کانال تلگرامی مهدی محمدی ()telegram.me/mahdi_mohammadi61

نااميدي ايراني ها نسبت به بهبود شرايط اقتصادي پس از تواففق هسته اي
«تام آرنولد  » TOM ARNOLDو «جاناتان ساول  ،»JONATHAN SAULگزارش
خبرگزاری رویترز از دبی و لندن.1395/1/4 ،
در حالي که دو ماه از لغو تحريم هاي بين المللي عليه ايران سپري مي شود،
نااميدي ها به بهبود شرايط در حال افزايش است ،زيرا با توجه به خودداري
بانک هاي خارجي از انجام تراکنش هاي مالي با ايران ،موافقتنامه هاي
تجاري اندکي با اين کشور در حال پيگيري است.
اميدهاي مردم ايران به پايان سريع انزواي اقتصادي اين کشور در حال رنگ
باختن است ،زيرا بانک هاي خارجي ،به ويژه بانک هاي اروپايي  -که برخي
از آنها به واسطه جريمه هاي سنگين آمريکا بابت نقض تحريم هاي ايران به
شدت آسيب ديده اند -از اين موضع نگران هستند که محدوديت هاي متعدد
اعمال شده توسط واشنگتن عليه ايران را نقض کنند.

بسياري از اين

محدوديت ها عليه ايران همچنان به قوت خود باقي است.
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر معظم ایران ،آمریکا را به بی میلی در اجرای موافقتنامه هسته ای
ماه ژانویه میان ایران و کشورهای قدرتمند غربی متهم کرد.
وی در سخنرانی خود که روز یکشنبه از تلویزیون ایران پخش شد گفت« :آمریکایی ها به
وعده های خود عمل نکرده اند ،و تنها روی کاغذ اقدام به لغو تحریم ها کرده اند » .وی
همچنین از این موضوع شکایت کرد که تراکنش های مالی بین المللی ایران با مشکل روبرو
است ،زیرا بانک های بین المللی «از آمریکایی ها می ترسند».
بسیاری از تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران زمانی که موافقتنامه هسته ای 2015
در تاریخ هفدهم ژانویه به اجرا گذاشته شد ،پایان یافت .از جمله این تحریم ها می توان به
اقدامات اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و همچنین قوانینی اشاره کرد که بر اساس آنها
مقامات آمریکایی اجازه پیدا می کردند شرکت ها و اشخاص خارجی را که با ایران همکاری
می کردند ،مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
موافقتنامه ها در خصوص چند قرارداد عمده به صورت گسترده در رسانه های ایران پوشش
داده شد و ایران ابراز امیدواری کرد رهایی از تحریم های فلج کننده علیه این کشور بتواند
باعث بهبود تجارت و سرمایه گذاری های خارجی به ارزش چندین میلیارد دالر شود .بدین
ترتیب اقتصاد ایران دوباره احیا خواهد شد و شرایط زندگی ایرانی ها بهبود پیدا خواهد کرد.
با این وجود ،هنوز مبالغ کالنی (به صورت قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری) وارد ایران
نشده است.
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بانک هاي آمريکايي هنوز هم اجازه انجام فعاليت تجاري با ايران را ندارند ،و
درحالي که وام دهندگان در ديگر کشورها متاثر از اين ممنوعيت ها نمي
شوند ،همچنان مشکالت بسيار زيادي در اين زمينه باقي مانده است .از
مهمترين اين مشکالت مي توان به قوانيني اشاره کرد که تراکنش با ايران را با
استفاده از واحد پولي دالر در نظام مالي آمريکا ممنوع مي کند .دالر،
مهمترين واحد پولي تجاري در جهان است.
جامعه تجار ايران بر اين باور است که آمريکا نتوانسته است به وضوح اعالم
کند که چه اقدامي (در قبال ايران) مجاز است و چه اقدامي مجاز نيست .اين
موضوع باعث به وجود آمدن شرايطي غير قطعي شده است که بي ميلي بانک
هاي خارجي را به انجام تراکنش مالي با ايران در پي دارد.
«فريال مستوفي» رئيس شرکت خصوصي مديريت پروژه «کي دي دي گروپ
 » KDD Groupدر اين باره گفت« :ما بايد تالش کنيم و به آمريکا فشار
بياوريم تا اين موضوع را شفاف کند .در غير اين صورت ،لغو تحريم ها هيچ
معنايي نخواهد داشت» .
وي افزود «کي دي دي گروپ» در بخش هاي مختلفي از جمله آهن ،فوالد
و معدن فعال است و شاهد تمايل زياد شرکت هاي خارجي به همکاري با
ايران بوده است ،اما تا کنون هيچ موافقتنامه اي ميان طرفين نهايي نشده
است.
مستوفي که رياست «کميسيون سرمايه گذاري» در اتاق بازرگاني ايران را نيز
به عهده دارد در اين باره گفت« :در صورتي که شرايط بانکداري همانند
امروز باقي بماند و تغييري نکند ،قطعا با مشکالتي در پرداخت ها روبرو خواهيم
شد» .
وزارت خزانه داري آمريکا که مسئوليت اجراي تحريم ها عليه ايران را به
عهده دارد ،تا کنون به درخواست هاي خبرگزاري رويترز براي اظهار نظر
درباره اين موضوع پاسخي نداده است.
دبي يکي از مهمترين شرکاي تجاري ديرينه ايران است و ايراني هاي مقيم
دبي ،از اين موضوع شکايت دارند که نمي توانند اعتبارهاي اسنادي را به
منظور تامين مالي مبادالت با ايران افتتاح کنند .حتي برخي از اين تاجران
اعالم کردند حساب هاي بانکي شرکت هاي آنها طي هفته هاي اخير مسدود
شده است.
این مشکالت همچنین باعث پیچیده شدن طرح های ایران مبنی بر فروش نفت خام بیشتر می
شود .ایران همچنین قصد دارد  100میلیارد دالر از دارایی های خود را که به واسطه تحریم
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های بین المللی در حساب های بانک های خارجی مسدود شده بود ،مورد استفاده قرار دهد و
این مشکالت باعث پیچیده شدن فرآیند مذکور می شود.
از ماه ژانويه تا کنون ،ايران اقدام به امضاي چند موافقتنامه به ارزش تقريبي
 50ميليارد دالر با کشورهاي مختلف کرده است .از جمله اين کشورها مي
توان به ايتاليا ،ژاپن ،کره جنوبي ،روسيه ،آلمان و ديگر کشورهايي اشاره کرد
که با ايران مراوده تجاري ،تامين مالي و ساير انواع سرمايه گذاري را دارند.
برخي از اين توافقنامه ها شامل امضاي قرارداد خريد  118فروند هواپيماي
جت ايرباس به ارزش  27ميليارد دالر مي شود .با وجود اين ،تامين مالي مورد
نياز براي تبديل اين موافقتنامه ها به قراردادهاي محکم و استوار ،يک مشکل
ديگر است.
یک مدیر اجرایی شرکت ایرباس در این باره در کنفرانسی که ماه گذشته در پاریس برگزار
شد اعالم کرد« :ما در حال حاضر تنها شاهد پشت کردن بانک ها و خارج شدن آنها از صحنه
هستیم .ما به آنها می گوییم نترسید»!
جریمه نه میلیارد دالری بانک «ب ان پ پاریبا  »BNP Paribasدر سال  2014توسط
آمریکا باعث شده است بسیاری از بانک ها از انجام فعالیت های تجاری با ایران هراس داشته
باشند .این جریمه بابت نقض تحریم های مالی آمریکا علیه بانک مذکور اعمال شد .رئیس
فدراسیون بانکدرای فرانسه نیز در کنفرانسی اعالم کرد وام دهندگان باید از «امنیت و شفافیت
قضایی کامل» اطمینان پیدا کنند.
کسب این اطمینان ،اقدام بسیار دشواری خواهد بود ،زیرا واشنگتن همچنان ممنوعیت انجام
تراکنش های ایران را با واحد پولی دالر ،در نظام بانکی خود حفظ کرده است.
«جرج بوث  » George Boothاز کارشناسان موسسه حقوقي «پينسنت ميسونز
 »Pinsent Masonsدر اين باره گفت« :تا زماني که تحريم هاي آمريکا عليه
ايران برداشته نشود ،بانک هاي اروپايي که عمليات کالني در آمريکا دارند  -و
بسياري از بانک هاي اروپايي شامل اين مقوله مي شوند -همچنان با
محدوديت هاي تجاري گسترده و خسته کننده اي روبرو خواهند بود ،مگر
آنکه بتوانند فعاليت هاي تجاري خود را به صورت کامل از اروپا و آمريکا
مجزا کنند» .
وي که اقدام به ارائه مشاوره به شرکت ها براي انجام مراودات تجاري با
ايران مي کند ،در ادامه گفت« :سخن گفتن درباره اين موضوع ،بسيار آسانتر
از عمل کردن به آن است .سطح ساختار دهي دوباره مورد نياز براي تحقق
اين معيار ،بسيار زياد است و نبايد آن را به هيچ وجه دست کم گرفت» .
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«سید آرش شهر آیینی» معاون مدیر اجرایی ارشد «صندوق ضمانت صادرات ایران» که یک
آژانس دولتی ایران است در این باره گفت تا کنون تنها بانک های کوچک تمایل داشته اند
تا در این جریان مشارکت کنند ،و تراکنش ها محدود به رقم  50میلیون دالر بوده است.
وی افزود« :برخی از تراکنش ها با مبلغ کم انجام شده است ،اما مبالغ کالن نیازمند مشارکت
بانک های خارجی بزرگ خواهد بود که پیش از اعمال تحریم ها علیه ایران در این کشور
فعال بودند .آنها هنوز هم تمایلی به آغاز رابطه تجاری با ایران ندارند» .
شبکه جهاني پرداخت «سوييفت» طي هفته هاي اخير ،چندين بانک ايراني را
دوباره به نظام خود متصل کرد .بدين ترتيب اين بانکها اجازه پيدا کرده اند
تراکنش هاي برون مرزي با بانک هاي خارجي را پس از چهار سال قطع
ارتباط ،دوباره از سر بگيرند.
اين اقدام ،گامي مهم در مسير اتصال دوباره ايران به نظام مالي جهاني شمرده
مي شود ،اما نتيجه آن تا کنون چندان چشمگير نبوده است.
دو منبع آگاه بانکي در اين باره اعالم کردند بيشتر بانک هاي بين المللي
همچنان از پذيرفتن چک از صاحبان حساب ها در بانک هاي تجاري مهم
ايران که دوباره به نظام مالي جهاني متصل شده اند ،خودداري مي کنند.
«علي سنگينيان» مدير اجرايي ارشد «بانک سرمايه گذاري امين» که بزرگترين
بانک سرمايه گذاري اين کشور شمرده مي شود ،عامل تاخير در اتصال دوباره
بانک هاي ايراني را تحريم هاي باقي مانده عليه اين کشور ،اضطراب بانک
هاي خارجي و فناوري هاي قديمي مورد استفاده در ايران دانست.
یک بانکدار بین المللی در منطقه نیز در این باره گفت بی میلی بانک تحت مدیریت وی از
انجام تراکنش های مالی با ایران ،تغییری نکرده است .وی افزود« :نزدیک به  85درصد
تجارت با ایران به واحد پولی دالر انجام می شود و اگر با این واحد پولی معامله کنید ،نمی
توانید خطر مشارکت با ایران را بپذیرید».
از میان تراکنش هایی که اکنون با ایران انجام می شود ،برخی از آنها با استفاده از واحد پولی
یورو یا دیگر واحد های پولی است .این موضوع بر اساس توافق های کنونی ،مجاز شمرده
می شود.
«جیمز کیدول  »James Kidwellمدیر اجرایی گروه کشتیرانی «برائمار  »Braemarدر
این باره گفت« :با وجود بهتر شدن اوضاع ،هنوز هم مشخص نیست اگر با واحد پولی دالر
آمریکا اقدام به تراکنش (با ایران) کنید ،این تراکنش ها در نظام بانکی با مشکل روبرو خواهد
شد یا نه .برخی افراد احتماال ترجیح می دهند تراکنش ها را با واحد پولی یورو انجام دهند تا
از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری شود» .
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ایران توانسته است نفت خود را با استفاده از واحد پولی یورو ،به هند و دیگر خریداران
بفروشد.
خبرگزاری رویترز ماه گذشته در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت ایران
اعالم کرد مقامات ایران به شرکای تجاری خود که میلیاردها دالر به این کشور بدهکار
هستند ،اعالم کردند خواستار دریافت این بدهی ها به یورو هستند.
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