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اجر یای شدن ساز و کار مایل برای ارسال اقالم انساندوستانه به ایران
برن 30 ،ژانویه ( 2020برابر با  10بهمن — )1398تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس ) ،(SHTAساز و کاری مایلبا هدف
ن
ساخت تحویل کاالهای انساندوستانه به ایران ،درآستانه اجر یای شدن است .روز  27ژانویه ( 2020برابر با  7بهمن
ممکن
ی
 ،)1398یک پرداخت اولیه برای محمولهای از دارو به مقصد ایران ،بهطور آزمایش ،مورد تأئید قرار گرفت.
هدف ساز و کار تجاری انساندوستانه سوئیس ) ،(SHTAحصول اطمینان از آن است که صادرکنندگان و رشکتهای تجاری در
ن
مطمئ از طریق یک بانک سوئییس برخوردار شوند
داروی و پزشیک مستقر در سوئیس از یک کانال پرداخت
زمینه غذا ،بخشهای
ی
ن
که بهوسیله آن پرداختها در ازای صادرات آنها به ایران تضمئ یم شود .به این ترتیب ،سوئیس ،در راستای سنت انساندوستانه
ن
ن
تجهیات پزشیک برای ایرانیان یاری یمکند.
داروی و
ـذای،
ی
خود ،به تأمئ اقالم کشاورزی ،غ ـ ی
تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس ) ،(SHTAاز سوی سوئیس و در همکاری نزدیک با مقامات مربوطه در ایاالت متحده آمریکا و
ایران ،و ن
نی بانکها و رشکتهای برگزیده سوئییس ایجاد شدهاست .تحت این تمهید ،وزارت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا
ن
ن
قوانئ
تضمئهای الزم را برای بانکهای دستاندرکار فراهم خواهد نمود تا اطمینان یابند امکان انجام معامالت مایل در راستای
ایاالت متحده وجود دارد.
در مقابل ،بانکها و رشکتهای مشارکت کننده در تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس ) ،(SHTAریز اطالعات فعالیت ها و رشکای
تجاری خود در ایران و معامالت انجام شده با آنها را به وزارت امور اقتصادی سوئیس ( )SECOاعالم یم نمایند .وزارت امور
آزمای نموده ،و در همکاری با وزارت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا ،اطمینان یمیابد که
اقتصادی سوئیس ،این اطالعات را راست ی
ن
تعهد کامل در معامالت به کار بسته شدهباشد .بدین جهت ،وزارت امور اقتصادی سوئیس ،همچنئ ،اطالعات دریافت شده از
بانکها و صادرکنندگان را در اختیار وزارت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا قرار خواهد داد.
مذاکرات درباره تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس ) (SHTAدر حال تکمیل شدن است .وزارت امور اقتصادی سوئیس به همراه
بئالملیل سوئیس ( ،)SIFبه طور ر
وزارت امور خارجه این کشور و معاونت امور مایل ن
فشده از پایان سال ( 2018زمستان )1397
مشغول کار بودهاند تا این ساز و کار مایل انساندوستانه به اجرا درآید .شورای فدرال سوئیس اجرای تمهید تجاری انساندوستانه
سوئیس را در تاری ــخ  20ژانویه ( 2020برابر با  30دی  )1398تصویب کرد.
ر
ن
داروی سوئییس در تاری ــخ
نخستئ پرداخت برای محمولهای از دارو به مقصد ایران توسط یک رشکت
آزماییس،
بهعنوان یک معامله
ی
ن
 27ژانویه ( 2020برابر با  7بهمن  )1398مورد موافقت قرار گرفت .این محموله شامل داروهای شطان و نی داروهای مورد نیاز
ً
برای پیوند اعضاء.یمگردد .ارزش این داروها تقریبا  2/3میلیون یورو است .از آنجا که تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس )(SHTA
ن
تضمئهای الزم را به بانک سوئییس
هنوز اجر یای نشده ،وزارت خرانهداری ایاالت متحده آمریکا ،به منظور این معاملۀ مشخص،
دست اندر کار ارائه کردهاست.

از ن
زمای که ایاالت متحده آمریکا در اردیبهشت  1397از توافق هستهای با ایران خارج شد و تحریمهای یکجانبه خود را از ش
ن
تأمئ کاالهای انساندوستانه به مقصد ایران از سوی صادرکنندگان سوئییس بهطور روزافزون دشوار شدهاست؛ هر چند که
گرفت،
ً
ن
.
های اساسا مشمول تحریمهای ایاالت متحده امریکا نیمشوند نظر به مخاطرات حقوق مرتبط با تحریمهای آمریکا،
چنئ محموله ی
های مرتبط با ایران انجام بدهند .معدود کانالهای باقماندۀ پرداخت هم گران و
مؤسسات مایل بهندرت مایل هستند پرداخت ی
پیچیدهاند و چندان قابل اعتماد نیستند.
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