ﺣﺒﺲ ﻣﺸﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ در اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ،اﺧﯿﺮاً ﺑﺮﺧ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺸﻼﺗ را ﻃﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮهﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎرﺟ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺎرغ از ﻣﺼﺎﺋﺒ ﮐﻪ در
رواﺑﻂ اداری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎریﻧﺮدن در اﺳﺘﻤﻬﺎل ﯾﺎ ﺣﺒﺲ رواﺑﻄ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺷﺎره
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،وﻋﺪه ﺣﺒﺲ ﻣﺸﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ در زﻣﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت ﮐﻨﻮﻧ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﻤﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺨ ﮐﺘﺒ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی »ﺷﺮق« ﻧﻮﺷﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻋﻤﺪه
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﻤﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﮐﺸﻮر و در ﮔﺎم اول ،ﺣﻔﻆ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮔﺎم دوم آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳ،
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی اﺻﻼح و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ) (SMEﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای رواﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﺎرﺟ ،راهاﻧﺪازی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺎز اول ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾ در رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﺣﺬف ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺣﻀﻮری ،ﭘﯿﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﺼﻮﺻ (PPP) در ﻣﺠﻠﺲ ،اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ و اﺻﻼح
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺣﺒﺲ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎردر ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ »ﺷﺮق« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺑﺴﯿﺎر روان ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﮔﺮ ﻣﺪارﮐﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ  48ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اراﺋﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و آﻏﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ
زﻣﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺬارﯾﻢ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﺷﺎﻟ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻨﻮز
راﻫﺎری ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻧﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﮐﺮده ،ﺷﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﺪی در ﺣﻮزه ﻓﻮﻻد دارﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘ ﻣﺠﻮزﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺮراﺗ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ دارد و اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻨﺎﺑ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﯾﺳﺮی
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎزﻣﮔﺮدد .در ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻨﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ

ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻫﻨﺪی اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ  FATFرا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮﻟ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺸﻞ وﺟﻮد دارد.
او اﯾﻦ ﻣﺸﻼت را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﻣﺤﺪودﯾﺘ وﺟﻮد دارد ،درﺣﺎﻟﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ ﻫﯿ ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮﻣﮔﺮدد و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠای ﮐﻪ در دوﻟﺖ دارﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﺎﻟ و ﺑﺎﻧ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻠﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در واﻗ ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺎﺑ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺮراﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ وﺟﻮد دارد .از او ﻣﭘﺮﺳﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ آﯾﺎ ﺗﻼﺷ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣﺬاﮐﺮاﺗ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را رﻫﺎ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ را ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻫﻢ در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ
ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻫﻤﺎری ﻻزم را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺮاﯾﻄ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :ﺑﺮﺧ
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻠ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
را ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻠ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣدﻫﺪ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭼﯿﻨ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺑﺎﻧﻫﺎی آفﺷﻮر
او در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ،ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و روﺷﻦﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻟ و ارزی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻫﯿﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻫﯿ ﺑﺎﻧ ﺧﺎرﺟ را در ﻫﯿﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎﻧﻫﺎی ﺑﺮونﻣﺮزی )آفﺷﻮر( را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺘﻘﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺣﺘﻤﺎً اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﺗﺎزﮔ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎﻧﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﻌﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻧ ﺑﺮونﻣﺮزی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را از ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮدی اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻫﺎی ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﭙﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾ ﺑﺎﻧ ﺑﺮونﻣﺮزی
در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﭙﺮده ،ﮐﺴ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ ﺑﺮونﻣﺮزی اﻗﺪام
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ آن در ﺳﻄ ﺟﻬﺎﻧ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻫﻤﺘ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧ ﺑﺮونﻣﺮزی داﺷﺖ ،آﻣﺎدﮔ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻤ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

