
 FATF متقابل اقدام لیست از ایران ماهه 12 خروج اهمیت

 ایران برای مقررات این منتقدان، ادعای برخالف: گفت FATF هایتوصیه مفاد اجرای ضرورت بر کیدتأ با تبریزی عبده

 .است جهاني استانداردهای و نشده طراحي

 کرد اعالم ایبیانیه طي خود "بوسان" نشست در گذشته یهفته یجمعه( FATF) "مالي اقدام یویژه گروه" - عصرایران

 تعلیق متقابل اقدام حالت از را ایران نیز گروه این( Action plan) «اقدام یبرنامه» اساس بر ایران همکاری قبال در

 .شودمي ارزیابي و رصد مداوم صورت به همکاری مدت طول در ایران کرد تأکید خود بیانیه در FATF. کندمي

 ایشاعها هایفعالیت مالي تأمین و تروریسم مالي تأمین شویي،پول با مبارزه مالي، اقدام کاری گروه یا FATF اصلي مأموریت

 را ایران (U-Yurn) دالر تحریم آمریکا سوی از ایران مالي هایتحریم جدید دور شروع با و 2008 سال از نهاد این. است

 کشورهای به متقابل اقدامات 1929 قطعنامه از پس و 2010 سال از و داد قرار غیرهمکار و کننده نگران کشورهای لیست در

 .شد توصیه ایران قبال در دیگر

 همیشه یرانا: گفت عصرایران خبرنگار به بیانیه این اهمیت خصوص در اقتصادی ارشد کارشناس تبریزی عبده حسین دکتر

 تروریسم از که کشوری عنوان به ایران FATF بیانیه با و باشد خود داخلي و الملليبین مبادالت شفافیت دنبال به باید

 .است شده پذیرفته است، مخالف آن با و کندنمي حمایت

 وردم طبعاً بیانیه این: گفت کشور الملليبین روابط و اقتصاد برای FATF اخیر یبیانیه دستاوردهای و نتایج درخصوص وی

 در که است چیزی آن این. کنندنمي کار ایران با متوسط و بزرگ هایبانك حداقل آن، بدون. بود دنیا بانکي محافل انتظار

 ایران لیهع متقابل اقدام پس. اندبوده آن دنبال به( مرکزی بانك و) بانکي مدیران و اقتصادی کارشناسان گذشته سال هشت

 این. شودمي حذف FATF متقابل اقدام لیست از کالً کند، حل را جاری مشکالت ایران اگر و شودنمي انجام ماه 12 برای

 .دهدمي گسترش را ما الملليبین روابط و است ایمالحظهقابل دستاورد

 این هایتوصیه: کرد اظهار باشد، راهگشا تواندمي FATF هایتوصیه انجام اینکه بر تاکید با شهرسازی و راه وزیر مشاور

 را هادستورالعمل یا استانداردها باید سیاسي و اقتصادی مقامات از مرکب گروهي. نیست مغایر ایران ملي منافع با گروه

 .دهیم انجام را هاتوصیه باید که نیستیم کشوری تنها ما و دهند قرار بررسي مورد

 مقررات این: کرد خاطرنشان شود،مي تسهیل بسیار حتماً الملليبین روابط و بانکي مبادالت FATF بیانیه با اینکه بیان با وی

  دنیاست. کل آن مخاطب و است نشده طراحي ایران برای

 مواجه ایعمده مشکالت با را ما مفاد این نکردن اجرا: افزود FATF هایتوصیه مفاد اجرای ضرورت بر تاکید با تبریزی عبده

 هادستورالعمل این اجرای مخالف که منتقداني شود،مي مشاهده دولت مخالفان هایرسانه در عمدتاً چهآن براساس. کندمي

 .اندنداده ارائه بدیلي هایگزینه هستند،



 دهند؛ توضیح را FATF باید هارسانه و شود تربیش رسانياطالع باید: گفت FATF خصوص در رساني اطالع درخصوص وی

 هایيبانک حتي و ما هایخواندهدرس حتي. دهند شرح را تروریسم مالي تأمین با مبارزه و دهند توضیح را پولشویي عملیات

 .دارند اطالع هاحوزه این در ترکم کشور


