال بانک تجارت و سایر
بانکهای ایرانی با همین شرایط فعلی در
کشورهای دیگر شعبه دارند ولی شرایط
افتتاح شعبه در چین خیلی سخت تر است
که امید می رود با این اقدام جدید چین،
راه برای گشایش شعب بانک های ایرانی در
این کشور فراهم شود .چین درصدد است
تا با راهبردهای جدیدی که در زمینه های
مالی و بانکی و تجارت آزاد بکار می گیرد تا
حد امکان با آثار منفی جنگ تجاری آمریکا
مقابله کند و بعید نیست که در این راستا به
دنبال جذب بانک های بزرگ برای گسترش
تجارت بانکی و مالی باشد و برای همین دور
از دسترس نخواهد بود اگر این بانک ها به

خواست چین برای ایجاد شعبه پاسخ مثبت
بدهند .افزون بر این چین می کوشد تا قدرت
بانکی خود را در خارج از کشور نیز افزایش
دهد و برای همین نیاز خواهد داشت تا با
شعب بانکی بیشتری وارد تعامل شود.
بانک تسویه حساب بینالمللی در
گزارشی اعالم کرده است که طی سالیان
اخیر ،بانکهای چینی به نحو موثری
فعالیتهای استقراضی خود را گسترش
دادهاند .این بانک درتازه ترین گزارش خود
گفته است بانکهای چینی داراییهای
مالی خارجی به ارزش  2تریلیون دالر را تا
پایان سه ماهه سوم سال  2017در اختیار
داشتهاند .این بانک افزوده است از آن
جایی که این بانکها عموما اعتبارات خود
را برحسب دالر آمریکا در اختیار متقاضیان
میگذارند ،سومین تامین کننده بزرگ
اعتبارات بر حسب دالر هستند و ششمین
تامین کننده مالی بزرگ جهان محسوب
می شوند .با این حال ،بانک تسویه حساب
بینالملل در عین اذعان به نقش بانکهای
چینی به عنوان منبع مهم تامین اعتبارات
جهانی ،به وامگیرندگان هشدار داده است
تنها به یک منبع اتکا نکنند چراکه بحران
مالی قبلی آسیا به همین دلیل رخ داد.
به نظر می رسد اجازه چینی ها به بانک
های خارجی برای راه اندازی شعبه در این
کشور فرصت مناسبی برای رفع مشکالت
روابط بانکی دو طرف باشد.

صفحه 8

خبر
عضو هیات رییسه مجلس:

استانداردسازی نظام بانکی
کشور سبب کسب منافع از
 FATFمی شود

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :کشور باید به سمت استاندارد سازی
نظام بانکی حرکت کند تا ضمن کسب منفعت
در فضای  ،FATFدر فضای داخلی کشور نیز
شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
علیرضا رحیمی با اشاره به تمدید مهلت
چهار ماهه  FATFبرای ایران و ضرورت
تدوین سازوکار الزم در این دوره افزود :بخشی
از توصیههای گروه اقدام مالی مربوط به اصالح
لوایح مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم
بود که این اقدام در مجلس انجام شد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر دو قانون
مبارزه با تامین مالی تروریسم اصالح و تدوین
شده ،بنابراین فرایند قانونگذاری در مجلس
تمام شده است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :الیحه  CFTتنها الیحهای است
که به تازگی در مجلس تصویب و به شورای
نگهبان ارجاع شده است ،غیر از این موارد،
سایر توصیه نامههای گروه اقدام مالی مربوط
به اصالح ساختار بانکی ،شفافیت مالی و غیره
است .رحیمی تاکید کرد :اقتصاد شفاف تنها
یک درخواست بین المللی نیست ،بلکه این
درخواست نمایندگان و مردم از مدت ها قبل
بوده و دولت دوازدهم نیز به طور جدی آن را
پیگیری کرده است .به گزارش خانه ملت ،عضو
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی خاطر نشان
کرد :با توجه به ضرورت تدوین سازوکار الزم در
حوزه اصالح نظام پولی و بانکی در این مهلت
چهار ماهه ،گروه اقدام مالی دولت برنامه هایی
را تدوین و در دستور کار خود قرار داده است.

سازوکار ویژه مالی ایران واروپا
دردست اجرا است

ادامه از همین صفحه
این اقدام با اعتراض سایر کشورهای امضا
کننده این توافق روبرو شد و اتحادیه اروپا و
روسیه و چین اعالم کردند که به برجام پایبند
بوده و ساز و کارهایی را برای ادامه تجارت و
فعالیت شرکت های در ایران پیش بینی خواهند
کرد .محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به
تازگی به شبکه آمریکایی سی بی اس گفته
بود که نخستین باری است که اروپایی ها نه
تنها علیه سیاست ایاالت متحده اظهار نظر می
کنند بلکه به دنبال توسعه فرایندی برای توقف
و جبران تحریم ها هستند.
وی روز دوشنبه نیز خبر از عملیاتی شدن
سازوکارهای اتحادیه اروپا در چند روز آینده
داده بود .ظریف با این حال گفت :ممکن است
که به خاطر فشارها و کارشکنی که آمریکایی ها
در تمام مراحل تدوین این ساز و کارها دنبال
می کرد ،زمان استفاده از این ساز و کارها مقدار
دیگری طول بکشد.

