ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ارز ﮐﺮه
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺒﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﯾﻮﻧﻬﺎپ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر از
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮔﺰارش ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺮه ای و
اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﻤﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ دو ﻃﺮف ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ارز ﻣﻠﯽ ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ »وون« اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ،ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻧﺰد
‘ووری ﺑﺎﻧﮏ’ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ )آی ﺑﯽ ﮐﯽ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ  18اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮوج
آﻣﺮﯾﮑﺎ 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.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻌﻮدی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺎدر

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ
دﻻر در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ،روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
»ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن« ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮدن ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری
ﻣﻬﻢ ﺗﻬﺮان در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
وی ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از راﻫﺒﺮد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺷﺒﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ آﺷﮑﺎرا ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ 8
ﮐﺸﻮر را از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ.
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