متقاضیان واقعیشدند؛

سرمقاله

سودجویان بازار ارز غالف کردند

مصطفی داننده

رحلت ختم رسوالن
حضرت محمد مصطفی(ص)
شهادت امام حسن(ع)
و امام رضا(ع)تسلیت باد

بازار ارز در ریلی روان به نام ثبات در نرخ اسعار خارجی در حال حرکت است؛ به طوری که در یک الی دو هفته گذشته تا به امروز هیچ جهش نرخی رخ نداده و همچنان
تقاضا برای ارز با کمترین میزان رو به روست  .هم اکنون دالر در بازار غیررسمی حدود  14الی  14.300هزار تومان در حال عرضه است.

روزنامهنگار
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اینگونه جلوی یک «قلدر» نمیایستند

خیلی از تولیدات داخلی به مشکل برخورد کردهاند و به خاطر نبود برخی کاالها ،چرخ
یزند و هر لحظه احتمال دارد ُمهر تعطیلی به پیشانی کارشان بخورد.
تولیدشان لنگ م 
از طرفداران لباسهای ایرانی هستم و دیروز برای خرید به یکی از فروشگاههایی که
لباس ایرانی میفروشند رفتم .بعد از ورود به مغازه دیدم ،لباسها زنانه است و هیچ لباس
مردانهای در فروشگاه وجود ندارد.
از فروشنده پرسیدم پس لباسهای مردانهتان کجاست؟ گفت مواد اولیه کم داریم و
به خاطر همین دیگر لباس مردانه تولید نمیکنیم!
مگر این لباسها ایرانی نبود؟ مگر مواد آن داخلی نیست؟ پس چرا باید کم بیاید؟ این
چگونه تولید ملی است که با تحریمها به مشکل میخورد؟
نه تنها این لباسها بلکه خیلی از تولیدات داخلی هم به مشکل برخورد کردهاند و به
یزند و هر لحظه احتمال دارد ُمهر تعطیلی
خاطر نبود برخی کاالها ،چرخ تولیدشان لنگ م 
به پیشانی کارشان بخورد.
بله ،همه ما باید سعی کنیم از تولید داخلی حمایت کنیم .تولیدی که باعث میشود
اشتغال ایجاد شود و چرخ زندگی بچرخد اما این بدان معنا نیست که چشم خود را به
روی جهان ببندیم.
بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان هم به تنهایی و با اتکا به نیرو ومواد داخلی
نمیتوانند به خوبی کار کنند .برخی از موادهای اولیه در داخل ایران تولید نمیشود یا اصال
وجود ندارد .برخی دستگاهها در کشور وجود ندارد و باید از خارج وارد شود و این یعنی
اینکه ما باید برای چرخیدن چرخهای اقتصاد با جهان رابطه داشته باشیم.
هیچ کشوری در جهان را پیدا نمیکنید که همه چیزش را خودش تولید کند .همه
به هم واسطه هستیم .هیچ وقت به تنهایی نمیشود در این جهان بزرگ زندگی کرد.
نگاه کنید ،قلدری در ینگه دنیا تصمیم میگیرد از برجام خارج و ایران را تحریم کند.
با تصمیم او اقتصاد ایران وارد شوک میشود و تقریبا همه چیز به هم میخورد .واقعا اگر ما
در سالهای گذشته برای چرخیدن چرخهای اقتصاد ایران تصمیمهای درست میگرفتیم
و درهای کشور را به روی تولید کنندگان بزرگ جهان باز میکردیم امروز مشکلی بابت
تحریمهایآمریکانداشتیم.
برخی شرکتها بعد از برجام به ایران آمدند و به کمک تولید ایران شتافتند اما بعد از
خروج آمریکا از توافق هستهای و تهدید به تحریم این شرکتها ،آنها از ایران خارج شدند
چون سودی نصیبشان نمیشد .اگر مثال سابقه حضور آنها در ایران 20سال بود دیگر حاضر
نبودند به راحتی ایران را ترک کنند چون از نظر اقتصادی دچار ضرر میشدند.
کشورهای مثل آمریکا و عربستان خیرخواه ایران نیستند اما روا نیست در ایران میان
خودمان هم تصمیماتی بگیریم که به ضرر کشور باشد.تصمیم اخیر شورای نگهبان برای رد
 CFTآنهم درست زمانی که آمریکا پایش را بر روی گلوی ایران گذاشته است نمونهای
از این رفتارهاست .اروپا این روزها دل به دل ایران داده است و در برابر تصمیمات آمریکا
ایستاده است .تصمیمات مانند نظر شورای نگهان میتواند اروپا را به دامن آمریکا سوق دهد.
حمایت از کاال و تولید ملی وظیفه همه ماست اما این بدان معنا نیست که دیگر
پشتمان را به جهان کنیم و به آنها بگوییم ما هیچ احتیاجی به شما نداریم.
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رئیسجمهور:مشکلیبرای
حرف زدن با ترامپ ندارم

تحریمهارا
باافتخار
میشکنیم

اینرابههمهرهبرانکشورهاییکه
درسازمانمللوحاشیهاجالسبامن
مالقاتداشتندگفتمکهمااینبارباافتخار
تحریمرامیشکنیمچونظالمانهاست 2
وبرخالفقانون،معاهداتوبرخالف
قطعنامهسازمانمللاست
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 ۴۰اشکال مربوط به مالیات بر
ارزش افزوده اصالح خواهد شد

مراقبباشیدلوازمخانگیتقلبینخرید!

مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی با اشاره به فروش برخی لوازم
ن قیمت در بازار،
خانگی معمولی با بستهبندی برندهای با کیفیت و گرا 
به خریداران توصیه کرد کاالهای مورد نیاز خود را از نمایندگیها تهیه
کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.مهرداد توریان  -مدیر مرکز اطالعات
لوازم خانگی  -از وجود کاالهای تقلبی و غیراصل در بازار لوازم خانگی
خبر داد و گفت :افزایش نرخ ارز و کمبود کاال باعث شده برخی از افراد
سودجو دستگاههای ایرانی با کیفیت معمولی را در بستهبندی برندهای
معتبر داخلی یا بینالمللی در بازار عرضه کنند...

ارجاعموضوعثبتسفارشبهقوهقضاییه

رئیس سازمان امور مالیاتی ،گفت :اشکاالتی که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش
افزوده بوده ،شناسایی شده و حدو د  ۴۰بخش در این قانون اصالح خواهد شد.
به گزارش صدا و سیما ،سیدکامل تقوی نژاد اظهار داشت :با توجه به نامگذاری امسال
با عنوان -حمایت از کاالی ایرانی و برای تقویت بخش تولید ،برنامه های مختلفی از جمله
تقسیط بدهی های مالیاتی تولید کننده ها ،بخشودگی مالیاتی تولید کننده ها ،کاهش
ضرایب مربوط به واحدهای تولیدی و...

ظریف در صحن مجلس:

آمریکا نمیتواند برجام راتضعیف کند

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آمریکاییها بعد از یک سال و نیم
تالش هنوز هم نمیتوانند برجام را تضعیف کنند ،گفت :هنوز هم با افتخار اعالم
میکنم برجام بهترین توافق ممکن بود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح دیروز(دوشنبه) در
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در پاسخ به سوال  ۶نفر از نمایندگان
با تسلیت ایام سوگواری اهل بیت(ع) ،اظهار داشت :در خصوص تالشها برای
استرداد اموال بابک زنجانی نقش وزارت امور خارجه نقشی حمایتی است و ما
موظفیم اقدامات دستگاه های قضایی را پیگیری و درخواستهای دستگاه های
مختلف را دنبال کنیم که این کار را انجام دادیم و درخواستی نبوده که وزارت
امور خارجه دنبال نکرده باشد.
وی افزود :برای این کار ده ها مالقات تنظیم شده اما اینکه برخی میگویند
اقدامی از سوی وزارت امور خارجه انجام نشده است ،دلیلش ضرورت وجود
تفاهم نامه معاضدت قضایی است .وزارت امور خارجه اگر تمایل داشته باشد
میتواند مالقات های سفرای خود در کشورهای مختلف را اعالم کند .وزارت
خارجه مسئول پیگیری و تسهیل است و اقدام با دستگاه های ذیربط قضایی
و داخلی است.
ظریف گفت :در خصوص اسنادی که بعد از برجام به امضا رسید ،باید
بگویم هر سندی که امضا شده در معرض دید عموم در سایتها قرار گرفته
است .سندی بعد از برجام امضا نشده است؛ پس از برجام چند توافق برای
اجرای برخی موارد فنی برجام در زمینه انرژی هسته ای امضا شده که بر
اساس نظر کارشناسان هسته ای و در راستای منافع ملی کشور بوده است.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :در خصوص اینکه [در مذاکرات هسته
ای و توافق برجام] زورمان نرسیده است ،واقعیت امر این است که برجام حاصل
یک توافق چندجانبه است و در این نوع توافق هیچ طرفی نمیتواند تمام
خواستههایش را بگیرد .آمریکایی ها وقتی وارد مذاکرات شدند می خواستند
تمام فعالیت های هسته ای ایران متوقف شود و فردو ،اراک و آب سنگین را
تعطیل کنند و ده ها خواست دیگر هم داشتند اما آنها نیز به خواست خود
نرسیدند.
وی با بیان اینکه مذاکره ابزاری برای رسیدن به تفاهم و توازن است تا
بتواند منافع را حفظ کند ،گفت :امروز برجام آنقدر در جهت منافع ملت ما
بوده که آمریکا با فضاحت از آن خارج شده است .آمریکا نه تنها مجبور به عقب
نشینی از خواسته های خود شده بلکه بنا بود امروز فروش نفت ایران به صفر
برسد ،اما بیانیه داد که تا  ۶ماه دیگر فرصت می دهیم.
ظریف تاکید کرد :آنها می خواستند علیه ایران اجماع ایجاد کنند و در
این راستا دروغ پردازی کردند اما برجام همچنان از استحکام برخوردار است و
کماکان پابرجاست.
وی با تاکید بر اینکه این آمریکاییها بودند که زورشان به ما نرسید ،گفت:
آمریکاییها بعد از یک سال و نیم تالش هنوز هم نمیتوانند برجام را تضعیف
کنند .از همگان خواهش میکنم در شرایطی که دنیا قدرت دیپلماسی ایران را

معاون وزیر کشور:

همکاری ایران
و روسیه
در مبارزه
باتروریسم
موفق بوده
است

شماره 1049
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پذیرفته ،بر اساس یک تصور غلط نگوییم که ما به خواستههای خود نرسیدهایم.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه برجام منافع کشور را حفظ کرد ،اظهار
داشت :امروز برنامه هستهای ایران در شرایطی است که اگر با تصمیم نظام
بخواهیم به آن برگردیم به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود .به صراحت گفتهایم
که برجام آن چیزی بود که میتوانستیم بگیریم و هنوز هم با افتخار اعالم
میکنم با پشت گرمی از مقاومت مردم ایران برجام بهترین توافق ممکن بود.
من خودم هم آرزوهای بهتری داشتم اما برجام آنچه بود که قابل حصول بود.
وی افزود :در چند ماه گذشته توفیقات بیشتری داشتیم که از جمله آنها
پیروزی های حقوقی جمهوری اسالمی ایران در دادگاه الهه بود.
به گزارش مهر ،ظریف در بخش دوم پاسخ به سوال حسینعلی
حاجیدلیگانی ،گفت :یقینا ما هم برای اموال مملکت نگرانی داریم و از
دلمشغولی نمایندگان قدردانی می کنیم .اقدامات بابک زنجانی به دلیل شرایط
آن زمان شفاف نبوده و اقداماتی است که باید از مسیرهای اطالعاتی پیگیری
می شد.
وی افزود :آنچه به ما اطالع دادند شناسایی شد ،اما همه حسابها صوری
بود .هم به مالزی و هم به تاجیکستان نمایندگان وزارت نفت رفتند ،حسابها
شناسایی شدند ،اما همه حسابها و اشخاص صوری بودند .متاسفانه تحریم
شرایطی را ایجاد می کند که شفافیت از بین می رود و سواستفاده و رانت
افزایش مییابد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه نامههای تشکر قوه قضائیه از اقدامات دستگاه
سیاست خارجی وجود دارد ،تصریح کرد :ما دستگاه قضایی و اطالعاتی نیستم،
دستگاه سیاست خارجی هستیم و هرکاری که باید انجام میدادیم را انجام
دادیم و بیش از این در حوزه صالحیت ما نیست.
ظریف ادامه داد :بابک زنجانی اکثر معامالت خود را در داخل کشور و با
یکی از بانک های داخلی انجام داده و همه مراکزی که در خارج از کشور معرفی
کرده فاقد وجود حقیقی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ما دستگاهی نیستیم که سر خود عمل کنیم ،اظهار

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت :همکاری
نزدیک ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم به ثبات در منطقه
کمک کرده و موفق بوده است.
به پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،واسیلی بیسکارف
رئیس کمیته امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه
روز دوشنبه با حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر
کشور دیدار و گفت وگو کرد.
ذوالفقاری در این دیدار با تاکید بر روابط خوب و نزدیک
روسیه با جمهوری اسالمی ایران به ویژه در مبارزه با تروریسم
گفت :همکاری نزدیک ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم به
ثبات در منطقه به ویژه سوریه کمک کرده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به تجارب
مشترک دو کشور ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم ،جرایم
سایبری ،مواد مخدر و مهاجرت های غیرقانونی ،گفت :برای
مبارزه با تروریسم باید ریشه ای و با کار اطالعاتی عمیق تری
به این مبارزه ادامه دهیم و اجازه ندهیم تروریست ها در

داشت :مذاکرات هسته ای ماه ها ادامه داشت و این مذاکرات در هیات نظارت و
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آنچه
انجام شد بر اساس یک تصمیم جمعی بود .در  ۱۳۰تن آب سنگین که می گوید
مازاد آن باید برای فروش عرضه شود ،در بند بعد می گوید در ایران نباید بیش از
 ۱۳۰تن آب سنگین باشد .وقتی ما  ۸-IRرا بردیم برای ازمایش گفتند این جزو
توافق نبوده و امروز نهتنها آزمایش شده بلکه گاز هم به آن تزریق شده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در کشور کاری را بدون گزارش
نمیتوانیم انجام دهیم ،گفت :در نامه آقای طیبنیا در خصوص گروه اقدام
مالی [ ]FATFنوشتهاند بر اساس مقررات قانون اساسی عمل میشود ،کما
اینکه  ۴الیحهای که در مجلس بود بر اساس این موضوع بود .آقای طیب
نیا از شورای عالی پولشویی هم مصوبه گرفتند و به درخواست وزارت امور
خارجه این جمله «بر اساس قانون اساسی» را اظافه کردند.
ظریف تاکید کرد :اینطور نیست که چیزی را پنهان کرده باشیم و یا
خواسته باشیم مجلس را دور بزنیم کما اینکه علیرغم اینکه معتقدیم وقت کشور
گرفته شده و  ۲سال است منتظر تصویب  ۴الیحه هستیم.
وی با بیان اینکه نباید اعتمادی که بین مردم و حاکمیت است خدشه دار
شود ،تصریح کرد :حاکمیت متعهد به قانون است و اگر کسی خالف قانون عمل
کند باید محاکمه شود .برجام از نظر دنیا پیروزی دیپلماسی ایران است .مقام
معظم رهبری در راس نظام مطالبات ملت ایران را با صراحت مطرح کردند اما
همزمان گفتند که مذاکره کنندگان امین هستند .اینطور نیست که ما خواسته
باشیم خالف منویات رهبری کاری کنیم .برجام علیرغم همه بدعهدی ها و
قلدریهای آمریکا امروز مالک شکست آمریکا در دنیا شده است.
وزیر امور خارجه گفت :متحدین آمریکا رسما اعالم می کنند که
نمیخواهیم زیر بار آمریکا برویم .دیپلماسی توانسته کاری کند که نزدیک ترین
متحدین آمریکا به او فشار وارد کنند .دیروز که  ۱۳آبان بود و مردم ما به آمریکا
نه گفتند ،باید بپذیریم که آمریکا نتوانسته از پس ملت ما بر بیاید اما چرا
خودمان داریم می گوییم که اینگونه نیست؟
ظریف تاکید کرد :وقتی ترامپ میگوید  ۷تریلیارد دالر در منطقه خرج
کردیم و موفق نشدیم ،استناد میکنیم اما وقتی ترامپ می گوید ظریف بر سر
جان کری کاله گذاشت نمی پذیریم .چرا افتخارات ملت را تبدیل به ذلت می
کنیم؟ باید بپذیریم این ملت در میدان عمل و در دیپلماسی بزرگ است و باید
ملت را باور کنیم نه من را.
وی با بیان اینکه ما به پشتگرمی این ملت مذاکره کردیم و در برابر آمریکا
ایستادهایم و نشان خواهیم داد طرحهای آمریکا به جایی نخواهد رسید ،عنوان
کرد :با اطالع میگویم امروز روزی است که دالر روند سراشیبی سقوط را طی
می کند .آمریکاییها با زیادهروی در مصرف دالر روندی را شروع کردند که در
نهایت به ضرر آنها خواهد بود.
وزیر امور خارجه در پایان گفت :مردم ما دیروز نشان دادند که با نظام
هستند و تبلیغات دشمنان و عوامل ضد انقالب بر آنها بیتاثیر است.

منطقه بار دیگر منسجم شوند.
ذوالفقاری به اقدامات انجام شده برای عملیاتی
کردن موافقتنامه امنیتی میان دو کشور پرداخت و افزود:
امیدوارم تا چند ماه آینده این برنامه اجرایی آماده شود
و به امضاء برسد.
وی گفت :در این برنامه همه اقداماتی که قرار است به
طور مشترک در زمینه های امنیتی به ویژه در موضوعات
مبارزه با تروریسم ،جرایم سایبری ،مبارزه با مواد مخدر و
مهاجرت های غیرقانونی ،آموزش ،همکاری های مرزی و
استفاده از فناوری های جدید انجام شود ،لحاظ خواهد شد.
ذوالفقاری بر ادامه مبارزه جدی جمهوری اسالمی ایران
با معضل قاچاق مواد مخدر تاکید کرد و گفت :در یک سال،
بیش از  800تن مواد مخدر کشف شده است و به طور
میانگین روزانه بیش از دو هزار مهاجر غیرقانونی از کشور
طرد می شود.
** ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم در یک جبهه

حضور دارند
واسیلی بیسکارف رئیس کمیته امنیت و مبارزه با
ارتشای دومای دولتی روسیه نیز با ابراز خرسندی از سفر
به جمهوری اسالمی ایران و دیدار با مقامات کشورمان گفت:
امروز مبارزه با تروریسم بدون حضور جمهوری اسالمی ایران
ممکن نیست و ما شاهد تاثیر کار صلح طلبانه و مستقل
جمهوری اسالمی ایران در جهان هستیم.
وی افزود :کشف صدها تن مواد مخدر در ایران نشان
دهنده سطح باالی فعالیت شما و اجرای قوانین موثر در این
زمینه است و ما خواهان مطالعه این قوانین و تبادل تجربیات
مفید در زمینه مبارزه با مواد مخدر هستیم.
رییس کمیته امنیت و مبارزه با ارتشای دومای دولتی
روسیه تاکید کرد :اعمال تحریم ها علیه دو کشور ایران و
روسیه نشانگر تاثیر دو کشور در مبارزه با تروریسم است.
وی تاکید کرد :ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم در
یک جبهه حضور دارند.
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون صنایع و
معادن در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه
واردات خودرو را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی
امروز  -دوشنبه  -مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص موضوع
توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را قرائت کرد
و نمایندگان مجلس نهایتا با  157رای موافق 7 ،رای مخاف و  9رای
ممتنع از  211نماینده حاضر به قوه قضاییه ارجاع دادند...

تاکید جهانگیری بر استفاده از تجهیزات
داخلی در طرحهای اجرایی از طریق فاینانس

معاون اول رییس جمهور بر رعایت میزان استفاده از تجهیزات ساخت داخل
در طرحهایی که با استفاده از تسهیالت مالی خارجی اجرا میشوند ،تاکید کرد.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد ظهر دیروز (دوشنبه) با اشاره به
گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد تسهیالت مالی خارجی از کشور چین ،بر
لزوم استفاده از تجهیزات ساخت داخل در طرحهایی که از طریق فاینانس اجرایی
میشود ،تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی ،نیرو ،جهاد
کشاورزی ،نفت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رییس سازمان برنامه و بودجه ،معاون
علمی و فناوری رییس جمهور ،رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل راه آهن
جمهوری اسالمی ایران نیز حضور داشتند ،گزارشی درخصوص عملکرد شورای
اقتصاد ،تعداد جلسات برگزار شده و تعداد مصوبات توسط نماینده دبیرخانه شورا
ارائه شد.
در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد تسهیالت مالی خارجی
(فاینانس) کشور چین ارائه شد که براساس این گزارش از ۴۶طرح مصوب با
استفاده از تسهیالت مالی خارجی ۲۸ ،طرح با مالکیت دولت و  ۱۸طرح با مالکیت
بخش خصوصی و غیر دولتی است.
همچنین در این جلسه درخواستهای برخی دستگاه های اجرایی مطرح شد
و پس از ارائه توضیح در خصوص دالیل فنی و توجیحات مالی و اقتصادی با برخی
از این درخواست ها موافقت صورت گرفت.
اصالح مصوبه اجرای توسعه فاز  ۱میدان گازی کیش ،احداث سد و نیروگاه
چمشیر و طرح انتقال نیروی برق گیالن با استفاده از تسهیالت مالی خارجی از
جمله درخواست های مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر
به تصویب رسید.

بیانیه کشورهای اروپایی در مخالفت با
تحریمهای آمریکا علیه ایران

آلمان ،انگلیس ،فرانسه و اتحادیه اروپا پس از آنکه آمریکا روز جمعه دوم
نوامبر از بازگشت تمامی تحریمهای نفتی ایران و نقل و انتقاالت مالی که قبال
لغو شده بود خبر داد ،بالفاصله واکنش نشان دادند و بیانیه مشترک صادر کردند.
اروپاییها در بیانیه خود آوردهاند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا بحال در
 ۱۲گزارش خود تایید کرده که ایران به تعهدات خود در توافق برجام پایبند بوده
است .اتحادیه اروپا به همراه کشورهای فرانسه ،انگلیس و آلمان با صدور بیانیه
مشترکی مخالفت خود را با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران اعالم کردند.
به نوشته رویترز ،این بیانیه در اصل همان بیانیه روز جمعه است که این
کشورها بار دیگر روز دوشنبه آن را صادر کرده اند.
آلمان ،انگلیس ،فرانسه و اتحادیه اروپا پس از آنکه آمریکا روز جمعه دوم
نوامبر ( ۱۱آبان) از بازگشت تمامی تحریمهای نفتی ایران و نقل و انتقاالت مالی
که قبال لغو شده بود خبر داد ،بالفاصله واکنش نشان دادند و بیانیه مشترک صادر
کردند.این بیانیه را فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،هایکو
ماس ،وزیر خارجه آلمان ،ژان ایو لودریان و جرمی هانت ،وزیران خارجه فرانسه
و بریتانیا ،امضا کردهاند .همچنین وزیران دارایی سه کشور یاده شده اروپایی این
بیانیه را امضا کردهاند.
در این بیانیه از بازگشت مجدد تحریمهای آمریکا به دلیل خروج آن از
برجام عمیقا اظهار تاسف شده است .اروپاییها در بیانیه خود آوردهاند که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی تا بحال در  ۱۲گزارش خود تایید کرده که ایران به تعهدات
خود در توافق برجام پایبند بوده است.
در این بیانیه از ایران هم خواسته شده است که به همه تعهدات هستهای
خود در برجام پایبند بماند.
اروپاییها در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردهاند که هدف آنها حمایت
و حفاظت از منافع اروپاییهایی است که در انطباق با قوانین اتحادیه اروپا و
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایران معامالت مشروع دارند.
در بخش دیگری از این بیانیه اروپاییان متعهد به حفظ و نگهداری کانالهای
مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران شدهاند .در بیانیه تصریح شده است
که اتحادیه اروپا و کشورهای امضا کننده این بیانیه با چین و روسیه نیز به عنوان
دیگر طرفهای برجام همکاری خواهند کرد.

