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بانک و بیمه
عواقب عدم پذیرش لوایح سهگانه بر مراودات بینالمللی ایران را بررسی کرد
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باید تکلیف  FATFرا روشن کنیم

یوسف کاووسی

کارشناس مسائل اقتصادی

اس��تیو هانک��ه ،اقتصاددان��ی اس��ت که بر
مبن��ی ن��رخ ارز و افزای��ش قیم��ت آن ،نرخ
تورم را محاس��به میکند .وی یکی از معدود
اقتصاددان��ان برجس��ته جه��ان اس��ت ک��ه
مطالعات گستردهای درباره وضعیت اقتصادی
کش��ورهایی چون ایران ،ونزوئ�لا ،زیمبابوه و
آرژانتین داش��ته و بهطور اخ��ص نرخ تورم را
با اس��تفاده از همان فرمول محاسبه و منتشر
میکند.
از طرفی میتوان گفت نحوه محاس��به این
اس��تاد اقتصاد امریکایی درس��ت هم هست،
چراکه نرخ ارز را میتوان بهمثابه چراغ راهی
دانس��ت که برای رسیدن به نرخ تورم واقعی،
مسیر را به ما نشان میدهد .در ایران هم این
مسئله بهخوبی قابل مشاهده است ،چراکه هر
زمان قیمت ارز دچار تغییر میشود ،بالاستثنا
ن��رخ تورم هم به طرز معناداری افزایش یافته
اس��ت .اس��تیو هانکه نیز دقیقا با استفاده از
همین مورد دس��ت به انتش��ار ن��رخ تورم در
کشورهای مختلف میزند.
در مرکز آمار یا در بانک مرکزی قیمتهای
حدود  ۳۵۰قل��م کاال را بهص��ورت میانگین
محاسبه میکنند که نتیجه هر چه باشد تورم
ساالنه را به ما نشان میدهد ،اما میدانیم که
در بین این ح��دود  ۳۵۰کاال ،برخی از موارد
مهم و تاثیرگ��ذار مانند مس��کن اصال جایی
ندارند و طبیعتا قیمت این موارد در محاسبه
نرخ تورم س��االنه هم لحاظ نمیش��وند ،بلکه
فقط قیمت کااله��ای مصرفی در این فرمول
محاس��به میش��ود؛ در حال��ی ک��ه کاالهای
پروزن��ی مانند مس��کن ،ش��دیدا روی میزان
تورم تاثیرگذار هس��تند و بهطور طبیعی باید
برای س��نجش میزان تورم در جامعه ،قیمت
کااله��ای اساس��ی مانند خان��ه و ...نیز لحاظ
شوند.
هرگاه با جهش ناگهان��ی قیمت ارز مواجه
ش��دهایم ،بهس��رعت اقب��ال عموم��ی ب��رای
تبدیل پول به داراییهای س��رمایهای افزایش
یافته اس��ت .دلیل این واکنش اجتماعی نیز
انتظارات تورمی و ترس از کاهش ارزش پول
ملی است.
طال ،مس��کن ،خ��ودرو و بهتازگ��ی دالر در
کش��ور ما جزو داراییهای سرمایهای بهشمار
میرون��د که بارها در مقاط��ع مختلف زمانی
مردم ب��رای خرید این م��وارد و تبدیل ریال
در حسابهایش��ان به داراییهای سرمایهای
صف کشیدهاند تا از گزند افت ارزش پول ملی
در ام��ان بمانند .همانطور ک��ه میدانیم بارها
این اتفاق تکرار شده اس��ت .نمونههای اخیر
آن نیز در س��ال  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۷و همچنین
 6ماه گذش��ته روی داده ک��ه در هر  2مورد
ای��ن اتفاق در پی افزایش ناگهانی قیمت دالر
تشدید شده است.
نرخ ارز در یکس��ال اخی��ر بیش از ۱۰۰
درصد افزایش پیدا کرده و اس��تیو هانکه نیز
معتقد اس��ت نرخ ت��ورم در ایران حدود ۱۱۸
تا  ۱۲۰درصد اس��ت ام��ا در مقاطعی که این
افزای��ش قیمت در ایران ش��دیدتر بوده حتی
نرخ ت��ورم را تا ۱۸۰درصد نی��ز تخمین زده
اس��ت .پس میت��وان گفت تغیی��رات قیمت
ارز مبنای محاس��به تورم ملموس توسط این
اقتصاددان مش��هور است .البته نمیتوان ادعا
کرد که روشهای محاس��به ن��رخ تورم بدون
اش��کال و کامال دقیق هستند اما در هر حال
جز تبعی��ت از ی��ک فرمول خ��اص چارهای
نیس��ت ،اما نحوه اس��تفاده از ای��ن فرمولها
بس��یار تعیینکننده و مهم است؛ برای مثال
فرمول��ی که بانک مرک��زی و مرکز آمار مورد
اس��تفاده قرار میدهند نیز یک فرمول تایید
شده بینالمللی است اما نحوه انتخاب کاالها
و انجام محاس��بات در این فرمول اس��ت که
مس��ئله را به کلی تغییر میدهد .برای مثال
ترکیب��ی ک��ه بان��ک مرکزی برای س��نجش
تورم از آن اس��تفاده میکند برای کشورهایی
کارآی��ی دارد که پول ملی ب��ا پدیدهای مثل
کاه��ش دائمی و مداوم ارزش روبهرو نیس��ت
و طبعا قیمت مس��کن نیز تاثیرگذاری زیادی
در زمین��ه نرخ تورم ن��دارد .حال اگر ما هم با
اس��تفاده از این الگو اقدام به تعیین نرخ تورم
س��االنه کنی��م در واقع نعل وارون��ه زدهایم و
جز تغییر صورتمس��ئله کار دیگ��ری انجام
ندادهایم .وقتی قیمت کاالها در کش��ورمان با
افزایش حدود ۱۰۰درصدی همراه میش��ود،
میبینیم که بانک مرکزی با استفاده از فرمول
مذکور نرخ ت��ورم را  ۲۵درصد اعالم میکند
که کامال غیرواقعی است و دقیق نیست.

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

از روزی که دولت دونالد ترامپ بهصورت یکجانبه توافقنامه برجام را نقض کرد و بهکلی از آن خارج شد ،تا امروز بحث پذیرش
کنوانسیون پالرمو و تعهدات  FATFدر ایران همواره داغ بوده است .در دوره دهم مجلس شورای اسالمی به هر ضرب و زوری بود
نمایندگان حامی دولت توانستند این طرح را به تصویب برسانند اما طرح یادشده از سد شورای نگهبان نگذشت و طبق روال عادی
طرحها و لوایح مورد مناقشه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله ورود کرد ،اما مخالفت مجمع تشخیص نیز باعث شد گره
کور جدید به این پرونده بیفتد و کار پیچیدهتر از قبل شود .در نهایت مجلس دهم نتوانست توفیقی در تصویب این طرح حاصل
کند و باوجود تمدید چند باره فرصت پیوستن سیستم بانکی ایران به این پیمان بینالمللی ،شاهد این بودیم که بانکهای ایرانی
وارد لیست سیاه  FATFشدند و قفل جدیدی به قفل تحریمها زده شد .طرحی که برای مقابله با پدیده مخرب و شوم پولشویی
در جهان اجرا میشود و میتوانست امنیت اقتصادی را در کشورمان افزایش دهد حاال بالی جان ما شده و همان اندک مفری که
برای بانکهای ایرانی وجود داش��ت هم بهدلیل پیچیدگیهای سیاس��ی و تقنینی ،از بین رفت .اصرار دولت روحانی ،محمدجواد
ظریف و برخی نمایندگان مجلس دهم نیز نتوانست کارساز باشد و دست آخر مجمع تشخیص مصلحت از تایید و تصویب طرح
یادشده سر باز زد .از طرفی هم الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون  CFTکه از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFاست،
س��ال گذش��ته بهدلیل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه مجمع
به بررسی این لوایح و صحبتهای موافقان و مخالفان گذشت اما نتیجهای که از آن برای کشور حاصل شد اعمال محدودیتهای
هرچه بیشتر بر اقتصاد بود ،در حالی که میتوانست گرهی از گرههای پرشمار دولت در امر مدیریت کالن اقتصادی بگشاید.

باید قواعد بانکداری را رعایت کنیم

بانکداری دنیا
که با آقای بایدن
یا ترامپ کار
ندارد؛ سیستم
بانکی جهان
یکسری اصول
و قواعد دارد که
باید رعایت شود

پیمان مولوی ،اقتصاددان درباره تبعات نپذیرفتن لوایح
س��هگانه ازس��وی ایران به
گفت :نخستین مرجعی
که میتواند در زمینه تاثیرات نپذیرفتن  FATFبر اقتصاد
کش��ور اظهارنظر کند بانک مرکزی اس��ت ،س��پس باید از
تجار ایرانی جویای وضعیت شویم تا بدانیم شرایط چگونه
اس��ت؟ او در ادام��ه افزود :فعال بانک مرک��زی اظهارنظر و
موضعگیری رس��می در این زمینه نداش��ته و دادهای هم
برای تحلیل وضعیت در اختیار رسانهها قرار نمیدهد.

 تجار ناراضی

مولوی در ادامه با اش��اره به اظهارات روس��ای اتاقهای
بازرگان��ی مختلف ،عنوان کرد :اظهارات روس��ای اتاقهای
بازرگانی ایران و چین ،ایران و اتریش و ایران و امارات بیانگر
این اس��ت که نپذیرفتن  FATFازس��وی ای��ران تاثیرات
بس��یار مخربی بر صادرات و واردات گذاش��ته است .طبق
گفته تج��ار ایرانی ،حتی بانکهایی که با ما کار میکردند
هم در حالحاضر بهدلیل این حرکت ما دیگر تمایلی برای
ادامه همکاری ندارند.

 چین و روسیه هم جا زدهاند

این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی ضمن تاکید بر همراهی
نک��ردن کش��ورهایی مانند چین و روس��یه با م��ا بهدلیل
نپذیرفتن لوایح س��هگانه ،اظهار کرد :حتی چین و روسیه
هم که در مواردی به تجارت با کش��ور ما تمایل داش��تند
هم بهدلیل همین مس��ئله از ادامه همکاری با ما خودداری

دربارهاش فکر میکنیم

کردهان��د .پ��س میتوان گفت بررس��یهای
میدانی نش��انگر تاثیرات مستقیم و منفی این
امر بر معامالت و مبادالت ما با خارجیها است
و همانطور که گفته شد حتی کشورهایی که
باوج��ود تحریمهای ایاالت متح��ده با ایران
همکاری میکردند ه��م از ادامه تجارت با ما
سر باز میزنند .وی گفت :قوانین  FATFدر
واقع جزو سیاستهای باالدستی حوزه بانکداری در سطح
بینالمللی است ،به همین دلیل کامال مشخص بود که اگر
ما این قوانین را نپذیریم در نقل و انتقاالت بانکی با مشکل
روبهرو میشویم؛ کما اینکه به مشکل هم خوردیم و حتی
دوس��تان ما واکنش مثبتی به این مس��ئله نش��ان ندادند.
این اقتصاددان با اش��اره به پاکستان و نپیوستن این کشور
به لوایح س��هگانه ،به
گفت :البته کش��ور پاکستان
ه��م  FATFرا نپذیرفت��ه اما باید توجه کرد که سیس��تم
بانکداری و اقتصادی پاکستانیها کامال با ما متفاوت است
و آنها ش��رایط دیگری دارند .در کش��ور ما نقل و انتقاالت
مالی بهش��دت س��ختتر از قبل ش��ده و در واقع خودمان
با دس��ت خودمان باعث برندهتر ش��دن تحریمهای ایاالت
متحده ش��دیم .او ادامه داد :مکانیسمهای بانکی در جهان
کامال وابس��ته به همین لوایح مبارزه با پولش��ویی اس��ت و
طبیعت��ا وقتی زیر ب��ار پذیرش آن نروی��م تبعات مخربی
برای اقتصادمان خواهد داش��ت که در این مدت شاهدش

بودهایم .حاال بسیاری از بانکهایی که با ما همکاری
میکردند ش��دیدا محافظهکارتر شدهاند و بهدلیل
ترس از جریمهها کال قید همکاری با ایران را زدهاند.

� تاثیر روانی

وی ب��ا یادآوری تاثیرات منف��ی روانی این اقدام
ای��ران در بازارهای داخلی بیان کرد :تاثیرات روانی
این عدم پذیرش در بازارهای داخلی بسیار زیاد بود.
از آنجای��ی که فعاالن اقتص��ادی تبعات این عمل حکومت
را میدانس��تند ،عالوه بر بار منفی تصمیمات ،یک فش��ار
مضاعف هم به اذهان عمومی وارد شد و امیدواریها برای
حل مشکالت اقتصادی کاهش یافت و در نتیجه دیدیم که
بازارهای مختلف داخلی واکنش بسیار منفی نشان دادند.

 اگر تحریم نباشیم هم...

مول��وی در پای��ان در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر رفع
تحریمه��ای احتمالی در صورت پیروزی جو بایدن و نقش
 FATFدر این ش��رایط ،یادآور شد :حتی در شرایطی که
تحریمها رفع ش��وند هم باید به  FATFبپیوندیم ،وگرنه
رفع تحریم هیچ تاثیری نخواهد داشت .وقتی نقل و انتقال
بانکی انجام نش��ود ،دیگر فرقی ندارد که ما تحریم باش��یم
ی��ا نباش��یم .بانکداری دنیا که با آق��ای بایدن یا ترامپ کار
ندارد؛ سیستم بانکی جهان یکسری اصول و قواعد دارد که
باید رعایت ش��ود و چندان فرقی ندارد که رئیسجمهوری
امریکا چه کسی باشد؟

اگر میپذیرفتیم وضع بدتر میشد!

بعد از نپیوستن
ما به پالرمو و
 CFTهیچ اقدام
جدیدی انجام
ندادهاند و این
مجموعه هیچ
ابزار و داغ و
درفش و هیچ
اهرمی برای
تهدید ندارد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه اگر
 FATFرا میپذیرفتی��م وضعی��ت اقتصادی م��ا بهتر که
نمیش��د هیچ ،حتما بدتر هم میشد ،گفت :تا امروز به ۳۹
بن��د از  ۴۱بند  FATFعمل کردهای��م و هیچ اقدام مثبتی
 FATFدر ارتباط با کش��ور ما انجام نداده است .به گزارش
ایرانآنالین ،غالمرضا مصباحیمقدم گفت :اگر  FATFرا
میپذیرفتیم ،وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمیش��د هیچ،
حتما بدتر هم میشد .تا امروز به  ۳۹بند از  ۴۱بند FATF
عم��ل کردهایم و هیچ اق��دام مثبت��ی FATF ،در ارتباط
ب��ا کش��ور ما انجام نداده اس��ت .وی گف��ت :از دو بندی که
مان��ده یک بند درباره کنوانس��یون پالرمو و بند دیگر درباره
کنوانس��یون  CFTاست و جالب اینجاست که همه کسانی
که میگویند باید به  FATFمیپیوستیم ،اصال نمیدانند
یا متوجه نیس��تند که این موضوع  FATFچیس��ت و چه
بندهای��ی دارد و به چند بند عم��ل کردیم و به چه بندهایی
عمل نکردیم .مصباحی مقدم افزود :از مدعیان یک س��وال
داریم؛ آنهم این است که اگر ما به  FATFو  CFTو پالرمو
ل حاضر
بپیوندیم آیا بانکهایی که در خارج از کش��ور در حا 
با ما کار نمیکنند به کارشان با ما ادامه خواهند داد یا خیر؟
این نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی گفت :حقیقت
این اس��ت که آنها این کار را نخواهند کرد ،چون امریکاییها
در راستای تحریم کش��ور ما ،به بانکهای خارجی گفتهاند
یا باید با ما کار کنید یا با ایران و به ش��رکتها هم گفتهاند یا
با امری��کا کار میکنید یا با ایرانیها .وی افزود :همه بانکها
و ش��رکتها اگر با ایران معامله یا مبادلهای داش��ته باشند،
مش��مول تحریمهای امریکا میش��وند؛ پس تهدید امریکا

بر س��ر تمام بانکها و شرکتهای همه کشورها
وج��ود دارد و به این ترتیب آنها قدمی در ارتباط
مالی با ما برنخواهند داشت .وی اضافه کرد :در دو
کنوانسیون پالرمو و  CFTتعریفی که ارائه شده
این اس��ت که هر معاملهای که در آن پوشش��ی
باش��د ،مشمول پولشویی اس��ت و هر معاملهای
ک��ه یک طرف آن طرف حقیقی نباش��د و باز هم
پوششی باشد مش��مول عنوان تامین مالی تروریسم است.
مصباحی مقدم گفت :این شبهه و مسئله برای نهاد FATF
مطرح است که باید همه مبادالتمان شفاف و بدون پوشش
باشد؛ حاال آیا خودشان حاضرند شفاف و بدون پوشش با ما
معامله کنند و از طرفی تحریمهای امریکا را هم بپذیرند؟

 نمیتوانستیم تحریمها را دور بزنیم!

وی درباره دور زدن تحریمها هم افزود :در حالحاضر
بانکهای کشورها با ما کار میکنند و در سال گذشته ۴۳
میلیارد دالر واردات داش��تهایم و باالی  ۴۱میلیارد دالر
ص��ادرات که همه این واردات و صادرات و نقلوانتقاالت
مالی پوششی انجام شده است .وزیر نفت ما میگوید نفت
و در کن��ارش فرآوردهه��ای نفتی را هم صادر میکنیم و
پولش را هم جابهجا میکنیم و در حال دور زدن تحریمها
هس��تیم .این به این معنی اس��ت که ما داریم پوشش��ی
عم��ل میکنیم و اگر ب��ه تعهدات  FATFبپیوندیم باید
پاس��خگو باشیم؛ آنهم در ش��ورای اجرایی  FATFکه
این واردات از کجا آمده و این صادرات به کجا رفته و باید
ری��ز عملیات مالی را ارائه دهی��م .مصباحی مقدم افزود:
ای��ران در  FATFجایگاهی دارد که نمایندهاش وزارت

جعف��ر ق��ادری ،نماینده
ش��یراز در مجلس ش��ورای
اسالمی در پاسخ به پرسشی
مبنی ب��ر بررس��ی پذیرش
لوای��ح س��هگانه در مجلس
یازده��م ،عنوان ک��رد :فعال
هیچ طرح��ی در این زمینه
در دس��تور کار مجلس نیست و الیحهای هم ازسوی
دولت ارائه نش��ده اس��ت .عض��و کمیس��یون برنامه
و بودجه مجلس یازدهم با اش��اره به یکس��ان بودن
نگاه نظام به روس��ایجمهوری ایاالت متحده امریکا،
یادآور شد :برای ما ترامپ یا بایدن تفاوتی ندارند .اگر
به تعهداتش��ان برگردند ما مش��کلی نداریم ،اما اگر
همچنان این روی��ه را ادامه دهند ما زیر بار تعهدات
مضاعف نخواهیم رفت .این نماینده مجلس ش��ورای
اس�لامی در پایان ضم��ن یادآوری خ��روج یکجانبه
امریکا از برجام ،به
گفت :توجه داش��ته باشید
که اگر طرفهای برجام به تعهدات خود عمل کنند،
ما ه��م میتوانیم روی گزینههای مختلف فکر کنیم.
ممکن اس��ت آنها به برجام برگردند و ما هم تصمیم
بگیریم که لوایح سهگانه را بپذیریم .اگر این اتفاق رخ
دهد حتما مجلس هم موضوع را پیگیری خواهد کرد
اما فعال بحثی در این زمینه در جریان نیست.

سخن پایانی...
اقتصاد و دارایی اس��ت .آنها س��االنه به شورای
 FATFدعوت میش��وند و در آن ش��ورا باید
پاسخگو باشند که معامالتی که انجام دادهایم
با کجا بوده و اگر معلوم ش��د پولشویی صورت
گرفت��ه دوباره ما را تحری��م خواهند کرد .وی
ادام��ه داد :از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر
امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی س��وال
کردیم که اگر ما به  CFTو پالرمو ملحق ش��ویم ،اوضاع
مال��ی و مب��ادالت خارجی ما بهبود پیدا میکند یا خیر؟
که دوس��تان گفتند ما هیچ قول و وع��دهای نمیتوانیم
بدهیم .مصباحی مقدم افزود FATF :میگوید ش��ما به
هر  ۴۱تعهد عمل کنید ،بعد ما تصمیم میگیریم که شما
مشمول تهدیدها و تحریمهای جدید میشوید یا خیر و
وعدهای هم نمیدهند که در مقابل تهدیدها و تحریمهای
امریکا از ما حمایت کنند .وی گفت :از سال گذشته که ما
به  FATFنپیوس��تیم تا امروز که یک سال میگذرد ،از
وزیر اقتصاد ،وزیر امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی
میخواهی��م یک مورد گزارش کنند که موضوع FATF
توانسته جلوی معامله و کار آنها را بگیرد .بعد از نپیوستن
م��ا به پالرم��و و  CFTهیچ اقدام جدیدی انجام ندادهاند
و ای��ن مجموعه هیچ اب��زار و داغ و درفش و هیچ اهرمی
ب��رای تهدی��د ندارد؛ جز چند توصیه به کش��ورهایی که
عضو  FATFهس��تند .این مجموعه به کشورهای عضو
توصیه میکند که ایران به  FATFنپیوسته و در معامله
با ایران احتیاط کنید و کار دیگری غیر از این توصیهها،
با ما ندارند.

بهنظر میرسد در بین کارشناسان اقتصادی کفه ترازو به
نفع موافقان پیوس��تن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم
س��ازمانیافته و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
س��نگینتر اس��ت ،ام��ا از طرف��ی اراده اغلب سیاس��یون
در بهارس��تان و مجم��ع تش��خیص در تقاب��ل ب��ا نظرات
کارشناس��ان است و بهنظر میرس��د کماکان ما در لیست
س��یاه  FATFخواهیم بود .اما مس��ئلهای که در این بین
مطرح میشود احتمال پیروزی جو بایدن در امریکا و بازتر
ش��دن احتمالی فضا برای اقتصاد ایران است .کارشناسان
ام��ر ب��ر ای��ن باورند که اگ��ر چنین اتفاق��ی روی دهد ،در
کوتاهمدت گشایشهایی پیرامون مسئله برجام و تحریمها
روی خواه��د داد ام��ا بهدلیل عدم پذیرش لوایح س��هگانه
ازس��وی ایران ،عمال نخواهیم توانس��ت که از فرصتهای
فراهم شده استفاده الزم را ببریم .تحلیلگران سیاسی هم
بر این نکته پافشاری میکنند که بایدن در صورت پیروزی
به احتمال بسیار زیاد در روزهای نخست ریاستش بر کاخ
س��فید اقداماتی برای تعلیق برخی تحریمها انجام خواهد
داد اما در بلندمدت با سد محکم کنگره مواجه خواهد شد؛
بنابراین برای اینکه بتوانیم از این فرصت اس��تفاده الزم را
ببریم باید هرچه س��ریعتر به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم،
چراکه ممکن است کنگره امریکا و حتی مجلس نمایندگان
این کشور ،رئیسجمهوری ایاالت متحده را مجبور به تغییر
رفتار در قبال ایران کنند .اگر از تبعات مخرب ورود ایران به
لیس��ت سیاه  FATFهم بگذریم ،این سوال پیش میآید
که آماده استفاده حداکثری از رفع تحریمها (حتی موقتی)
در صورت پیروزی جو بایدن هستیم؟

نظرگاه

 FATFبه زبان ساده
س�یامک قاس�می -کارش�ناس و تحلیلگر اقتصادی:
برخی تاثیر نپیوستن ایران به  FATFبر اقتصاد ایران را حتی
فرات��ر از تحریمهای امریکا میدانند .اما  FATFچیس��ت که
این قدر مهم شده است:
 FATF -۱ی��ا گروه ویژه اقدامات مال��ی فقط و فقط یک
سازمان غیردولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه
ب��ا پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م را وضع ک��رده و ارتقا
میدهد .این س��ازمان در سال  ١٩٨٩تاسیس شده و مقر آن
در پاریس است.
 -۲هماکن��ون  ١٩٨کش��ور جهان بهصورت مس��تقیم یا از
طریق گروهه��ای نهگانه منطقهای در  FATFعضویت دارند.

از این بین  ۳۷کش��ور صاحب اقتصادهای بزرگ و
توسعهیافته عضو سازمان اصلی هستند.
 FATF -۳در س��ال  ۲۰۱۲میالدی 49توصیه
را بهعنوان اس��تانداردهای این سازمان برای مبارزه
با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م ابالغ کرد که
کش��ورهای عضو موظف ش��دند ی��ا قوانینی برای
رعایت ای��ن توصیهها تصویب کنند یا قوانین فعلی
خود را ارتقا دهند.
FATF -۴هم��ه کش��ورهای جهان را براس��اس پایبندی
به این توصیهها به  ٤دس��ته اس��تاندارد ،در حال پیش��رفت،
غیرهمکار و لیست سیاه دستهبندی میکند.

 FATF -۵از بی��ن هم��ه کش��ورهای جهان ٩
کش��ور را در س��الهای اخیر بهدلیل پایبند نبودن
به استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریس��م در لیست سیاه قرار داده و ایران در
همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.
 FATF -۶از بین  ٩کش��ور عضو لیس��ت سیاه،
 ٢کش��ور کرهش��مالی و ایران را در جایگاهی فراتر
از لیس��ت س��یاه قرار داده و توصیه ش��ده علیه آنها «اقدامات
متقابالنه» انجام شود.
 -۷امروزه استانداردهای  FATFو نظر این سازمان درباره
س��طح پایبندی کشورها به این استانداردها ،یکی از مهمترین

پیشنیازه��ای ارائه هرگونه ارتباط و خدمات بانکی و اعتباری
و مالی ازس��وی بانکها و موسس��ات مالی به دیگر کش��ورها
است.
 -۸در سال  ٢٠١٦دولت روحانی توانست  FATFرا راضی
کند که یک ضرباالجل به ایران دهد تا ایران توصیههای ٤٩
گانه این س��ازمان را در کش��ور عملیاتی و در عوض FATF
بهطور موقت ایران را از لیست سیاه حذف کند.
 -۹ایران برای خروج از لیس��ت س��یاه بای��د قوانین داخلی
خود در مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم را براساس
کنوانسیونهای جهانی ایامال ( )AMLو سیافتی ()CFT
اصالح و عملیاتی کند.

