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برجام؛ فرصت ها، موانع و 
الزامات

تحلیل


دکتر حسن شکوه*

مقدمه
برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک، محصول 
مقاومت و ایستادگي نظام جمهوري اسالمي 
ایران بر سر دس��تاوردها و حقوق مسلم خود 
و همچنی��ن دانش، تالش ه��ا و مهارت هاي 
دیپلماتیکي بود که با توافق ملي، اجازه مقام 
معظم رهبري و با طراحي و تقس��یم وظایف 
در سطوح خرد و کالن به عنوان یک تجربه 
بدیع به نتیجه رس��ید. برجام تالشي از سوي 
نظام اقتصاد سیاس��ي ملي براي حل بخشي از 
مش��کالت و رفع تحریم هاي اقتصادي ناشي 
از قطعنامه هاي ش��وراي امنیت س��ازمان ملل 
و ایج��اد زمینه هاي الزم براي ش��روع فرایند 
حضور مؤثر و قدرتمند و نه منفعل دراقتصاد 
بین الملل با توجه به سیاست هاي کلي اقتصاد 

مقاومتي و حرکت در جهت تحقق و عملیاتي کردن این اصول است.
اما باید توجه داش��ت که با وجود تمایز هویتي و تعارض هاي 
ژئو پلیتیک میان جمهوري اس��المي ایران و قدرت هاي مس��لط بر 
اقتصاد بین الملل و نقش��ي که این کش��ورها در اداره سازوکارها، 
نهادهای مالي و ش��رکت هاي چندملیتي اقتصادي دارند، همچنین 
ب��ا توجه به اهمی��ت و تعیین کنندگ��ي درجه پویای��ي فرهنگي و 
اقتص��اد سیاس��ي مل��ي در تحقق اس��تقالل یک مل��ت، برجام در 
کوتاه مدت، قطعاً حالل مش��کالت به خصوص مشکالت تاریخي 
ناشي از ساختار اقتصادي معیوب، نخواهد بود. این کالم به معناي 
بي اثربودن نقش و انکار تأثیر برجام نیس��ت بلکه تأکید بر ترس��یم 
شرایط و نقش برجام برای ایجاد فرصت و کاهش فشار در جهت 
اص��الح س��اختار و نهادینه کردن خالقیت در اقتصاد ملی اس��ت. 
در این راس��تا اگر چه ارائه ارزیابي قطعي در مورد اثرات و نتایج 
برجام با توجه به مش��کالت نظام پول��ي و مالي داخلي، پیچیدگي 
نظ��ام مالي بین المل��ل و باقي بودن اث��رات ناش��ي از تحریم ها بر 

یکي از اهداف عمده اقتصاد سیاس�ي، حضور مؤثر در عرصه بین المللي بوده اس�ت. این موضوع از دو جهت 
حائز اهمیت است: اول از جهت قدرت نمایي، تأثیرگذاري و نظارت و کنترل بر رفتار نظام هاي دیگر و دوم 
از جهت حفظ پویایي و تداوم بسترهاي ایجادکننده قدرت ملي و تأمین نیازهاي اقتصادي. بنابراین تعادل در 
میان دو نظام اقتصاد سیاسي ملي و اقتصاد سیاسي بین الملل یک اصل اساسي در فرایند تمدن سازي و افزایش 
قدرت ملي در طول تاریخ بوده است که پیش شرط اساسي آن بروز انسجام، توافق و اراده داخلي در سطوح 
مختلف فردي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي است. فرهنگ بومي باید توان آن را داشته باشد که سازماندهي 
اجتماعي را به عرصه هاي دیگر زندگي اجتماعي یعنی سیاس�ت و اقتصاد تس�ري دهد. به دنبال آن داش�تن 

راهبرد، برنامه عملیاتي، فنون اجرایي و به روز شدن آن اهمیت مي یاید.

اشاره:

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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ش��رکاي اقتصادي ایران و ترس آنها از تعامل با جمهوري اسالمي 
و همچنین کارشکني گروه هاي نفوذ عربي و صهیونیستي به تالش 
و گذش��ت زمان بیشتري محتاج اس��ت. اما ارائه ارزیابي مقدماتي 
از فرصت های ایجاد ش��ده و موانع موجود، ضروری و تا حدودي 

امکان پذیر است.

فرصت ها و نتايج ناشي از برجام؛ ثبات در اقتصاد کالن
فرصت ه��ا و تأثیرات اقتص��ادي حاصل از برج��ام و به خصوص لغو 
تحریم هاي اقتصادي ناشی از قعطنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل 
متحد در ارتباط با دسترسي به سازوکار نقل و انتقال مالي بین المللي، 
فروش نفت و دسترس��ي به خدمات بیمه اي را مي توان در بخش هاي 
مختلف مانند اقتصاد کالن، خ��رد، انرژي، اقتصاد زیربنایي، حمل و 

نقل و تجارت خارجي مشاهده و مورد ارزیابي قرار داد. 
مهمترین وظیفه دولت ها در سطح ملی به عنوان مکمل جامعه در 
عرص��ه اقتصادي ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کالن اس��ت. تأثیرات 
رواني برجام بر متغیرها و ش��اخص هاي اقتصاد کالن از مدت ها قبل 
از دس��تیابي به توافق نهایي ش��روع ش��ده بود. در واقع ایجاد آرامش 
رواني در فضاي اقتصادي کش��ور فوري ترین دس��تاورد برجام و لغو 
تحریم ها بوده است. شروع مذاکرات و حصول توافق، تأثیر رواني و 
واقعي بر نرخ ارز و جلوگیري از بي ثباتي و نوسانات در بازار داشت. 
این موضوع به ویژه با کاهش نرخ ارز در بهمن ماه 1394 مشهود بود. 
رون��د رو به افزایش نرخ ارز که از تیر 1394 و با تخلیه انرژي ناش��ي 
از خوش��بینی به مذاکرات شروع ش��ده بود با کاهش 3000 ریالي در 
دي ماه 1394 به 34000 هزار ریال رس��ید. این موضوع البته از توقف 
کاهش قیمت نفت و ش��روع افزایش قیمت از 33 دالر به 44 دالر نیز 
متأثر بود. آزاد ش��دن بخش��ی از دارایی ایران یعنی چیزی در حدود 
6/5 میلیارد دالر در پسابرجام کمک زیادی به دولت در تثبیت بازار 

ارز کرد.
ثبات در بازار ارز تأثیر مثبتي بر سیاست هاي انضباط پولي دولت 
با هدف کنترل تورم به دنبال داش��ت و باعث شد تا دولت روند مهار 
و کنترل تورم را به خوبي اجرا کند. کاهش تورم نیز به نوبه خود این 
ام��کان را فراهم کرد تا دول��ت بتواند در جهت ایجاد تعادل بین نرخ 
س��ود بانکي و تورم حرکت کند. درهفته پایانی بهمن ماه، نرخ س��ود 
در جلسه شورای پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد و نرخ سود 
کوتاه مدت به 10 درصد رسید. بنابراین اقدام دولت در کاهش نرخ 

س��ود بین بانکي و نرخ س��ود سپرده ها نقش 
مهم��ي در کاهش هزینه پ��ول و حرکت در 
جهت فراهم آوردن تس��هیالت ارزان قیمت 
ب��ه خصوص ب��راي فعالیت ه��اي تولیدي و 
کاهش عمق رکود داش��ته اس��ت. ثبات در 
بازار ارز و طال و کاهش نرخ س��ود بانکي و 
همچنین رفت و آمد هیئت هاي خارجي، بر 

روي بازار سرمایه نیز موثر بوده است.

کمك به رونق بازار سرمايه
در بهمن ماه 1394 ش��اخص کل س��رمایه با 
افزایش17 درصدی بیش��ترین رشد ماهانه از 
مهر 92 را به ثبت رس��اند. بر اس��اس برخی 
برآوردهای غیررسمی با جذب بیش از هزار 
میلیارد تومان نقدینگی از س��وی سهام داران 
ُخرد رکورد جدیدي در بازار به ثبت رسید. 
در بهمن م��اه ش��اخص 36 صنع��ت فعال در 
بورس تهران با رش��د مواجه ش��دند. تقاضا 
در معام��الت بازار س��هام به دلی��ل وضعیت 
س��ودآوری ش��رکت ها با هیجان همراه بود. 
رون��د صعودی قیمت ه��ا در نهایت منجر به 
افزای��ش میانگین نس��بت قیمت ب��ر درآمد 
س��هم از 6/2 مرتب��ه در پای��ان دی ب��ه 7/2 
مرتبه در روز پایانی بهمن  ماه ش��د. خبرهای 
انعق��اد ق��رارداد ش��رکت های خودروس��از 
ب��ا خودروس��ازهای ب��زرگ دنی��ا هیجان و 
خوش بینی سهام داران این شرکت ها را رقم 
زد. برجام زمینه رشد سرمایه گذاري خارجي 
را نی��ز در بازار س��رمایه فراه��م کرد. حجم 
فعالی��ت س��رمایه گذاران خارج��ي در بازار 
س��رمایه قبل از برجام 50 میلی��ارد ریال بود 
که بعد از برجام به 500 میلیارد ریال رس��ید 
یعني رشدي 10 برابري در این زمینه به وقوع 
پیوست. افزایش ش��اخص کل و رونق بازار 
س��رمایه در سه ماه پایاني س��ال 1394 ادامه 
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داش��ت ولي در فروردین و اردیبهشت روند 
تعدیل را به خود گرفت.

توس�عه روابط اقتصادی و تس�هيل در 
تجارت خارجي

فض��اي  کاه��ش  برج��ام  آث��ار  از  یک��ي 
ایران هراسي است که بر اثر صدور 6 قطعنامه 
ش��وراي امنیت س��ازمان ملل علی��ه ایران به 
وجود آمده بود. این ام��ر خود باعث ایجاد 
خوشبینی و تش��ویق کشورهاي مختلف دنیا 
به توس��عه روابط اقتصادي خود با جمهوري 
اس��المي ایران شد. بر اس��اس تحلیل محافل 
اقتصادي خارجي، ای��ران بزرگ ترین بازار 
جدیدی است که طی چند دهه اخیر دوباره 
به اقتص��اد جهانی می پیوندد. بر این اس��اس 
پیش بینی مي ش��ود که ظرف 10 سال آینده 
بیش از یک تریلیون دالر سرمایه گذاری در 
کش��ور انجام ش��ود. این روند در سفر بیش 
از 150 هیئ��ت اقتص��ادي خارج��ي به ایران 
مؤثر بوده اس��ت. در این سفرها ظرفیت هاي 
هم��کاري به خص��وص در زمین��ه صنع��ت 
و مع��دن، حم��ل و نق��ل، زیرس��اخت هاي 
جهانگردي و پتروش��یمي معرفي ش��دند. از 
س��وي دیگر برجام به کاه��ش 15 درصدی 
هزینه هاي تجارت خارجي کمک کرد. در 
پس��ابرجام صادرات محصوالت غیرنفتي از 
جمله محصوالت پتروش��یمي افزایش یافت 
و در ام��ر واردات م��واد اولی��ه و کاالهاي 

واسطه اي تسهیالت بیشتري به وجود آمد.
 در ای��ن ش��رایط تعام��ل اقتص��ادي با 
کشورهاي همسایه و سایر کشور هاي جهان 
تسهیل شده است. با وجود اعمال محدودیت 
از س��وي برخي از کش��ورهاي منطقه، برای 
نخس��تین بار عمان در نظر دارد یکی از بنادر 
خ��ود را در اختی��ار ایران ق��رار دهد؛ ضمن 

اینکه به زودی از بسته ویزایی برای ایرانی ها پرده برداری خواهدکرد. 
از س��وي دیگر فص��ل نوین��ي در الگ��وی قرارداده��اي خارجي با 
کش��ورهاي صاحب فن آوري و س��رمایه آغاز شد که برتأمین مالي، 
انتقال فن آوري و دسترسي به بازارهاي بین المللي از طریق همکاري 
و س��رمایه گذاري مش��ترک با ش��رکت هاي خارجي تأکید مي کرد. 
سرمایه گذاري مش��ترک با شرکت هاي فرانسوي براي تولید خودرو 
و ارتق��اء تولیدات صنعت خودرو به لح��اظ کیفیت و قیمت در این 
راس��تا انجام شده است. براي مثال ش��رکت مشترک ایران خودرو و 
پژو برای تولید چند محصول جدید از خردادماه فعالیت اجرایی خود 

را آغاز می کنند.

افزايش توليد و صادرات نفت
توقف روند کاهش تولید و صادرات نفت خام با توجه به وابس��تگي 
ش��دید بودجه عمومي کشور به درآمدهاي نفتي و دستیابی مجدد به 
بازار و جلوگیری از تس��خیر بازارهاي فروش توسط رقیبان از جمله 
عربس��تان از دیگر دستاوردهاي برجام اس��ت. پس از برجام تاکنون 
میزان تولید نفت به حدود 650 هزار بشکه افزایش یافته و به احتساب 
میعانات همراه نفت تولید به بیش از سه میلیون بشکه و صادرات به دو 
میلیون بش��که رسیده است. در حال حاضر روند افزایش صادرات به 
کش��ورهاي اروپایي از سرگرفته شده است، ضمن اینکه قراردادهای 
فروش نفت که بعد از برجام بس��ته شده، همگی بلندمدت است. هم 
اکنون بر اس��اس قرارداد یک س��اله فروش نفت ایران به اروپا آغاز 
شده است و کشورهاي این قاره خریدار 500 هزار بشکه نفت خام از 
ایران هس��تند که توسط نفتکش های اروپایی حمل می شود. از جمله 
کش��ورهایی که نفت ایران را براس��اس قرارداد بلندمدت خریداری 
کرده اند، اسپانیا و فرانسه هستند.  دسترسي به تجهیزات و خدمات در 
زمینه نفت و گاز با کیفیت بهتر، خروج شرکت نفت کش جمهوري 
اس��المي ایران از تحریم و بهبود رون��د صادرات ال پي جي که هزینه 
نگه��داري قابل توجهي را به صنعت نف��ت و گاز تحمیل مي کرد، از 

دیگر اتفاقات مثبت در این زمینه است.

حمل و نقل
در زمینه زیرس��اخت هاي حمل و نقل با توجه به فرسودگي ناوگان 
حم��ل و نقل هوایي، کمبود قطعات و محدودیت بر امر دسترس��ي 
به قطع��ات و عدم امکان س��وخت گیري در برخي از فرودگاه هاي 
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بین الملل��ي، از قدرت رقابت صنعت حمل و نقل کش��ور به ویژه در 
عرص��ه منطقه اي کاس��ته و ایران از دسترس��ي به این ب��ازار محروم 
ش��ده بود. کمک به نوس��ازي ناوگان حمل و نقل کشور و کمک 
ب��ه افزایش توان رقابتي آن از دس��تاوردهای دیگری بود که پس از 
برجام حاصل شد. به گونه اي که در پی برجام و سفر رئیس جمهور 
به فرانس��ه، قرارداد اجاره به ش��رط تملیک 118 هواپیما با فرانس��ه 
امض��اء ش��د. بنا به قرارداد تا س��ال 2024 یعنی 8 س��ال آینده، 110 
فروند انواع هواپیمای ایرباس به ناوگان هوایی هما افزوده می ش��ود. 
ق��رارداد دیگري نیز ب��راي خرید 28 فروند هواپیما ب��ا ایتالیا امضاء 
ش��د که 80 درصد تأمین مالي این قرارداد حل شده است. از سوي 
دیگر رقابت فشرده شرکت های هواپیمایی دنیا نظیر بمباردیر کانادا، 
امبرایر برزیل، ای آر جی  چین، ام آر جی  ژاپن و س��وخو 100 برای 
حضور در بازار هوایی ایران، نش��ان از تحوالت مثبت و افق روشن 
صنعت حمل و نقل هوایی کش��ور پس از اجرایی شدن برجام دارد. 
در ارتب��اط با حمل و نقل دریایي و ریلي نیز ب��ه لحاظ امکان تردد 
کش��تي و محموله ها به بنادر مهم جهان و تجهیز ناوگان و همچنین 
ارائه بیمه، تسهیالت و امکانات بهتري نسبت به قبل از تحریم فراهم 

آمده است.

موانع برجام
با وجود این که برجام آثار عملي و خوش��بیني ها و چشم انداز رو به 
جلویي را در اقتصاد ملي به دنبال داش��ته اس��ت اما تحقق کامل آن 
و رونق اقتصاد ملي همچنان با مش��کالتي روبه رو اس��ت. در مرحله 
اول به نظر مي رس��د توقعات و انتظارات ایجاد ش��ده از نتایج برجام 
در کوتاه مدت بیش��تر از دس��تاوردهاي واقعي غلبه داش��ته است. از 
س��وي دیگر نظام اقتصاد ملي همچنان از محدودیت هاي ساختاري 
رن��ج مي برد که تحقق نتای��ج برجام و حضور مؤث��ر را کند خواهد 
کرد. از نگاه سرمایه گذاران خارجي اقتصاد دولتي و حضور پررنگ 
ش��رکت هاي دولتي، نق��ص در قوانین گمرک��ی و قوانین مربوط به 
اش��تغال، درجه نامناس��ب فضاي کسب و کار، س��اختار مالکیت و 
صورت وضعیت های مالی غیرشفاف، تأخیر در فرآیندهای ارزیابی 
بازار و دسترس��ي به اطالعات، س��اختار معیوب نظام بانکي داخلي، 
نادیده گرفتن دس��تاورهاي تحریم بخصوص در زمینه ساخت داخل 
و افزایش وابس��تگي، قوانی��ن باقیمانده از تحریم های غیرهس��ته ای 
آمری��کا، محدویت ه��ای مال��ی و قوانی��ن مربوط به ویزا از س��وي 

آمریکا، تداوم فش��ارها بر ایران با اس��تفاده 
از تحریم هاي جدید به بهانه توان موش��کي 
و مس��ائل حقوق بش��ر، نبود اجازه دسترسي 
مستقیم و غیرمس��تقیم به نظام بانکي و مالي 
آمری��کا، اعمال نف��وذ کانون ه��اي قدرت 
صهیونیس��تي ب��راي محدودیت ب��ر روابط 
اقتصادي با ایران، تحول در س��ازوکار مالی 
و بانک��داری جه��ان و عقب ماندگي ایران 
نسبت به آن، آثار روانی تحریم های گذشته 
و ترس مؤسسات مالي دنیا از تبادالت مالي 
با کش��ورمان، انتظار براي تعیین سرنوش��ت 
انتخاب��ات در آمریکا و تأثی��ر آن بر اجراي 
برج��ام از چالش ه��اي پی��ش رو اس��ت که 
دس��تیابی به مزایا و دستاوردهای برجام را با 

مانع مواجه کرده است.
مش��کالت بانک��ی داخلی نظی��ر حجم 
ب��االی مطالبات معوق، پایی��ن بودن کفایت 
سرمایه، باالبودن ریسک اعتباری، مشکالت 
مرب��وط به ضع��ف مدیریت ب��ه مانعی برای 
تعام��ل با طرف ه��ای خارجی تبدیل ش��ده 
اس��ت. از نظ��ر بخش خصوص��ي مهم ترین 
ابهام س��رمایه گذاران خارجی در مذاکرات 
دوجانبه، روش��ن نبودن روش های مبارزه با 
فساد در اقتصاد ایران اس��ت. چهار سیاست 
از سیاس��ت های کلی اقتص��ادی و اجتماعی 
برنامه شش��م توس��عه تحت تأثیر فس��اد قرار 
می گیرند؛ نخست: رش��د اقتصادی شتابان و 
پایدار و اشتغال زا، دوم: بهبود مستمر فضای 
کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی؛ سوم: 
گس��ترش و تعمیق نظام جام��ع تأمین مالی و 
افزایش س��هم مؤثر بازار س��رمایه در جهت 
پایداری و  ثبات،  توس��عه س��رمایه گذاری، 
کاه��ش خطرپذیری فعالیت ه��ای تجاری و 
اقتصادی کش��ور با تأکید بر ارتقای شفافیت 
و س��المت نظام مالی؛ چهارم: جذب سرمایه 
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ایرانیان خارج از کش��ور و س��رمایه گذاران 
خارج��ی با ایج��اد انگی��زه. عالوه ب��ر این 
اس��تانداردها و ضوابط در نظ��ام بانکداری 
جهان��ی در یک دهه گذش��ته تغیی��ر کرده 
است. این در حالي اس��ت که تحریم باعث 
ش��ده بانک ه��ای داخل��ی از نظ��ر رعایت 
اس��تانداردها و ب��ه  روزرس��انی نرم افزارها و 
آموزش منابع انس��انی در س��طح پایینی قرار 
گیرند. ضمن آنک��ه پیچیدگی ها و قوانین و 
مقررات حاکم بر بانکداری بین الملل تحت 
تأثیر دو عامل مهم بحران جهانی که بانک ها 
در گسترش آن نقش اصلی داشتند، همچنین 
گسترش پول ش��ویی و تأمین مالی تروریسم 
که ب��از بانک ها محمل اصل��ی آن بوده اند، 

تشدید شده است.
جریمه های س��نگین میلی��ارد دالري که 
آمریکا در س��ال های گذش��ته به بهانه نقض 
تحریم های ای��ران علیه بانک های بین المللی 
وضع کرد، موجب ش��ده که ای��ن بانک ها 
از انجام هرگونه تراکن��ش مربوط به ایران، 
هراس داش��ته باش��ند. در این شرایط رئیس  
نماین��دگان  مجل��س  جمهوری خواه��ان 
آمریکا، از اوباما خواس��ته اس��ت تا به  طور 
مش��خص این احتم��ال را که ای��ران ممکن 
است به سیستم مالی یا دالر آمریکا دسترسی 
پی��دا نماید را رد کند. ای��ن موضوع با توجه 
ب��ه این ک��ه بخ��ش عم��ده اي از تجارت و 
مب��ادالت مالي جهاني یعن��ي نزدیک به 60 
درصد با دالر انجام مي ش��ود، محدودکننده 
خواهد بود. در ای��ن ارتباط برخي از فعاالن 
اقتصادي خارجي و رسانه ها این گونه مطرح 
مي کنن��د که تا انتخاب��ات آمریکا، نمی توان 
انتظار داش��ت ک��ه رویکرد این کش��ور در 
ای��ن زمین��ه تغییر کن��د. ضمن ای��ن که اگر 
جمهوری خواهان در انتخابات پیروز شوند، 

چالش ه��ای قابل توجه��ی در انتظار س��رمایه گذاران فع��ال در ایران 
خواهد بود.

 از سوي دیگر بر اس��اس قوانین مالی آمریکا، بانک های سراسر 
جهان ب��رای جلوگیری از ف��رار مالیاتی باید مش��خص کنند که آیا 
مشتریان  آنها از شهروندان آمریکایی هستند یا خیر. اگر این بانک ها 
این مس��ئله را رعایت نکنند، دارایی های آنها مصادره می ش��ود. این 
در حالی اس��ت که از س��ویی تع��داد زی��ادي دارای تابعیت دوگانه 
آمریکای��ی- ایرانی هس��تند و از س��وی دیگ��ر ایران تمای��ل ندارد 
اطالعات شهروندانش  در اختیار آمریکا قرار گیرد. ضمن این که بر 
اس��اس قانون آمریکا افرادی که به ایران س��فر کرده باشند باید برای 
ورود به کشور درخواس��ت ویزا کنند. این موضوع نیز مانع دیگری 

براي سرمایه گذاران خارجي محسوب مي شود.  
در این ش��رایط هیئت دیپلماتیک ایران در دو اجالس س��ازمان 
ملل در نیویورک درباره توس��عه پای��دار و تغییرات آب و هوایی در 
دیدار با وزیر خارجه آمریکا، اجرای جدی برجام از سوی واشنگتن 
و جلوگی��ری از مداخ��الت ای��ن کش��ور در ممانع��ت از ارتباطات 
مؤسس��ات بانکی و مالی س��ایر کش��ورها با ایران را خواس��تار شد. 
همزمان س��خنگوی وزارت امور خارجه آمری��کا اعالم کرد دولت 
اوباما نامه هایی به مس��ئوالن 50 ایالت این کش��ور فرس��تاده است تا 

برجام به عنوان محصول مقاومت 
جمهوري اسالمي ایران فرصتي 

براي رفع ایرادات ساختاري اقتصاد 
و استفاده بهینه از ظرفیت هاي مالي، 

فني و بازار مصرف جهاني براي 
تحقق عملي اهداف اقتصاد مقاومتي 

به شمار می آید.
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آنان را با »برجام«آش��نا و تغییرات ناش��ی از ش��رایط پسابرجام را در 
قوانی��ن و مق��ررات ایالتی مطرح س��ازد. وزیر ام��ور خارجه آمریکا 
همچنین با مدیران ارشد هشت بانک بزرگ اروپایی در لندن، دیدار 
ک��رد. نمایندگان بعض��ی از قدرتمندترین بانک ه��ای اروپا از جمله 
»اچ اس بی س��ی«، »دویچه بانک«، »بارکلی��ز« و »بی ان پی پاریباس« و 
»سوس��یته جنرال« در این نشس��ت حضور داش��تند. کري به بانک ها 
ب��زرگ اروپایي اعالم کرد »تا آنجا ک��ه احتیاط های الزم را به کار 
می بندند و می دانند که دارند با چه کسی مبادله می کنند، با معیارهای 
)قانونی( نامناس��ب و غیرمش��خص روبرو نخواهند ش��د«. اما سخنان 
کري بانک هاي اروپایي را قانع نکرد. به طوري که به دنبال آن بانک 
»اس��تانداردچارترد« در بیانیه ای اعالم کرد که »هیچ مشتری ایرانی را 
نخواهد پذیرفت و تراکنش های مالی مربوط به هیچ فردی در داخل 
ای��ران را انجام نخواهد داد«. دویچه  بانک آلمان هم اعالم کرد: »این 
بانک کماکان ب��ه محدود کردن عمومی مب��ادالت مربوط به ایران 
ادامه می دهد«. در همین راس��تا قرار است اوایل خردادماه هم نشستی 
مش��ابه لندن )دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با نمایندگان بانک ها( 

در آمریکا و با شرکت مقامات خزانه داری برگزار شود.

نتيجه گيري
یک نظام اقتصاد سیاس��ي بدون ایجاد پیوند مستحکم و منطقي میان 
عرصه هاي ف��ردي، اجتماعي، سیاس��ي، اقتص��ادي و روح فرهنگي 
خالق، نخواهد توانس��ت نقش مت��وازن، مؤث��ر و تعیین کننده اي در 
اقتص��اد بین الملل ایفا کند. این در حالي اس��ت که ایفاي نقش فعال 
در عرصه جهاني ضرورت حیات و بالندگي اس��ت. برجام به عنوان 
محصول مقاومت جمهوري اسالمي ایران فرصتي براي رفع ایرادات 
س��اختاري اقتصاد و اس��تفاده بهینه از ظرفیت هاي مالي، فني و بازار 
مص��رف جهاني براي تحقق عملي اهداف اقتصاد مقاومتي به ش��مار 
می آید. اگرچه تحقق تمام دستاوردهاي موردنظر در چند ماه گذشته 
به صورت کامل امکان پذیر نیس��ت ولي ارزیابي از وضعیت موجود 
مي تواند مس��یر تالش هاي آینده را ترسیم کند. برجام در بخش هاي 
مختلف اقتص��ادي از جمله اقتصاد کالن و بهبود ش��اخص هاي آن، 
نف��ت و انرژي، تج��ارت خارجي و حمل و نقل دس��تاوردهاي قابل 
قبولي را به دنبال داش��ته است. در عین حال به دلیل تداوم مشکالت 
ساختاري، مانند ضعف نظام بانکي، دولتي بودن اقتصاد، فساد و نبود 
ش��فافیت، حضور کم رنگ بخش خصوصي و تس��لط شرکت هاي 

دولت��ي، الق��اي ناامیدي و وج��ود اختالف 
داخل��ي و همچنی��ن تحول در نظ��ام بانکي 
جهاني، ترس ش��رکت ها و مؤسس��ات مالي 
خارج��ي از مج��ازات، اعم��ال تحریم هاي 
جدید و اعمال نف��وذ گروه هاي نفوذ عربي 
و صهیونیستي با مش��کالتي روبرو است. از 
این رو افزایش هماهنگي میان دس��تگاه هاي 
حاکمیت��ي در س��طوح مختل��ف، تقوی��ت 
انس��جام داخلي و تزری��ق و تقویت تعهد به 
ت��الش براي دس��تیابي به خالقی��ت و ایجاد 
مزیت اقتصادي در داخل و همچنین دمیدن 
امی��د به آین��ده، تأکی��د به نق��ش برجام به 
عنوان ایجاد کننده فرصت براي ش��کوفایي 
ظرفیت ه��اي داخل��ي و مش��ارکت فع��ال 
بخش خصوص��ي واقعي و برجس��ته کردن 
دستاوردهاي این بخش به خصوص در زمان 
تحریم، طراحي تالش هاي جدید تبلیغاتي و 
دیپلماتیک براي رفع موانع برجام و افزایش 
اعتماد و ثب��ات منطقه اي مي تواند در تحقق 
و عملیاتي ش��دن اهداف اقتصاد مقاومتي و 

به ثمر نشستن برجام نقش اساسي ایفا کند.
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