
جشنواره اختراعات کره جنوبی
 ایران 10 مدال طالی را کسب کرد

 معاون بین الملل بانک مرکزی:

 اروپایی ها تجارت با ایران را رها نمی کنند
نمایشگاه علوم و  به  ایران اعزامی  تیم دانش آموزی جمهوری اسالمی 
اختراعات آسیا 2018 کره جنوبی، 10 مدال طال و یک جایزه ویژه بین المللی 

این رقابت ها را کسب کرد.
به گزارش ایرنا از سفارت جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی، در پایان این 
رقابت ها شایان آصف و الهام زارع در گرایش فنی مهندسی، کیان میر آفتاب 
زاده در گرایش انرژی های نو، مهدیه قاسم زاده و شقایق عمادی به صورت 
مشترک در گرایش شیمی، سجاد احمدی در رشته بیو الکترونیک و فاطمه 
شجاعی در گرایش عمران و معماری مدال طالی این رقابت ها را کسب کردند.
همچنین در پایان این رقابت ها محمد کاظمی و محمد سلیمانی به صورت 
مشترک در گرایش علوم اعصاب، فاطمه حسن پور در گرایش نجوم و هانیه جبلی 
و حانیه احمدی نیز در گرایش نانو به مدال طال این رقابت ها به صورت مشترک 

دست یافتند.
نازنین برزین نیز در گرایش نانو شیمی عالوه بر کسب مدال طال، جایزه ویژه بین 
المللی این رقابت ها را به خود اختصاص داد. تیم دانش آموزی جمهوری اسالمی 
ایران همچنین در پایان این رقابت ها با حضور در سفارت کشورمان در سئول با 
سفیر دیدار کردند. سعید بادامچی شبستری سفیر جمهوری اسالمی ایران در کره 
جنوبی ضمن تبریک این موفقیت به دانش آموزان، با اهدای جوایزی از آنان تقدیر 
کرد. اعضای تیم دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران از میان برگزیدگان جشنواره 
ملی دانش آموزی ابن سینا به عنوان بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور با حضور 
پنج هزار و 200 دانش آموز از 31 استان انتخاب و به این رقابت ها اعزام شده بودند.
این مسابقات در گروه سنی 14 تا 23 سال و از 24 مهرماه تا 2 آبان ماه 97 در 

شهر دایجئون کره جنوبی با حضور 34 کشور از سراسر دنیا برگزار شد.

معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: آمریکایی ها 
پیش از ١٣ آبان هر چه در توان داشتند، انجام 
هزینه  داریم  تالش  برنامه ریزی ها،  با  اما  دادند 
های تحریم را کاهش داده و اجازه ندهیم جریان 
تجاری کشور متوقف شود؛ ضمن آنکه اروپایی ها 
به چند دلیل نمی خواهند تجارت با ایران را رها 

کنند.
ایران،  صادرات  بانک  از  ایرنا  شنبه  روز  گزارش  به 
»حسین یعقوبی میاب« در نشست تخصصی »بانک ها 
کرد:  تاکید  بین المللی«  تجاری  روابط  پویایی  و 
تحریم های اخیر مانند تحریم های سازمان ملل گسترده 
نیست و به همین دلیل ابزارهای بهتری برای مقابله با 

آنها در اختیار داریم.
وی گفت: جریان ورودی ارز به کشور بسیار خوب 
درستی  به  را  جریان  این  که  است  این  مهم  و  بوده 

مدیریت کنیم.
پس  گرفته  صورت  تحوالت  تشریح  در  یعقوبی 
از برجام شاهد  از برجام گفت: در چند ماه اول پس 
اینکه  از جمله  بودیم  بانکی  در حوزه  تحوالت جدی 
پیدا  به سوئیفت دسترسی  دیگر  بار  ایرانی  بانک های 
کردند و نقل و انتقال وجوهی که بلوکه شده بود، آغاز 

شد.
 اروپایی ها به زودی کنار نمی روند

دولت  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  الملل  بین  معاون 
آمریکا سعی کرده است با خروج از برجام، اقتصاد ایران 
را دچار اختالل کند اما حضور اروپایی ها و تعهداتی که 
دادند، فشار را کمتر کرد؛ تا زمانی که اروپایی ها حضور 
دارند معافیت های خوب همچنان وجود خواهد داشت.

یعقوبی افزود: تصور می کنم اروپایی ها به دو دلیل 
به زودی کنار نخواهند رفت؛ نخست به واسطه جنگ 
تقویت  دنبال  به  اینکه  دوم  و  آمریکا  با  آنها  تجاری 

جایگاه اروپا در فضای اقتصاد بین الملل هستند.
آمریکا  دولت  رفتار  مرکزی،  بانک  بین الملل  معاون 
با  واشنگتن  گفت:  و  ندانست  عجیب  ایران  برای  را 
شرکای راهبردی خود در اروپا، کره  جنوبی و ژاپن نیز 

برخوردهایی در بحث تعرفه ها داشته است.
 ابزارهای دیگری به جای سوئیفت به کار می 

گیریم
یعقوبی افزود: »با این حال برای مقابله با تحریم های 
جدید ما به  جای سوئیفت می توانیم ابزارهای دیگری 
را با بانک های دیگر به کار گیریم. سناریوهای دیگری 
از  از پیمان های پولی مشترک  نیز داریم که استفاده 
جمله آنهاست. فرایندهای را طراحی کرده ایم و تا جایی 
که به تعهدات بین الملل متعهد هستیم، خیلی نگرانی 

نداریم.«
به گزارش ایرنا، وعده اروپایی ها برای گشایش کانال 
ارزی با ایران در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و آنگونه 
که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خبر داده 
قرار است نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپا 

باشد.
درک  این  بر  مالی  کانال  »ایجاد  همتی،  گفته  به 
مشترک مبتنی است که شرکت ها و فعاالن اقتصادی 
ایرانی و اروپایی به رغم خروج یکجانبه ایاالت متحده 
آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری 
مشکالت  رفع  برای  راستا  این  در  دارند؛  یکدیگر  با 
مربوط به انجام پرداخت های مالی، ایجاد کانال مالی 
اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال این 
فراهم  ایرانی  و  اروپایی  برای صادرکنندگان  را  امکان 
خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت 

کنند.«
به اعتقاد همتی، »کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان 
پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد 
این  شدن  عملیاتی  در  تسریع  بر  طرف  دو  هر  کرد. 
فرایند تاکید دارند. انتظار می رود به زودی جزئیات و 
اطالع عموم  به  و  نهایی شده  کانال  از  استفاده  نحوه 

هموطنان و فعاالن اقتصادی رسانده شود.«
 تطبیق با مقررات بین المللی برای بانک ها 

ضروری است
همچنین  نشست  این  در  گزارش،  این  براساس 
»علیرضا عالیی« مدیر امور بین الملل بانک پارسیان، 
بحث تطبیق مقررات بین المللی برای بانک ها را مورد 
توجه قرار داد و گفت: الزمه یک رابطه بانکی بین المللی 
رابطه تسهیل کننده است که سوئیفت  برقراری یک 

این کار را انجام می دهد.
وی افزود: »با اینکه سوئیفت یک موسسه غیرسیاسی 
به  عمل  در  سهامدارانش  ترکیب  واسطه  به  است، 
موسسه ای سیاسی تبدیل شده و به راحتی بانک ها را 
تحریم می کند؛ البته جایگزین هایی وجود دارد و باید 
این توانایی را داشته باشیم که سیستم های دیگری را 

جایگزین کنیم.«
عالئی گفت: تحریم چهارم نوامبر )13 آبان( تحریمی 
نشانه  را  کشور  منابع  تخصیص  و  تجهیز  که  است 

گرفته؛ یعنی بانک مرکزی و بخش نفتی کشور هدف 
این تحریم هاست.

مقاومت  می کنند  سعی  لحظه  این  تا  ها  »اروپایی 
کنند.«

اروپایی  نهادهای  با  کارکردن  برای  افزود:  وی 
استانداردهای  جمله  از  قوانین  و  الزامات  برخی  باید 
آی.اف.آر.اس  بین المللی  حسابداری  گزارشگری 
)IFRS( و شفافیت مالی مقررات بازل ١ و ٢ توسط 
بانک های ایرانی رعایت شود و خودشان را با این قوانین 

انطباق دهند.
کرد:  تصریح  پارسیان  بانک  بین الملل  امور  مدیر 
اروپا نیز محدودیت های خود را دارد. گروه ویژه اقدام 
مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
مالی  و  بانکی  سیستم  برای  الزام  یک  نیز   )FATF(
کشور است و اگر بخواهیم با اروپایی ها کار کنیم باید 
FATF را قبول کنیم که امیدواریم این قانون تصویب 
شود تا حداقل فرصت همکاری با اروپایی ها را از دست 

ندهیم.
فشار  برای  آبان   13 های  تحریم  داد:  ادامه  عالیی 
بر جریان فروش نفت ایران است؛ اگرچه امکان دارد 
هزینه های ما را افزایش دهد، اما راه فروش نفت بسته 
نیز  را  نفتی  درآمدهای  دریافت  راهکارهای  نمی شود. 
داریم و از تجربه تحریم های قبل به خوبی می توانیم 

استفاده کنیم.
وی گفت: »نیاز داریم کانون بانک های ایرانی در اروپا 
جلساتی  اروپایی  بانک های  شورای  و  اروپا  اتحادیه  با 
را برگزار کنند تا بانک های ایرانی بتوانند فعالیت های 
تصور  اینکه  ضمن  دهند  ادامه  اروپا  در  را  خودشان 
ایرانی جزو تحریم های  از بانک های  می کنیم تعدادی 
نیز  موضوع  همین  و  نمی گیرند  قرار  نیز  آبان   13

کمک کننده خواهد بود.«
به گزارش ایرنا، نشست تخصصی »بانک ها و پویایی 
روابط تجاری بین المللی« را بانک صادرات برگزار کرد.
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نامزد خاشقجی دعوت ترامپ را
رد کرد
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بیانیه  وزارت خارجه درباره »مذاکره ایران با آمریکا در عمان«
ادعای کریمی قدوسی تکذیب شد

روابط عمومی وزارت خارجه خبر منتشر شده مبنی بر مذاکره با آمریکا در 
عمان را به شدت تکذیب و اعالم کرد این وزارتخانه تابع اوامر رهبر انقالب در 

برخورد با دولت آمریکا است و گامی فراتر یا عقب تر برنمی دارد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به ادعای جدید »کریمی قدوسی« 
نماینده مجلس مبنی بر تالش، تمایل و اقدام وزارت امور خارجه در برقراری 

تماس و مذاکره با دولت ایاالت متحده آمریکا در یکی از کشورهای همسایه، در 
بیانیه ای موارد زیر را به اطالع مردم ایران رساند: 1- به صراحت اعالم می شود 
تمام ادعاهای ایشان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس 
و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره با طرف های آمریکایی در یکی از 
کشورهای همسایه غلط و بی اساس است و به شدت تکذیب می شود. 2- وزارت 

امور خارجه در تمامی سطوح و ارکان مدیریتی و کارشناسی، خود را تابع اوامر 
و سیاست های ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری به ویژه در خصوص 
چگونگی تعامل و برخورد با دولت ایاالت متحده آمریکا می داند و قطعا گامی 

فراتر یا عقب تر بر نخواهد داشت.

Etehademelat

خدمتی که »سلطان قابوس« به »بنیامین 
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صفحه 2
صفحه 7

صفحه 6

صفحه 5

صفحه 4

صفحه 3
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دژپسند، شریعتمداری، اسالمی و رحمانی وزیر شدند


