ﻣــﺎﺟﺮای ﻣﺴــﺪودی ﺣﺴــﺎب ﻫــﺎی
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻋﻤﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :اﻋﻼم اﻧﺴﺪاد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻋﻤﺎن و ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪ ،ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،اﺧﯿﺮا ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺒﺮﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺣﺪود  ۲۰روز اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﻤﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺣﺴﺎب ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻋﻤﺎن ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.

در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن و
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﻤﺎﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دو ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺠﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
اﯾﺮاﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻋﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻋﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎز و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای
اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت واﺿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب و ﭘﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
][ad_2

