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رئیس کل بانک مرکــزی در واکنش به اخبار 
منتشره درمورد سازوکار مبادله کاالهای کشاورزی 
و دارو به درخواســت دولت سوئیس؛ صرف انجام 
مکانیزم فنی مبادله بدون امــکان انتقال منابع را 

کافی ندانست.
عبدالناصر همتی گفت:  داروی مبادله شــده 
با پیگیری و درخواست ســفارت دولت سوئیس و 
درحد ۵/۲ میلیون دالر آن هم از طریق منابع موجود 
بانک مرکزی نزد یک بانک سویســی و از طریق 

شرکت های سویسی بوده است.
وی با اشاره به کارشکنی مداوم آمریکایی ها در 
نقل و انتقال منابع برای مبادالت کاالهای اساسی و 
دارو تأکید کرد: اگر آمریکایی ها واقعاً مدعی همراهی 
برای تأمین دارو و کاالهای کشاورزی هستند، باید 
مکانیزم بانکی برای انتقــال و تأمین منابع خرید 

کاالهای اساسی را فراهم سازند.
به گــزارش ایرنا، بر اســاس اعالم ســفارت 
ســوئیس در ایران در روز هفتم بهمن ماه، یک 
پرداخت اولیه برای محموله ای از دارو به مقصد 

ایران، مورد تأیید قرارگرفت.
این تمهید با همکاری بانک ها و شرکت های 
برگزیده سوئیسی در همکاری با مقامات مربوطه 
آمریکایی ایجاد شده اســت.  در مقابل بانک ها و 
شرکت های مشــارکت کننده در تمهید تجاری 
انسان دوستانه سوئیس، ریز اطالعات، فعالیت ها 
و شرکای تجاری خود در ایران و معامالت انجام 
شده با آن ها را به وزارت اقتصادی سوئیس اعالم 

کنند.
وزارت امور اقتصادی ســوئیس، این اطالعات 
را راســتی آزمایی کرده و در همــکاری با وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده آمریکا، اطمینان می یابد 
که تعهد کامل در معامالت به کار بسته شده باشد.  به 
این جهت، وزارت امور اقتصادی سوئیس همچنین 
اطالعات دریافت شده از بانک ها و صادرکنندگان را 
در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار خواهد داد.

نخســتین پرداخت برای محموله ای از دارو 
به مقصد ایــران در تاریخ ۷ بهمن مــاه ۹۸ مورد 
موافقت قرار گرفت. این محموله شامل داروهای 

مربوط به ســرطان و نیز داروهای مورد نیاز برای 
پیوند اعضاســت که ارزش آن ها بــه ۲.۳ میلیون 

یورو می رسد.
مذاکرات درباره تمهید تجاری انسان دوستانه 
سوئیس، در حال تکمیل شدن است. وزارت امور 
اقتصادی سوئیس به همراه وزارت امور خارجه این 
کشور و معاونت امور مالی بین المللی سوئیس، به 
طور فشرده از پایان ســال ۲۰۱۸)زمستان سال 
۱۳۹۷( مشــغول کار بوده اند تا این سازوکار مالی 

انسان دوستانه به اجرا درآید.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحریم 
رییس سازمان انرژی اتمی ایران از سر استیصال 
آمریکا انجــام می شــود و تاثیری بر پیشــرفت 

برنامه های هسته ای صلح آمیز ما نخواهد داشت.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه، »ســید عباس 
موسوی« تاکید کرد: تحریم صالحی هیچ تاثیری بر 

پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری 
اسالمی ایران نخواهد داشت. موسوی سخنگوی با 
اشاره به تحریم صالحی اظهار داشت: بار اول نیست 
که ایشان در فهرست تحریم های یکجانبه و غیر 
قانونی قرار می گیرد؛ همان طور که بار اول نیست 
دانشمندان هسته ای ایران هدف کینه توزی های 

آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: صالحی شــخصیت برجسته 
علمی و سیاسی کشور است و تحریم وی که تنها 
از سر اســتیصال صورت می گیرد هیچ تاثیری بر 
پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری 

اسالمی ایران نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت این 
اقدام نابخردانه همچنین گفت: به نظر می رســد 

مقامات رژیم آمریکا بــرای انحراف افکار عمومی 
از تحوالت داخلی ناشــی از استیضاح ترامپ و نیز 
شکست زودهنگام طرح به اصطالح معامله قرن، 
چنین تحرکات ناشیانه و پوچی را علیه ملت ایران 

در دستور کار خود قرار داده اند.
موسوی افزود: از یک سو وزیر امور خارجه این 
رژیم به لندن رفته و در نشســتی بــا وزیر خارجه 
انگلیس مجددا مطالبی بی محتوا و تکراری بیان می 
کند و از سویی دیگر نماینده به اصطالح ویژه شان 
در حرکتی نمایشــی و غیر جذاب مصاحبه ای بی 
خاصیت تر برگزار می کند؛ غافل از آنکه سیاست 
فشار حداکثری مدتهاست که به بن بست رسیده و 
حرکت پوینده ایران به سمت استقالل و خودکفایی 

با چنین  اقدامات سخیفی متوقف نخواهد شد.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

تحریم صالحی تاثیری بر پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز ندارد

تأکید مقامات بر اینکه از ورود هرگونه مسافر از 
چین جلوگیری شود

وسی«  یت »ویر مامور
دستگاه دیپلماسی

سياست 2

سازمان بهداشــت جهانی روز پنجشــنبه برای بیماری 
کرونا، وضعیت اظطــراری اعالم کرد. این اعــالم یعنی کار 
دیگر از شستن دست و رعایت بهداشت و آمادگی های نظام 
بهداشت و سالمت کشور گذشته و پای دولتمردان به میدان باز 
می شود. همین ضرورت منجر به تشکیل جلسه ای فوق العاده 
در شامگاه گذشته با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری، وزرای راه، بهداشت، خارجه، اطالعات، کشور 
و نمایندگان دستگاه های ذی ربط شد تا ببینند چطور می شود 

به جنگ »کرونا« رفت.
بیماری ها، گاه می توانند به اندازه یک جنگ پُرتلفات کشــته روی 
دست بشر بگذارند؛ نمونه اش همین بیماری »سارس« که اتفاقا آن هم از 
همین چین شروع شد و از نوامبر ۲۰۰۲ تا می ۲۰۰۳ حدود ۸۰46 نفر 
را مبتال کرد که 6۸۲۵ نفر از آنها جان خود را از دست دادند. حاال هم این 

ویروس تازه کرونا، خاطره تلخ »سارس« را زنده کرده است. 
دســت بر قضا در این ایام تحریم ایران و فاصله گرفتن بســیاری از 
کشورها از ایران، چین یکی از آن معدود کشورهایی است که همچنان 
روابط نزدیکی با ایران دارد؛ از حضور گردشگرانش در ایران گرفته تا رفت 

و آمدهای مکرر تجاری و بازرگانی میان دو کشور. 
کرونا وارد ایران هم می شود

البته چین با آن یک میلیارد و چهارصد میلیون جمعیتی که دارد و 
رتبه ای که در اقتصاد جهان برای خودش دست و پا کرده، تقریبا با تمام 
جهان در ارتباط نزدیک اســت و از همین روســت که در همین مدت 

کوتاهی که از مشاهده اولین ابتال به کرونا در این کشور می گذرد...

آغاز به کار ائتالف دریایی اروپایی در تنگه هرمز
سياست 2

جهان 3

گزارش »توسعه ایرانی« از پیامدهای اجرای برگزیت بر معادالت جهانی

همه چیز به کام ترامپ!


