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انحصار همکاری بانکی با چین است که به مشکالت دامن زده و البته گله فعاالن 
کونلون بیشتر ناشی از تالش این بانک برای مبادله با اقتصادی کشورمان از بانک 

 .یوآن و اجتناب از مبادله با یورو و دالر است

 فریدون وردی نژاد

مناسبات ایران و چین از دو بُعد قابل بررسی است. بُعد اول سیاسی است که به کنش های این کشور در 
رابطه با تحریم و دیگر مسائل سیاسی مربوط است. بعد دوم اما در رابطه با رویه ها و مقررات تجاری و 

بین المللی شان را تغییر اقتصادی مورد تحلیل قرار می گیرد. چینی ها در یک سال گذشته شیوه تعامالت 

داده و تالش می کنند در خصوص ضوابط، معیارها و توافقات تجاری و بین المللی مسئوالنه تر عمل کنند. 
عضویت های بین المللی، اصالح قوانین و رویه های اقتصادی جاری در زمینه های مختلف از جمله 

به آن به خرج می دهد. برای مثال چین  بانک از مسائلی است که چین حساسیت بیشتری نسبت گمرک و 

سیستم های مالی و تجاری اش را اصالح  FATFتالش کرده در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی و 
و به روز کند. بر این اساس این کشور تعهد بیشتری نسبت به اجرای ضوابط مربوط به پولشویی نشان داده 

ل می شود. مشکلی که بین بازرگانان ایرانی و چین به وجود و مقررات سخت تر از گذشته در چین اعما
آمده بود، ناشی از این بُعد از مناسبات دو کشور است. با توجه به سخت گیری بیشتر چین در اجرای 

قوانین حساب های بعضی دانشجویان و افراد ایرانی در چین بسته شد که بیشتر جنبه اصالح روش ها و 

صمیم سیاسی مرتبط با تحریم ها باشد و این مسئله باید توسط دیپلمات های دو مقررات را داشت تا یک ت
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کشور و هم چنین نمایندگانی از وزارت خانه های مسئول در اقتصاد و تجارت کشورها مورد بررسی قرار 

 بگیرد.

ینه باالی اکنون در چین بانک کونلون به طور اختصاصی به مبادالت ایرانیان با چین می پردازد و البته هز
خدمات در این بانک مورد انتقاد قرار گرفته است. به طور طبیعی انحصار در اقتصاد پیامدهایی مثل 

رانت، باریک شدن راه های ارتباطی و گرانی را به دنبال دارد. طبیعی است زمانی که کانال های بانکی، 

انال های مشخص و معینی مثل بانک به ک مالی و اعتباری متعدد در مناسبات خارجی وجود نداشته باشد و 
 کونلون برسیم، با افزایش هزینه ها نیز رو به رو خواهیم شد.

بانک کونلون بانکی است که توسط امریکایی ها تحریم شده است و البته بانک های دیگر چین که 

ایران نیستند. تحریم حاضر به همکاری با   امریکایی ها در آن سرمایه گذاری کرده اند به دلیل نگرانی از

اکنون این انحصار همکاری بانکی با چین است که به مشکالت دامن زده و البته گله فعاالن اقتصادی 
کشورمان از بانک کونلون بیشتر ناشی از تالش این بانک برای مبادله با یوآن و اجتناب از مبادله با یورو 

ات بانکی در این بانک بیشتر و شرایط و دالر است. این مسئله باعث شده هزینه هاو کارمزدهای خدم
برای تجار ایرانی سخت شود. به تازگی اخباری از همکاری چند بانک کوچک دیگر چینی با تجار ایرانی 

 در آینده منتشر شده است تا از مشکالت کاسته شود.

 


