
نظرگاه 

15
سه شنبه 
28 دی 1400  

15 جمادی الثانی 1443
18 ژانویه 2022
 شماره 1983
پیاپی 3301

بانک و بیمه

کامیار فکور 
editor@smtnews.ir

ت
ش

دا
اد

ی

بانک فراس��احلی یا فرامرزی که آف ش��ور 
بنکین��گ نامیده می ش��ود، بانکی اس��ت که 
یک کش��ور مج��وز آن را برای اس��تقرار در 
نقط��ه ای درون مرزهای شناخته ش��ده قابل 
دس��ترس مثال در یک جزی��ره یا یک منطقه 

آزاد می دهد.
 ای��ن بان��ک ف��ارغ و آزاد از بس��یاری از 
قواع��د بانکی کش��وری که در آن اس��تقرار 
یافته، خدمات خ��ود را ارائه می دهد و اصوال 
مشتریان چنین بانکی خارجی ها هستند که 
با انگیزه ف��رار از مالیات یا پولش��ویی منابع 
خ��ود را در اختیار این بانک فراس��احلی قرار 

می دهند.
 در ه��ر دو حال، منابع ب��ه مدت طوالنی 
ب��ا ای��ن دو انگیزه ج��ذب بانک فراس��احلی 
می شود و به تبع آن ممکن است فعالیت های 
زیادی با اتکا به این ش��یوه بانکی در کش��ور 
جمع آوری ش��ده و متناس��ب با سیاست های 
بانک فراس��احلی در اقتصاد کش��ور ذی ربط 

فعال شود.
معموال کشورهای صاحب بانک فراساحلی 
ن��رخ مالی��ات کمی دارن��د. اعم��ال این نرخ 
مالیات��ی، امنیت و درآمد بیش��تری را نصیب 

خارجی ها می کند. 
غالب��ا دارندگان مج��وز بانک فراس��احلی 
عالق��ه ای ندارن��د مانند بانک ه��ای معمولی 
به مش��تریان خدمات ارائه کنن��د، بلکه این 
بانک را منحصرا برای تامین مالی کسب وکار 
تجاری خود تاسیس می کنند تا از یک سو از 
نرخ بهره باالی تامین مالی و از سوی دیگر، از 

نرخ های مالیاتی بزرگ تر آزاد باشند.
معم��وال دو ن��وع گواه��ی تاس��یس بانک 
فراس��احلی وج��ود دارد. اول گواهی عمومی 
اس��ت که به ن��ام کالس A معروف اس��ت و 
دیگ��ری گواه��ی محدود یا کالس B اس��ت 
ک��ه محدودیت های��ی در آن گواه��ی وجود 
دارد. دارنده حس��اب مطابق با این گواهی ها 

خدمات می گیرد.
 دولت ه��ا از این بانک ها ح��ق امتیازی به 
صورت س��االنه یا متناس��ب با اندوخته های 

جمع آوری شده آنها می گیرد.
وج��ه عمده اختالف بانک های فراس��احلی 
کشورهای گوناگون به تفاوت سیستم مالیات 
آنه��ا مربوط اس��ت. نکته مهم تر از سیس��تم 
مالیاتی کشورها، مسئله امنیت و صلح حاکم 
ب��ر فض��ای جغرافیای کش��ور و مهم تر از آن 

ناحیه جغرافیایی بانک فراساحلی است.
در مجوزهای قدیمی بانک های فراساحلی 
آم��ده که مج��وز می تواند فروخته ش��ود. اما 
امروزه عبارت انتقال به شخص ثالث به جای 

فروش در مجوزها قید می شود. 
بانک های فراس��احلی در بنادر مالی مانند 
قب��رس، جزای��ر ویرجین بریتانیا، س��وئیس، 
ام��ارات و هنگ  کنگ س��اخته ش��ده اند. هر 
بانکی از جمله بانک های فرامرزی تابع قواعد 
بانکداری جهانی هس��تند و پولشویی در آنها 

ممنوع است.
ایرانی های��ی که در دیگر کش��ورها صاحب 
حس��اب های  می توانن��د  هس��تند  ش��رکت 
عملیاتی ش��رکت خ��ود را در بانک فرامرزی 
در ایران نگهداری کنند تا از چنگال مالیاتی 
 کش��ور محل اس��تقرار ش��رکت خ��ود فرار

 کنند.
 ای��ن ام��کان در صورتی ممکن اس��ت که 
بانک مرکزی ک��ه مجوز چنین بانکی را مثال 
در قشم یا کیش می دهد نرخ مالیات را برای 

این بانک پایین بیاورد.
یک مفهوه و س��اختار دیگری داریم که به 
 Offshore Banking Unite ی��ا  OBU

معروف است.
 در واقع OBU اس��تقرار شعبه یک بانک 
داخلی در کش��ور دیگر است. اگرچه شعبه و 
بانک م��ادر یک هویت دارند اما ش��عبه تابع 

قوانین کشور محل استقرار خود است.
 OBUه��ا مث��ل ی��ک بانک فراس��احلی 
هس��تند و می توانند بس��یاری از امتیازات را 
برای سپرده گذاران کش��ور بانک مادر تامین 

کنند. 
در همی��ن راس��تا بانک ه��ای اتمریکایی و 
بانک های انگلیس��ی بس��یاری از شعب خود 
را در کش��ورهای دیگر به این صورت مستقر 

کرده اند.

بانک 
 فراساحلی
 یا آف شور

عباس سلیمیان
کارشناس بانک

پذیرشFATF و رفع تحریم از الزامات است 
شرطکارشناسانبرایموفقیتدرراهاندازیبانکآفشور

محمدعلی خطیبی- مدیر اسبق ایران در اوپک: 
به ط��ور کل��ی یکی از مش��کالتی که در زمین��ه تعامالت 
خارجی وجود دارد این است که سران کشورها در جلسات 
توافقاتی می کنند و این توافقات به مرحله اجرا که می رسند 
 ی��ا محقق نمی ش��وند یا بخ��ش کمی از آنه��ا تحقق پیدا 
می کن��د.  پیش از ای��ن نیز بین ایران و روس��یه توافقاتی 
وجود داش��ت که انجام نش��د. به همین منظور نخستین 

کار برای اجرایی ش��دن توافقات سران، تش��کیل یک کمیته اجرایی 
است. به عالوه اینکه کشور ما و روسیه در ۳ سازمان انرژی بین المللی 

عض��و هس��تند و می توانی��م همکاری های نزدیک��ی را از 
ای��ن جهت داش��ته باش��یم. همچنی��ن در GECF هم 
عض��و هس��تیم و همکاری های��ی را نیز از ای��ن طریق در 
بحث ص��ادرات گاز داش��ته باش��یم.  عالوه بر م��وارد یاد 
ش��ده به نظر می رس��د ایران و روس��یه و چین که هر سه 
کش��ور مورد تحریم ه��ای ظالمانه امریکا ق��رار گرفته اند 
می توانند کلوپ کشورهای ضد تحریمی را تشکیل دهند 
و به مرور س��ایر کش��ورها مثل ونزوئال هم به این مجم��ع بپیوندند تا 
تجارت و س��رمایه گذاری بین این کش��ورها تسهیل ش��ود. روسیه از 

مدت ها پی��ش باوجود اینکه خود صادر کننده اس��ت، نف��ت ایران را 
هم می خریده و از مش��تریان آن بوده اس��ت؛ یعنی این امکان را دارد 
ک��ه مقداری از نیازه��ای داخلی خود را از نفت م��ا تأمین کند و نفت 
بیش��تری از خودش را صادر کند.  همچنین روسیه امکان اینکه نفت 
ایران را بگیرد و معامله کند را داراس��ت. در این موارد قبال طرح هایی 
 مطرح ش��د اما در مرحله اجرا مش��کالتی وجود دارد که باید برطرف

 ش��ود. به عالوه اینکه ایران و روس��یه هر دو از عرضه کنندگان بزرگ 
نفت هس��تند و طبیعی است که رقابتی داشته باشند اما با یک برنامه 
منسجم می توانیم نقاط مشترک را ببینیم تا هر دو دارای منافع شوند. 

شرکت های روسی نیز در صنعت نفت و گاز خیلی پیشرفته اند و توان 
س��رمایه گذاری و اجرایی باالیی دارند. سرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز ما می تواند یکی از بخش های مهمی باش��د که مطرح می ش��ود. 
مشکلی که وجود دارد این است که این شرکت ها عموما در بورس های 
بین المللی حض��ور دارند و نگرانی هایی درب��اره تحریم ها دارند و این 
نگرانی ها را باید دولت ها برطرف و به نوعی از شرکت های سرمایه گذار 
روس��ی و ایرانی حمایت کنند.  به همین منظور پیشنهاد می کنم یک 
صندوق حمایت از س��رمایه گذاری توسط ایران و روسیه تشکیل شود 

تا شرکت هایی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند را بیمه کنند.

تاسیس بانک آف شور در اقتصاد ایران بدون پذیرفتن FATF کمکی به مراودات 
مالی نخواهد کرد و بیشتر شبیه تکرار یکسری کارهای غیرکارشناسی است

حساب های 
آف شور برای 

جابه جایی وجوه 
سنگین مناسب 
است، چراکه 

هیچ گونه مالیاتی 
به حساب های 

 آف شور 
تعلق نمی گیرد

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به کاهش نرخ رش��د تورم در دولت سیزدهم 
گفت: تورم نقطه به نقطه آذرماه نس��بت به مرداد امسال ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا 

کرده است.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
درباره وضعیت ش��اخص های اقتصادی کشور گفت: دولت جدید در شرایطی کار 
خود را آغاز کرد که ش��رایط اقتصادی در ح��وزه تورم، تنخواهی که دولت از بانک 

مرک��زی دریافت کرده بود، در حوزه کاالهای اساس��ی و بس��یاری از موارد دیگر 
خاص بود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور ش��د: در س��ه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، 
دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید؛ یعنی روند 
رش��د تورم کاهشی بوده که این مسئله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به 
معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن 

این اس��ت که گران شدن کمتر شده و امیدواریم روند کاهش تورم در آینده تداوم 
داش��ته باشد. رئیس کل بانک مرکزی درباره تامین ارز یادآور شد: در بحث تامین 
ارز، در ۹ ماهه امس��ال حدود ۴۰ میلیارد دالر، چه در نیما و چه در حوزه کاالهای 
اساسی، تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته است 
و پیش بینی می کنیم تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دالر تامین ارز انجام شود 

که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.

 رشد اقتصادی 
۶ ماهه امسال 
۳.۳ درصد بود

سخنپایانی
برخ��ی از کارشناس��ان ضم��ن برش��مردن مزیت های 
تاس��یس بانک ه��ای آف ش��ور معتقدند در ش��رایطی که 
اقتصاد ایران تحت تحریم اس��ت، FATF پذیرفته نشده 
و بانک ه��ا توان م��راودات بین المللی ندارن��د، صحبت از 
راه اندازی بانک آف ش��ور بعید به نظر می رسد و در صورت 
تاسیس هم نمی تواند کارآیی خود را داشته باشد. به گفته 
برخی از کارشناسان اگر تاسیس این بانک ها در چشم انداز 
رفع تحریم ها باش��د، بیش��تر با هدف پوش��ش مراودات با 
کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی از کشورهای منطقه 
خواهد ب��ود. تامین مالی س��رمایه گذاری، نقل و انتقاالت 
مالی و س��رعت بخشیدن به جریان سرمایه از کارکردهای 
بانک آف ش��ور اس��ت که برای ایجاد این شرایط الزم است 
ک��ه راه اندازی بانک آف ش��ور از فناوری های جدید و نظام 

بانکداری نوین پیروی کند. 

کمی��ل طیبی، عض��و هیات علمی دانش��کده علوم اداری و 
، اظهارکرد:  اقتصاد دانش��گاه اصفهان در گفت وگ��و با 
بانک های آف ش��ور با فعالیت های برون مرزی ش��رایطی را در 
مناطق آزاد فراهم می کنند تا روند س��رمایه گذاری خارجی و 
صادرات و واردات تس��هیل ش��ود. براساس قانون، این بانک ها 
مش��مول کنترل ها و موانع س��رزمین اصلی نمی ش��وند و اگر 
محدودی��ت و کنترلی در فرآیند م��راودات مالی این بانک ها 

وجود داشته باشد، بسیار محدود است.
طیب��ی گفت: با توجه به روند مذاک��رات و احتمال توافقات 
برجام، بانک های آف ش��وری که وعده تاسیس آنها داده شده 
با هدف پوشش فعالیت های مالی منطقه ای مانند کشورهای 
ح��وزه خلیج فارس و برخی کش��ورهای خاورمیانه تش��کیل 
می ش��وند. به گفته این کارش��ناس اقتصاد، ای��ن بانک ها اگر 
دارای ماهیت خصوصی باش��د، مشمول تحریم های کمتری 

خواهد بود. وی افزود: حتی در صورت توافق و آغاز فرآیند رفع 
تحریم، بانک های داخلی همچنان مشکالتی دارند که رفع آنها 

در سیستم بین المللی زمان بر خواهد بود.
آزادیعملبیشتربرایسرمایهگذاران�

طیب��ی با اش��اره به اینک��ه مهم ترین موض��وع نقل وانتقال 
سرمایه است، گفت: از آنجاکه مناطق آزاد برای سرمایه گذاری 
شرایط آزادانه تری دارد، ایجاد بانک های آف شور آزادی عمل 
بیشتری به سرمایه گذاران برای تنظیم روابط مالی خواهد داد.
وی افزود: بانک آف شور به عنوان یک بانک برون مرزی بدون 
محدودیت های داخلی در رقابت با بانک های منطقه، می تواند 
نرخ بهره و نرخ س��ود بانکی خود را در بازار تعیین یا از مراودات 
ب��ازار پیروی کن��د. در مجموع می توان گفت ای��ن نوع بانک، 
تس��هیالتی برای تامین مالی س��رمایه گذاری، نقل وانتقاالت 
مالی و س��رعت بخش��یدن به جریان س��رمایه ایجاد می کند. 

برای ایجاد این ش��رایط الزم اس��ت راه اندازی بانک آف شور از 
فناوری های جدید و نظام بانکداری نوین پیروی کند.

پیرویازسازکارمناطقآزادتجاری�
طیبی در پاسخ به این سوال که تاکنون بانک مرکزی چقدر 
روند تاس��یس بانک آف شور را تسهیل کرده، گفت: بانک های 
آف ش��ور باید از همان س��ازکار فعالیت در مناطق آزاد تجاری 
پی��روی کنند.  فعالیت در این مناطق آزاد هم مبتنی بر وجود 
بخش خصوصی و فعالیت در ش��رایط اقتصاد آزاد است. بانک 
مرکزی می تواند عالوه بر سیاست گذاری در این زمینه، مجوز 

این بانک ها را صادر کرده و جنبه نظارتی بر آنها داشته باشد.
این کارش��ناس اقتصاد افزود: در حال حاضر نیز یکس��ری 
از م��راودات تجاری و س��رمایه گذاری هایی که در مناطق آزاد 
شکل می گیرد، مش��مول مقررات سرزمینی نمی شود. بر این 
اساس در مناطق آزاد سرمایه گذاری اتفاق می افتد و صادرات 

و واردات آزادتری وجود دارد. 
توسعهبازارسرمایه�

وی با اشاره به برنامه مناطق آزاد 
برای توس��عه بازار س��رمایه گفت: 
در ص��ورت راه ان��دازی و فعالی��ت 

بانک های آف ش��ور در مناطق آزاد شرایط مالی ایجاد خواهد 
شد که در نهایت می تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند.

طیبی با اش��اره به اینکه صحبت از راه اندازی بانک آف شور 
در مناطق آزاد از گذش��ته وجود داش��ته، اف��زود: دلیل اینکه 
این بانک آف ش��ور در گذشته راه اندازی نشده، به وجود موانع 
تحریم ه��ا برمی گردد؛ بنابراین راه ان��دازی این بانک ها منوط 
ب��ر حل موضوع FATF و رفع تحریم هاس��ت. در حال حاضر 
نیز راه اندازی بانک آف ش��ور با توجه به چشم اندازی است که 

نسبت به لغو تحریم ها وجود دارد.

تسهیلدرنقلوانتقاالتمالی

پیمان مولوی، کارش��ناس اقتصاد در گفت وگو با  با 
اش��اره به اینکه بانک آف شور در پایین ترین رده خود می تواند 
کار صرافی ها و یکس��ری نقل وانتق��االت ارزی را انجام دهد، 
گفت: کس��انی که صحبت از تاسیس بانک آف شور می کنند 
باید بگویند این بانک در ش��رایط تحریمی و مشکالت یوترن 
دالر، چ��ه کمک��ی به روند مب��ادالت خواهد ک��رد؟ واقعیت 
این اس��ت که تاس��یس بانک آف ش��ور در اقتصاد ایران بدون 
پذیرفتن FATF و بدون حل ش��دن مش��کل تحریم، هیچ 
کمکی به مبادالت پولی و بانکی نخواهد کرد و بیش��تر شبیه 
تکرار یکس��ری کارهای غیرکارشناسی است. در حال حاضر 

اولویت حل کردن مشکالت نظام بانکی است.
مانورتوخالی�

مولوی گفت: سرپرس��ت منطقه آزاد قش��م از مذاکره با دو 
گروه سرمایه گذار برای راه اندازی بانک آف شور در قشم برای 
س��ال آینده خبر داده است. از سوی دیگر، آذرماه امسال دبیر 
ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از راه اندازی 
بانک آف ش��ور در جزیره کیش با همکاری بانک مرکزی خبر 
داد. به نظر می رس��د این صحبت ها بیشتر شبیه به مانورهای 

توخالی باشد. 
آفشوریاصرافی؟�

وی افزود: راه اندازی بانک آف ش��ور کار سخت و پیچیده ای 
نیس��ت. همین االن می توان چندین بانک آف شور در کیش 
تاس��یس کرد. اما این بانک ها ب��ا محدودیت های فعلی ایران 

چگون��ه می خواهن��د فعالی��ت کنن��د؟ چگون��ه می توانند 
نقل وانتقاالت و پرداختی ها را تس��هیل کنند؟ چه کاری بانک 
آف ش��ور می تواند انجام دهد و صرافی ها نمی تواند؟ در حالی 
ک��ه صرافی ها همان کار را بهتر و ب��ا هزینه کمتری هم انجام 
می دهن��د. مگر اینکه تحریم ها برداش��ته ش��ود تا بانک های 
آف ش��ور هم بتوانند فعالیت جدیدی ش��روع کرده و خدمات 
جدی��دی ارائه دهند. البته در صورت رف��ع تحریم و پذیرش 
FATF خ��ود بانک های ایرانی می توانن��د روابط کارگزاری 
خوبی ایجاد کنند. با این همه به نظرم صحبت از تاسیس این 
بانک ها بیشتر یک مانور شبیه است.  مولوی تصریح کرد: یکی 
از موانع پیش روی تاس��یس بانک های آف شور در مناطق آزاد 
 FATF است. ایران چه FATF وجود ایران در لیست سیاه
را بپذیرد یا نه، جه��ان اهمیتی به آن نمی دهد. FATF یک 
نظام مقرراتی خیلی روش��ن جهانی اس��ت. روس��یه، چین و 
بیش��تر کشورها هم این س��ازکار بین المللی را قبول کرده اند 
و در این مکانیس��م قرار دارن��د و در آن دخالت می کنند. اگر 
ای��ران هم می خواهد از مواهب س��رمایه گذاری و تامین مالی 
بین المللی استفاده کند باید FATF را بپذیرد. درحال حاضر 
ترکی��ه وارد لیس��ت خاکس��تری FATF ش��ده و ریس��ک 
اقتصادی در این کش��ور به ش��دت باال رفته اس��ت. وی افزود: 
ایران سال هاس��ت با پذیرش در FATF دچار مشکل است. 
کافی است به کشورهایی که در لیست سیاه FATF هستند 
نگاه کنید. آیا یک کش��ور توس��عه یافته و حتی نیمه توس��عه 

یافته در این لیس��ت می بینید؟ آیا یک کشور که عالقه مند به 
صادرات است در این لیست قرار دارد؟ خواهید دید که خیر.

تسهیلورودوخروجپول�
مولوی با اش��اره به اینکه راه اندازی بانک آف شور به تسهیل 
روند ورود و خروج پول کمک خواهد کرد، گفت: اگر ش��رایط 
برای تاسیس بانک آف ش��ور فراهم باشد، برای کسانی که در 
آنجا فعالیت س��رمایه گذاری و روابط اقتصادی خارجی دارند 

مفید خواهد بود.
یکطرحشکستخورده�

وی یک��ی از عوامل ناکارآیی طرح هایی مانند تاس��یس 
بانک آف شور را ریشه در مشکالت خود مناطق آزاد دانست 
و گف��ت: مناط��ق آزاد در ایران یک طرح شکس��ت خورده 
اس��ت و نقش پیش��ران در امر توس��عه ایفا نمی کند. البته 
جایی مثل قشم به سمت فعالیت هایی در حوزه پتروشیمی 
حرکت کرده یا کیش فعالیت های اقتصادی مهمی داشته 
اس��ت. اما س��ایر مناطق آزاد در ایران فعالیت به خصوصی 
ندارن��د، چراکه دیدگاه ما نس��بت به مناطق آزاد روش��ن 
نیس��ت و مدیرانی که در آنجا کار می کنند لزوما تخصصی 
در آن ح��وزه ندارند و دیدگاه  های مدیران نیز غالبا جناحی 
بوده اس��ت. وی افزود: از س��وی دیگر، به دلیل اینکه الگوی 
مناسبی برای مناطق آزاد نداریم، روند فعالیت مناطق آزاد 
م��ا رو به افول رفته اس��ت. ایران باید مناط��ق آزاد نمونه و 
زون های اقتتصادی کشورهایی مانند چین، امارات، عمان 

و این گون��ه کش��ورها را الگ��وی 
خود قرار ده��د. مناطق آزاد این 
کشورها پیشران توسعه هستند 
اما مناطق آزاد ایران با س��رزمین 
اصل��ی در نح��وه مدیریت، نحوه 

تفکر و استفاده از تجهیزات تفاوتی ندارد. 

آفشورچهکمکیبهروندمبادالتخواهدکرد؟

تشکیلکلوبکشورهایضدتحریمی

چندی پیش، سرپرس�ت منطقه آزاد قش�م اعالم کرد با دو گروه برای 
راه اندازی و تاس�یس بانک آف ش�ور در منطقه آزاد قش�م مذاکره شده 
اس�ت. همچنین گفته ش�د که مذاکرات با این گروه ها ادامه داش�ته و با 
مباحث حقوقی و محدودیت هایی در این حوزه مواجه هس�تند که بانک 
مرکزی باید مجوزهای موردنیاز در این باره را ارائه دهد. آف ش�ور بانک ها 
به عملیات های بانکی اطالق می ش�ود که از س�وی یک بانک مشخص در 
منطق�ه یا س�رزمینی غیر از س�رزمین اصلی که اغل�ب جزایر متعلق به 
دولت حاکم بر س�رزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیرمقیم و با 
پول خارجی در مقیاس بزرگ انجام می ش�ود. حس�اب های آف شور برای 
جابه جایی وجوه س�نگین مناسب است، چراکه هیچ گونه مالیاتی به این 

حساب ها تعلق نمی گیرد. 

چن��دی پیش س��عید محم��د، دبی��ر ش��ورای عالی مناطق آزاد و مش��اور 
رئیس جمهوری درباره تاس��یس بانک های آف ش��ور گفته بود سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی می توانند با حداقل س��رمایه بانک آف شور را تشکیل دهند 
و این مجموعه می تواند از طریق اش��خاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی 

مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. 
به گفت��ه ای��ن مقام مس��ئول، ارزه��ای ایرانیان خارج از کش��ور ی��ا منابع 
س��رمایه گذاران خارج��ی می توان��د وارد بانک ه��ای آف ش��ور ش��ود و ه��ر 
س��رمایه گذاری در صورت عالقه من��دی می تواند در ایران و مناطق آزاد بانک 

آف ش��ور راه آندازی کند. به گفته وی در س��ال های گذش��ته، حداقل سرمایه 
تاسیس بانک آف ش��ور را ۱۵۰ میلیون دالر اعالم کرده بودند اما با مذاکرات 
انجام ش��ده با بانک مرکزی، سقف حداقل س��رمایه ایجاد بانک آف شور به ۵ 

میلیون دالر کاهش یافته است. 

منابعسرمایهگذارانخارجیدر»آفشور«


