سخنان بسیار مهم مذیرعامل بانك خاورمیانه درباره دالیل عذم همكاری بانكهای خارجی با ایران

بانكهای خارجی چگونه به ایران خواهنذ آمذ
دٍضٌجِ  ۰۱خشداد ۰۱:۱۱ - ۰۹۳۱

دكتر پريیس عقیلی مدیرعامل ي مًسس باوك
خايرمیاوٍ كٍ پیش از ایه ي در آغاز دٍَ ۰۸۳۱
باوك كارآفریه را ویس راٌاودازی كردٌ بًد یكی
از مدیران باسابقٍ باوكی است كٍ فعالیت در
باوكَای پیش از اوقالب ي َمچىیه باوكَای
خارجی را در كاروامٍاش دارد.

ایي هذیش ثبسبثمِ ثبًكی كِ ثِ دلیل اضشاف ثش
هسبیل ثبًكی ایشاى ٍ جْبى ٍ ّوچٌیي آضٌبیی ثب
هحیظّبی ثیيالوللی ٍ تحلیلّبی ًیشٍهٌذش دس هیبى ثبًكذاساى ٍ فؼبالى التصبدی چْشُّبی ًبهذاس است
دس یك سبل اخیش ٍ ثِ ٍیژُ پس اص ثشجبم تالش گستشدُای ثشای ثشعشف كشدى هطكالت ثبًكی ایشاى داضتِ
است .حضَس دس ّوبیصّبی ثیيالوللی ٍ دفبع ٍ حوبیت اٍ اص ٍضغ فؼلی ثبًكذاسی دس هجبهغ جْبًی
هَجت تَجِ هذیشاى ثبًكّبی خبسجی ضذُ است.
ایي هذیش اسضذ ًظبم ثبًكذاسی خصَصی ایشاى كِ دس جوغ اػضبی اًجوي هذیشاى صٌبیغ صحجت هیكشد
سبیِّب ٍ تشسّب ٍ اهیذّب ٍ سٍضٌیّبی فؼبلیت ثبًكذاسی ایشاى ٍ تؼبهل ثب دًیب سا ثبصگَ كشد .ػمیلی گفت:
هي دس سفشّبی خبسجی كِ ّوشاُ ثب ّیبتّبی ایشاًی داسم ثب هذیشاى ثبًكّب دسثبسُ ضشٍست حضَس آًْب
دس ثبصاس پَلی ایشاى ٍ ّوچٌیي ثشعشف كشدى هؼضالت ثشای ثبص ضذى ساُ ایشاى دس ثبًكذاسی جْبًی پس اص
ثشجبم ًكبتی سا یبدآٍس هیضَم .آًْب ًیش دص پبسخ ثِ ًكبتی اضبسُ هیكٌٌذ كِ ثبیذ دس كبًَى تَجِ هشاكض ٍ
ًْبدّبی تصوینگیشی لشاس گیشد.
هذیشػبهل ثبًك خبٍسهیبًِ گفت یكی اص دالیل احتیبط ثبًكّبی ثضسگ ثشای گستشش ّوكبسی ثب ایشاى دس
ثخص ّبی هختلف ضبیذ ثِ یك گضاسش اسایِ ضذُ اص سَی یك هَسسِ پژٍّطی هستمش دس فشاًسِ ثبضذ.
ایي هَسسِ كِ كبسش ستجِثٌذی ٍ سصذ سیسكّبی فؼبلیت ثبًكذاسی جْبًی دس كطَسّبی هختلف است

ثِ فبصلِ ثسیبس كَتبّی اص اهضبی ثشجبم گضاسضی تْیِ كشد ٍ دس آى ثِ ثبًكذاساى تَصیِ كشد كِ ثِ ایشاى
ًشًٍذ.
ایي هَسسِ ٍ سبیش ثبًكّبی ثضسگ دًیب االى ثِ دٍ ًكتِ ثسیبس حسبس ّستٌذ ٍ ثبیذ ثِ ایي ًكبت تَجِ
كشد .آًْب هیخَاٌّذ ثِ عَس كبهل اص الیِّبی پطت سش ّن ٍ كسبًی كِ پطت یك اًتمبل پَلی ّستٌذ
ثشایطبى هؼلَم ثبضذ .ایي هسبلِ كِ اهشٍص ثِ ًبم پَلطَیی ٍ هجبسصُ ثب آى هطَْس ضذُ است یك ػٌصش ثسیبس
تؼییيكٌٌذُ دس ّوكبسی ثبًكّبی ثضسگ ثب ثبًكّبی كطَسّبی دیگش اص جولِ ثبًكّبی ایشاى است.
هي دس گفتٍگَّبیی كِ ثب هذیشاى ثبًكّب ٍ هذیشاى هَسسِّبی پژٍّطی داضتن ثِ آًْب تبكیذ كشدم كِ
ایشاى اص  ۱سبل پیص لبًَى هجبسصُ ثب پَلطَیی سا تذٍیي ٍ تصَیت كشدُ ٍ آى سا اجشا هیكٌذ .ثب ایي ّوِ،
ثبًك ّبی خبسجی ثشایطبى ثسیبس هْن است كِ لبًَى هجبسصُ ثب پَلطَیی دس ایشاى دسست ٍ كبهل اجشا ضَد.
هیتَاى اص ًوبیٌذگبى سیبسی هشتجظ ثب سیبست خبسجی خَاست كِ دس گفتٍگَّبی خَد ایي ًكتِ سا ثِ
سٍضٌی تَضیح دٌّذ.
ًكتِ دٍم ٍ حسبسیت دیگش ثبًكّبی خبسجی دس ّوكبسی یبػذم ّوكبسی ثب سبیش ثبًكّب ایي است كِ اص
ایي ثٌگبُّب ثشای تبهیي هبلی جشیبى تشٍسیسن استفبدُ ًطَد .خَضجختبًِ ایشاى دس ایي ثبسُ ًیض لبًَى داسد ٍ
اى سا هشاػبت هیكٌذ .ثب تَجِ ثِ هیضاى حسبسیت ثبًكّبی ثضسگ جْبى دس ثبسُ دٍ ًكتِ یبد ضذُ تالش هب
ایي ثَدُ است كِ ثگَیین ٍ اثجبت كٌین كِ ثبًكذاسی ایشاى اص ایي ضشایظ دٍس است.
ػمیلی تصشیح كشد جب اًذاختي ایي هسبیل ثسیبس اّویت داسد ٍ ثبیذ اص ّوِ ًیشٍی فكشی ٍ هبدی ٍ
تجلیغبتی ثشای كست اعویٌبى خبسجی ّب استفبدُ كٌین .ثشای ایٌكِ سٍضي ضَد چِ هیگَین یبدآٍس هیضَم
كِ هبهَساى ٍسصیذُ پَلی ٍ هبلی ٍ ثبًكی سد پبی تشٍسیستّبی هٌفجشكٌٌذُ ثشجّبی دٍللَی اهشیكب سا
دًجبل كشدُ ٍ ثِ ایي ًتیجِ سسیذًذ كِ خلجبًبى َّ ۴اپیوب ّضیٌِ آهَصش خلجبًی سا اص یك ثبًك دس دٍثی
دسیبفت كشدُاًذ.
كارهایی كه بایذ انجام شود
هذیشػبهل ثبًك خبٍسهیبًِ ثب تبكیذ ثش ایٌكِ اكٌَى دس ثبًك خبٍسهیبًِ یك اداسُ ثسیبس ثب اّویت تبسیس
كشدُاین كِ كبس اى تغجیك همشسات خبسجی ثبًكذاسی ثب فؼبلیتّبی داخلی است .هب ّوِ تالش خَد سا ثِ
كبس گشفتِاین كِ اص همشسات جْبًی تجؼیت كٌین ٍ ًظبستّبی خَد سا ثش گشدش پَل ٍ سپشدُّبی هطتشیبى
تب جبیی كِ هوكي است سا افضایص هیدّین تب دچبس اضتجبُ ًطَین.
دس حبل حبضش ٍضغ گًَِای است كِ هذیشاى اجشایی ثبًكّب ٍ هذیشاى ػبهل اص ًظش ستجِ سبصهبًی دس
پلِّبی پبییيتش اص هذیشاى ًظبستی لشاس داسًذ .ایي هذیشاى ًظبستی لذستی فَقالؼبدُ داسًذ تب هؼلَم ًكٌٌذ كِ
هٌطب پَلّبی ٍسٍدی ثِ ثبًكّب اص كجبست اجبصُ ّوكبسی ثب هطتشیبى صبدس ًویضَد .ثشای ایٌكِ

خبسجیّب اص ایي هسبلِ هغوئي ثبضٌذ كِ دس ایشاى هجبسصُ ثب پَلطَیی جذی است ٍ ثبًكّبی ایشاًی هَاظت
ّوِ چیض ّستٌذ اص ًْبد هؼتجش ثبًكی دس جْبى دسخَاست كشدُاین یك تین ٍسصیذُ ثِ ایشاى ثفشستذ ٍ گشدش
كبس ثبًك خبٍسهیبًِ سا خَة ثشسسی كٌذ ٍ اهیذٍاسم ثؼذ اص هبُ سهضبى ثِ ایشاى ثیبیٌذ تب ضشایظ ّوكبسی
ثب ثبًكّبی ایشاًی اص گشدًِ سخت ػجَس كٌذ.
ثبًكّبی كطَس ثبیذ ّش ثْبًِای كِ ساُ ٍسٍد ثشای ّوكبسی سا سذ هیكٌذ ثشعشف كٌٌذ كِ هیكٌٌذ .یبدهبى
ثبضذ كِ دس دًیبی اهشٍص تَصیغ لذست گًَِای است كِ هذیشاى ضشكتّبی ثضسگ اص جولِ هذیشاى ثبًكّب
صیش ثبس حشف ٍ تَصیِ دٍلتّب ًویسًٍذ ٍ ایي هسبلِای است كِ ثبیذ ثِ آى تَجِ كٌین .ثبًكّبی خبسجی
تب صهبًی كِ اػتوبد ًكٌٌذ صیش ثبس ّیچ تَصیِ ای حتی تَصیِ سییسجوَْس اهشیكب ّن ًویسًٍذ.
ًظبم ثبًكی اهشٍص دًیب ثب  ۰۱سبل پیص تفبٍتّبی ثٌیبدیي كشدُ است ٍ هذیشاى ثبًكّب دستطبى ثبص ًیست
كِ ّش تصویوی سا ثذٍى اجبصُ ًْبدّبی ًظبستی اتخبر كٌٌذ ،تب جبیی كِ اص اخجبس ٍ گضاسشّبی اسسبلی
استٌجبط هیضَد كشد هیتَاى فْویذ كِ هشداى سیبسی اهشیكب توبیل داسًذ ثبًكّبی خبسجی ثب ایشاى
ّوكبسی كٌٌذ تب ثشجبم آسیت ًجیٌذ.
بردبار باشیم
هذیشػبهل ثبًك خبٍسهیبًِ گفت :ثب تَجِ ثِ آًچِ هي تَضیح دادم ٍ ٍالؼیت اهشٍص است ًجبیذ اًتظبس داضتِ
ثبضین دس یك هذت كَتبُ هٌبثغ پَلی ٍ اسصی خبسجی ثِ ٍیژُ اص عشف ثبًكّب ثِ ایشاى سشاصیش ضَد .هب
ثبیذ فؼبلیتّبی پشكبسی اًجبم دّین تب ضشایظ هٌبست ثبضذ .دس التصبد ایشاى ًیض ثبیذ كبسّبیی اًجبم ضَد
كِ خَضجختبًِ تب اهشٍص دٍلت ٍ ثبًك هشكضی خَة ػول كشدُاًذ.
سسبًذى تَسم ثِ ًضدیك  ۰۱دسصذ كبهیبثی ثضسگی است .دٍلت ثبیذ ثشای ثذّی ّ ۱۹۱ضاس هیلیبسد تَهبًی
خَد فكشی كٌذ ُ ثِ ًظشم ثْتشیي كبس تَسؼِ ثبصاس ثذّی است .ثب تَجِ ثِ ایٌكِ ثذّی خبسجی ایشاى فمظ
 ۱هیلیبسد دالس است ٍ ثذّی دٍلت ًضدیك ثِ  ۹۱دسصذ تَلیذ ًبخبلص داخلی است هیتَاى تَسؼِ ثبصاس
ثذّیّب سا دس دستَس كبس لشاس داد.
ثبصاس ثذّیّب صهبًی هَفك هیضَد كِ دٍلت ثِ ٍػذُّبیص ػول كٌذ ٍ ایي هستلضم توشكض دس هذیشیت
ثذّیّبستٍ .صاستخبًِّب ًجبیذ ثَدجِ خَد سا گًَِای تٌظین كٌٌذ كِ ثذّی ثبال ثیبٍسًذ ٍ ًتَاًٌذ سشٍلت
پشداخت كٌٌذ .دس الیحِ ثَدجِ اسایِ ضذُ دٍلت ثِ هجلس ثشای سبل  ۰۹۳۱اًتطبس هؼبدل ّ ۴۱ضاس هیلیبسد
تَهبى پیصثیٌی ضذُ ثَد كِ ًوبیٌذگبى هجلس ًْن آى سا ًپزیشفتٌذ ٍ كبس دٍلت سا سخت كشدًذً .كتِ هْن
ایي است كِ اٍساق ثذّی ثبیذ تَسظ ثخص خصَصی اًجبم ضَد كِ سبصٍكبس آى چٌذاى سخت ًیست.

