ﮐﺎﻧـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﻮﯾﯿﺲ ﺑـﺮای ﺗﺠـﺎرت
ﺑﺎ اﯾﺮان آﻣﺎده ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺗﺎق اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ آﻣﺎده راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود ﭘﻮل اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺷﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان در اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺪ ،ﻋﺮاق،
ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ در ﺻﻮرت ورود ﭘﻮل ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از آﺳﯿﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ،
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی اﻓﺰود :در
دوره ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل اﯾﺮان را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ۲۴ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮان را از ژاﭘﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻞ وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻮز

ﻻزم را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق
آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز
ﺳﻮی اﯾﺮان

ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺳﻮﺋﯿﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود ﭘﻮل از
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻧﺎم آن را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وی اﻓﺰود» :ﯾﮑﯽ از دو
ﺑــﺎﻧﮏ ﻫﺮﯾﺘﯿــﺞ و ﺑﯽﺳــﯽﭘﯽ )(Banque de Commerce et de Placements
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﯽﺳﯽﭘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽﭘﯽ در ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﺳﯽﭘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻓﻌﻼ ً ﺑﺮای ﺻﺎدرات دارو ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺎدرات ﻏﻠﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ از ﺻﺎدرات ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات دارو و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ داروی
داﺧﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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