آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻧﺎل وﯾﮋه ﻣﺒﺎدﻻت
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان و اروﭘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰاش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع
رﺳـﺎﻧﯽ وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ،دوروﯾـﻪ در راس ﻫﯿـﺎﺗﯽ ﺑﻠﻨـﺪﭘﺎﯾﻪ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دو ﻃﺮف در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﻌﻬﺪات
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،راه
ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﻃﺮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ و راه
اﻧﺪازی ﮐﺎﻧﺎل وﯾﮋه ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎ و
اﺳﺘﻘﺮار و آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ
ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﺮور ﺗﺤﻮﻻت در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری،
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺖ

اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ  18اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮوج
واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺑﺮﺟﺎم را اﻋﻼم ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﻀﺎ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺿﻤﻦ
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺧﺮوج اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺗﺠﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺠﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
و ﻫﻤﭽﯿﻨﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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