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گامهای قانونگذاری برای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین المللی
گروه ویژه بین المللی اقدام مالی ( )FATFکه نهاد تصمیم گیر درباره عملکرد کشورها
در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان ...
یک کارشناس اقتصادی پاسخ داد

چرا دستمزدها باید افزایش
یابد؟

یـک کارشـناس اقتصـادی معتقـد اسـت اگـر وضـع
حقـوق و دسـتمزدها بهبـود یابـد ،هـم قدرت معیشـت
مـردم افزایـش مییابـد و هـم اقتصـاد از حالـت رکـود
خـارج خواهـد شـد.حمید نجـف در گفتوگـو با ایسـنا،
دربـاره لزوم افزایـش حقوق و دسـتمزدها ،اظهـار کرد:
اگـر حقوقهـا را پنـج درصـد هـم افزایـش بدهیـم ،باز
هـم تـورم ایجـاد میشـود ،بنابرایـن چـه به دسـتمزد
اضافـه کنیم چـه نکنیـم ،افزایش تـورم را داریـم منتها
بایـد ببینیـم کـه اگـر دسـتمزد را افزایش میدهیـم ،از
آن طـرف چـه تاثیـری در بـازار کار و تولیـد و اقتصـاد
میگـذارد.وی ادامـه داد :در شـرایط رکـود بـه سـر
میبریـم کـه تـداوم آن بـه ضـرر اقتصاد مملکت اسـت
و بایـد هرچـه سـریعتر از این رکـود خارج شـویم .اگر
حقـوق و دسـتمزدها بهبـود یابـد هـم قـدرت خریـد و
معیشـت مـردم بهتـر میشـود و هـم چرخه اقتصـاد به
حرکـت درمیآیـد.
نجـف تصریح کرد:حقـوق حداقلـی کارگـران تنها برای
خـورد و خـوراک مصرف میشـود و در نهایت به بیسـتم
بـرج نرسـیده تمـام میشـود و پاسـخگوی نیازهـای
معیشـتی خانوارها نیسـت.
بـه اعتقـاد ایـن کارشـناس اقتصـادی ،شـاید برخـی
اقلام مثـل خریـد مبلمـان یـا سـفر تفریحـی در سـبد
هزینـه بسـیاری از خانوارهـا جایـی نداشـته باشـد ولی
اگـر مـردم قـدرت خرید نداشـته باشـند ،مبلمـان منزل
عـوض نکننـد یـا لبـاس نخرنـد ،صنعـت پوشـاک و
مبلمـان و در یـک کالم تولیـد از بین مـیرود و نمیتوان
محصـوالت داخلی را به مـردم فروخت یـا از آن حمایت
کـرد تـا بـه کشـورهای دیگـر صادر شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد از تجربیـات کشـورهای دیگر
بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی اسـتفاده کنیـم ،افزود:
امـروز بیـش از هر زمـان به بهرهگیـری از مشـاوره نیاز
داریـم و مدیـران کارخانههـا ،مسـئوالن و حتـی وزیران
بایـد از مشـاوران اسـتفاده و از تجربیات آنها اسـتفاده
کنند.نجـف در پایـان بـا تاکیـد بـر لـزوم بازنگـری در
قوانیـن صادراتـی ،گفـت :در برخـی محصـوالت داخلی
مثـل فـرش و پسـته و زعفـران برنـد بودیـم و کمـاکان
هسـتیم ولـی نیـاز بـه کسـب اعتبـار جهانـی داریم که
در سـایه حمایتهـای دولتـی ایجـاد میشـود و بایـد
موانـع صـادرات را از میـان برداریـم و اجـازه ندهیم که
طرحهـا و نقشهـای ایرانـی را کشـورهای دیگـر بزنند
و بفروشـند.
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عقبگرد ۲۰۰تومانی برای دالر
طی هفته اخیر بعد از یک دوره جهش قیمت ،دالر حدود  ۲۰۰تومان و سکه تمام نزدیک
به  ۱۰۰هزار تومان در بازار ارزان شد ...

حساب سپرده رنگ باخت

امپراطوری اوراق  ۲۰درصدی در بانکها

بــا انتشــار اوراق گواهــی ســپرده  ۲۰درصــد در
بانکهــا ،دیگــر کمتــر نشــانی از تبلیــغ بــرای
گشــایش حســاب ســپردههای  ۱۵درصــدی
ســاالنه در بانکهــا دیــده میشــود ،اکنــون حتــی
مشــتریانی کــه بــه هــر دلیلــی مایــل بــه بــاز کــردن
حســاب ســپرده  ۱۵درصــد هــم هســتند بــه خریــد
اوراق گواهــی ســپرده تشــویق میشــوند.
بــه گــزارش ایســنا ،یــک هفتــه از اجــرای بســته
سیاســتی بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل بــازار ارز

ســپرده بــه طــور ســاالنه  ۲۰درصــد ســود دریافــت
کنــد کــه هــر مــاه بــه حســاب وی واریــز شــده و
در صــورت ابطــال بــه آن ســود  ۱۴درصــد تعلــق
میگیــرد.
گزارشهــای میدانــی حاکــی از آن بــود کــه گرچــه
منابــع جدیــد قابــل توجهــی طــی هفتــه اول وارد
شــبکه بانکــی نشــده و تمایــل مشــتریان بیشــتر
بــرای بســتن حســابهای مــدتدار  ۱۵درصــد
و تبدیــل آن بــه گواهــی ســپرده بــود ولــی جالــب

گذشــته اســت .در ایــن بســته انتشــار اوراق گواهــی
ســپرده بــا ســود  ۲۰درصــد بــه مــدت دو هفتــه،
یکــی از گزینههــای مدنظــر بــرای جــذب نقدینگــی
بــه ســمت شــبکه بانکــی بــود .بــر ایــن اســاس
مشــتری میتوانســت بــا خریــد اوراق گواهــی

اینجاســت کــه تازهتریــن سرکشــی بــه شــعب
بانکهــا از ایــن حکایــت دارد کــه شــعب مشــتریان
را کــه حتــی بــرای بــاز کــردن ســپرده  ۱۵درصــدی
بــه بانــک میآینــد بــه خریــد اوراق گواهــی ۲۰
درصــد تشــویق میکننــد .در یکــی از بانکهــا

درآمد میلیاردی از پوست خربزه!
در  ۱۰ماهـه اول امسـال یکمیلیـارد و ۸۶۸
میلیـون دالر میوههـای خوراکی ،پوسـت مرکبات
یـا پوسـت خربـزه صـادر شـده و کشـورهایی
ماننـد لهسـتان ،کانـادا و آلمـان بزرگتریـن
مشـتریان پوسـت مرکبـات و خربـزه ایـران
هستند.
بـه گـزارش ایسـنا ،صـادرات پوسـتخربزه
تاکنـون حاشـیههای متعـددی در فواصـل زمانی
مختلـف ایجـاد کـرده امـا شـاید جالـب باشـد
بدانیـد در کتـاب مقـررات صـادرات و واردات
نیـز فصلی بـه نـام «میوههـای خوراکی ،پوسـت

باید هرچه زودتر بحث حقوق مالکیت معنوی را حل کنیم
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه
تغییــرات بــه وجــود آمــده در حــوزه فضــای مجــازی بــه
ضــرورت بازنگــری و تناســب در مقرراتگــذاری در ایــن
فضــا از جملــه بحــث حقــوق مالکیــت معنــوی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ابوالحســن فیروزآبــادی  -دبیــر
شــورای عالــی فضــای مجــازی  -امــروز در همایــش
جنبههــای حقوقــی فنــاوری اطالعــات کــه در وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برگــزار شــد ،بــا اشــاره
بــه خصوصیــات فضــای مجــازی از جملــه زمانمحــوری
و مکانمحــوری ،اظهــار کــرد :بســط ایــن فضــا در همــه
حوزههــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
اتفــاق خواهــد افتــاد ،امــا مســاله ایــن اســت کــه آیــا ایــن اشــاعه فضــای مجــازی میتوانــد در
فضــای فرهنگــی کشــور مــا پاســخگو باشــد؟
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــا همــت بســیار بانکــداری الکترونیکــی را در کشــور نهادینــه کردهایــم،
گفــت :دو اتفــاق جدیــد در فضــای پولــی کشــور بــه وجــود آمــد؛ یکــی پــول مجــازی کــه حتــی در
فضــای واقعــی هــم تبــادل میشــود و دیگــری پــول مجــازی کــه تنهــا در فضــای مجــازی تبــادل
میشــود.
دبیــر مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه نمیتــوان بــا قوانیــن کهنــه کــه پروســه مجوزدهــی
را صــادر میکــرد ،کســب و کارهــای فضــای مجــازی را مدیریــت کــرد ،گفــت :یکــی از مدلهــای
موجــود در فضــای مجــازی بحــث حکمرانــی اســت .یکــی از مدلهایــی کــه آمریکاییهــا بــه دنبــال آن
هســتند حکمرانــی در فضــای اینترنــت اســت کــه البتــه از ســوی دیگــر کشــورها هــم اجالســی در ایــن
بــاره تشــکیل شــده ،امــا مــا بایــد از نظامهــای تنظیــم مقــررات بومــی شــده خودمــان حمایــت کنیــم.

مقاومت دالر شکسته شد

عقبگرد ۲۰۰تومانی برای دالر
طــی هفتــه اخیــر بعــد از یــک دوره جهــش
قیمــت ،دالر حــدود  ۲۰۰تومــان و ســکه تمــام
نزدیــک بــه  ۱۰۰هــزار تومــان در بــازار ارزان
شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دالر آمریــکا در هفتــه
گذشــته در مســیر نزولــی قــرار گرفــت .بــه
طــوری کــه طــی ایــن مــدت زمانــی ،بیــش از
 ۲۰۰تومــان کاهــش قیمــت پیــدا کــرد و تقریبا
بــه نــرخ پیــش از گرانــی بازگشــت.
بــازار دالر طــی هفتــه هــای اخیــر جهشهــای
زیــادی را تجربــه کــرد و در مقطعــی تــا حــدود
 ۵۰۰۰تومــان هــم پیــش رفــت ،امــا از  ۱۰روز پیــش جریــان بــازار معکــوس شــد و نــرخ دالر از حــدود
 ۴۷۵۰تومــان بــه  ۴۵۰۰تومــان رســیده و طبــق آخریــن بررســی هــا  ۴۴۹۳تومــان فروختــه شــده
اســت.
بــه نظــر میرســد وعدههــای مســئوالن بانــک مرکــزی در مــورد کاهــش یافتــن نــرخ ارز در نهایــت
محقــق شــده اســت؛ هــر چنــد ایــن تحقــق وعــده تقریبــا یــک مــاه زمــان بــرد و در ایــن فاصلــه
بســیاری از ســرمایه هــای خــرد و کالن ســرگردان بــه ســمت بــازار ارز کشــیده شــدند کــه برخــی
ســودهای کالن بردنــد و برخــی ضررهــای هنگفتــی کردنــد.
بــازار ســکه هــم کــه معمــوال بــه مــوازات بــازار دالر حرکــت مــی کنــد ،طــی روزهــای اخیــر بــا کاهــش
قیمــت همــراه شــد.
ســکه تمــام طــی هفتــه هــای اخیــر رکــورد شــکنی کــرد تــا یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان فروختــه
شــد کــه در تاریــخ قیمــت ســکه بــی ســابقه بــود .امــا ایــن نــوع ســکه از یــک هفتــه قبــل تاکنــون از
نــرخ یــک میلیــون و  ۵۷۷هــزار تومــان بــه یــک میلیــون و  ۴۸۰هــزار تومــان کاهــش یافــت؛ یعنــی
نزدیــک بــه  ۱۰۰هــزار تومــان در ایــن بــازه زمانــی ارزان شــد.
در حــدود دو مــاه گذشــته بانــک مرکــزی اقداماتــی را بــرای بــه تعــادل کشــاندن بازار ســکه انجــام داد.
در اوایــل دی مــاه بانــک کارگشــایی در چندیــن نوبــت اقــدام بــه حــراج ســکه کــرد تــا حبــاب ســکه
کوچــک شــود.
همچنیــن در دو  -ســه هفتــه اخیــر بانــک مرکــزی بــه منظــور افزایــش تقاضــا بــرای ســرمایه گــذاری
و همچنیــن بــه تعــادل رســاندن بــازار ،اقــدام بــه پیــش فــروش ســکه کــرد کنــه نهایتــا موثــر واقــع
شــد .در ایــن میــان بــازار طــای زینتــی هــم از ســکه و دالر پیــروی کــرد و در یــک هفتــه گذشــته
شــیب کاهشــی را پیــش گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه از گرمــی  ۱۴۸هــزار تومــان بــه گرمــی  ۱۴۳هــزار
تومــان رســید .یعنــی در مجمــوع  ۵۰۰۰تومــان افــت قیمــت پیــدا کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه طــای جهانــی در یــک مــاه اخیــر افزایــش چنــدان قابــل توجهــی نداشــته
اســت کــه بــازار داخلــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد امــا طــای داخلــی رونــد خــود را بــر اســاس دالر
و ســکه پیــش بــرد.

مرکبـات یـا پوسـت خربـزه» وجـود دارد و در
آمارهـای صادراتـی نیـز ایـن محصـول لحـاظ
شـده اسـت.
طبـق آمارهـای ارائـه شـده از سـوی گمـرک،
صـادرات ایـن بخـش در مجمـوع پنـج درصـد
صـادرات را در برمیگیـرد.
البتـه ارزش صـادرات ایـن بخـش در قیـاس با
مـدت مشـابه سـال قبـل یـک درصـد کاهـش
یافته اسـت.
اگرچـه ریـز آمارهـای صادراتی در ماههـای اخیر
از سـوی گمـرک در دسـترس قرار نمیگیـرد اما

وقتــی در مــورد شــرایط حســاب ســپرده ســاالنه
 ۱۵درصــد ســوال میشــود ،ایــن گونــه پاســخ
میدهنــد کــه فعــا گواهــی ســپرده  ۲۰درصــدی
داریــم و حســاب ســپرده  ۱۵درصــد در ایــن حالــت
معنایــی نــدارد و نفــع مشــتری بــا اوراق خواهــد
بود.
ایــن در حالــی اســت کــه بنابــر تاکیــد مدیــران
بانکــی پرداخــت ســود  ۲۰درصــد بابــت پرداخــت
ایــن گواهــی ســپرده موجــب بــاال رفتــن هزینــه
بانکهــا و بقــای تمــام شــده پــول بــرای آنهــا
خواهــد شــد ،آن هــم در شــرایطی کــه ســود
تســهیالت  ۱۸درصــد بــوده و هیــچ تغییــری نکــرده
اســت و پایینتــر از ســود ســپرده  ۲۰درصــد
قــرار دارد کــه خــود موجــب زیاندهــی بانکهــا
میشــود .در ایــن حالــت اینکــه بــاز هــم بانکهــا
مــردم را تشــویق بــه خریــد اوراق گواهــی ۲۰
درصــد میکننــد جــای ســوال دارد کــه پشــتوانه
آنهــا بــرای ایــن تغییــرات چیســت؟
بایــد یــادآور شــد کــه اکنــون بــا رقابتــی کــه در
بانکهــا بــرای انتشــار اوراق گواهــی ســپرده وجــود
دارد ،هــراس از خــروج منابــع از یــک بانــک و رفتــن
بــه بانــک دیگــر نیــز یکــی از عواملــی اســت کــه
باعــث تشــویق مشــتریان بــرای خریــد اوراق گواهــی
میشــود .در عیــن حــال کــه در مــواردی بانکهــا
در مــورد نــرخ ســود ابطــال گواهــی بــا یکدیگــر
رقابــت کــرده و از نــرخ قانونــی  ۱۴درصــد تعییــن
شــده بــرای گواهــی ســپرده ،تــا  ۱۶درصــد و حتــی
باالتــر هــم پرداخــت میکننــد.

آمارهـای مهـر مـاه گویای آن اسـت کـه یکی از
مقاصد محصـوالت این گروه کشـور افغانسـتان
اسـت کـه در هفتمیـن مـاه سـال حـدود ۲۳۰۰
دالر واردات داشـته است.
تاجیکسـتان از دیگر مقاصدی اسـت که  ۴۰دالر
واردات انـواع پوسـت مرکبات و خربـزه از ایران
داشـته اسـت .قطر هـم در مهر ماه امسـال بیش
از  ۴۱هـزار دالر واردات انـواع پوسـت مرکبات و
خربزه داشـته است.
کانـادا دیگـر بـازاری اسـت کـه  ۱۵۷۵دالر
واردات در ایـن بخـش داشـته و لهسـتان بـا
حـدود ۱۸۵هـزار و  ۹۹۱دالر ،بحریـن ۸۰
دالر ،هلنـد  ۷۳۰دالر ،آلمـان بـا  ۷۳۱۶دالر
از دیگـر بازارهـای ایـن محصـول بـه شـمار
میروند.

باید هرچه زودتر بحث حقوق مالکیت معنوی را حل کنیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تغییرات به وجود آمده در حوزه فضای
مجازی به ضرورت بازنگری و تناسب در مقرراتگذاری ...

فصل کشت  ۵ماهه شد؛ نرخ های کشاورزی نیامد

پنــج مــاه از فصــل کشــت
کشــاورزی
محصــوالت
میگــذرد ،امــا هنــوز خبــری
از نــرخ هــای خریــد تضمینــی
محصــوالت کشــاورزی کــه
قانــون ،اعــام آنهــا را پیــش از
ایــن تاریــخ دانســته ،نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا وجــود
تاخیــر بیــش از  ۱۵۰روزه بــرای
تصویــب و ابــاغ نرخهــای
خریــد تضمینــی محصــوالت
کشــاورزی هنــوز هیــچ خبــری از
ایــن نرخهــا نیســت و موعــد وعدههــا ،یکــی پــس از دیگــری مــی گــذرد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس قانــون تضمیــن خریــد محصــوالت کشــاورزی مصــوب ســال ۱۳۶۸
کــه در ســالهای پــس از آن نیــز مــورد اصالحاتــی قــرار گرفــت ،وزارت جهــاد کشــاورزی موظــف اســت
تــا اواســط تیرمــاه هــر ســال ،نرخهــای پیشــنهادی بــرای خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی مــورد
اشــاره ایــن قانــون را بــه هیــات دولــت پیشــنهاد دهــد و دولــت و شــورای اقتصــاد نیــز موظــف هســتند تــا
قبــل از شــروع فصــل کشــت هــر ســال (مهرمــاه) نرخهــای خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی را
بررســی ،ارزیابــی ،تصویــب و ابــاغ کننــد کــه البتــه ایــن قانــون نیــز بــه شــیوه اعــام نرخهــا از طریــق
رســانههای عمومــی اشــاره کــرده اســت.
امــا امســال نیــز ماننــد پارســال نرخهــای خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی بــا وجــود گذشــت
بیش از  ۱۵۰روز از آنچه قانون برای دولتمردان مشخص کرده ،اعالم نشده است.
البتــه پیــش از ایــن نیــز یــک مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی بــه ایســنا گفتــه بــود
کــه در آینــده نزدیــک ایــن نرخهــا مــورد بررســی نهایــی قــرار میگیــرد و مصوبــه آن ابــاغ
میشود.
امــا بــر اســاس اخبــار بدســت آمــده خبرنــگار ایســنا ،حــدود دو مــاه گذشــته شــورای اقتصــاد بــا وجــود
دســتور ویــژه معــاون رئیــس جمهــوری مبنــی بــر تســریع در بررســی ،تصویــب و ابــاغ نــرخ هــا ،جلسـهای
در ایــن زمینــه برگــزار نکــرده اســت.
بــه نظــر میرســد بــا وجــود ابــراز امیــدواری هــا و گلــه منــدی هــای مســووالن وزارت جهــاد کشــاورزی،
هنــوز ایــن نــرخ هــا بررســی نهایــی هــم نشــده کــه بــه تصویــب برســد.
البتــه پیــش از ایــن نیــز عبدالمهــدی بخشــنده – معــاون برنامهریــزی اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی
– گفتــه بــود کــه در جلســه اخیــر شــورای اقتصــاد ،معــاون اول رئیــس جمهــوری دســتور داده تــا
هــر چــه ســریعتر نرخهــای خریــد تضمینــی گنــدم کــه تصویــب و ابــاغ آن کــه بــه تاخیــر افتــاده
بررســی شــود .چــرا کــه بــه گفتــه وی ،وزیــر جهــاد کشــاورزی مکــررا ایــن درخواســت را در جلســات
متعــدد مطــرح کــرده اســت.
البتــه وزارت جهــاد کشــاورزی و شــخص وزیــر انتظــار دارنــد دولــت بــرای تصویــب و ابــاغ نرخهــای
خریــد تضمینــی حداقــل بــه انــدازهای کــه بانــک مرکــزی افزایــش شــاخص بهــای تولیدکننــده را محاســبه
و اعــام میکنــد کــه همــان حــدود  ۹درصــد نــرخ تــورم اســت ،در افزایــش نرخهــای خریــد تضمینــی
محصــوالت کشــاورزی اعمــال شــود.
حــاال کــه  ۱۵۰روز تاخیــر در ابــاغ نرخهــای خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی بــه وجــود آمــده
اســت و حجتــی بابــت اختــاف نظــرش بــا دیگــر مســئوالن اقتصــادی بــرای افزایــش یافتــن یــا نیافتــن
قیمــت محصــوالت کشــاورزی کوتــاه نیامــده ،بایــد دیــد کــه سرنوشــت قیمــت هــا کــه تعییــن کننــده
نــوع و میــزان کشــت محصــوالت اساســی اســت ،چــه میشــود و آیــا حجتــی میتوانــد حرفــش را بــه
کرســی بنشــاند یــا آنکــه مخالفــان اجــازه افزایــش قیمــت محصــوالت کشــاورزی بــرای خریــد تضمینــی
را نمیدهنــد.

گامهای قانونگذاری برای بهبود جایگاه
ایران در نظام مالی بین المللی

ایرنــا  -گــروه ویــژه بیــن المللــی اقــدام مالــی
( )FATFکــه نهــاد تصمیــم گیــر دربــاره عملکــرد
کشــورها در زمینــه مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم
و پولشــویی در جهــان بــه شــمار مــی رود ،در بیانیــه
پایانــی نشســت اخیــر خــود در پاریــس ،تعلیــق
اقــدام هــای تقابلــی علیــه ایــران را بــه مــدت 4مــاه
دیگر تمدید کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن گــروه بیــن المللــی بــرای
نخســتین بــار در تیــر مــاه ســال  95بــه دنبــال اجــرای
برجــام و نیــز برخــی اقــدام هــای ایــران در زمینــه
مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم ،نــام
کشــورمان را از فهرســت کشــورهایی کــه الزم اســت
علیــه آنهــا اقــدام هــای متقابــل اتخــاذ شــود بــرای
مــدت یــک ســال تعلیــق کــرده بــود.
ایــن گــروه تیرمــاه امســال نیــز در نشســت والنســیای
اســپانیا اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه پایبنــدی
ایــران بــه تعهــدات خــود بــرای شــفاف ســازی نظــام
پولــی و بانکــی ،همچنــان اقــدام هــای تنبیهــی علیــه
کشــورمان را بــار دیگــر بــه حالــت تعلیــق نگــه
مــی دارد کــه اکنــون در نشســت پاریــس بــا توجــه
بــه برنامــه هــای ایــران بــرای اصــاح قوانیــن مرتبــط
بــا پولشــویی ،بــرای دومیــن بــار تعلیــق اقــدام هــای
تنبیهــی تمدیــد شــده اســت.
گــروه ویــژه اقــدام مالــی (Financial Action
 )Task Forceیــا همــان  FATFدر ســال 1989
میــادی از ســوی کشــورهای گــروه  7شــکل گرفــت
و یــک گــروه بیــن دولتــی اســت کــه هــدف توســعه و
پیشــرفت واکنــش بیــن المللــی نســبت بــه پولشــویی
را دنبــال مــی کنــد.
پــس از واقعــه یازدهــم ســپتامبر  2001میــادی،
مســاله تامیــن مالــی تروریســم بــه عنــوان مســیری
تــازه بــرای ایــن ســازمان مطــرح و ایــن موضــوع بــه
عنــوان یــک ماموریــت جدیــد بــه آنهــا محــول شــد.
در ســال  ،2008مســاله تامیــن مالــی فعالیــت هــای
اشــاعه ای و تســلیحات کشــتار جمعــی شــیمیایی و
اتمــی بــه عنــوان دیگــر ماموریــت هــای ایــن گــروه
در فهرســت کارشناســی هــای  FATFقــرار گرفــت.
بنابرایــن کارکــرد کنونــی آن ،وضــع اســتانداردهایی
بــرای مقابلــه بــا پولشــویی ،تامیــن مالــی تروریســم
و ســایر جرایمــی اســت کــه ســامت نظــام مالــی را
تهدیــد مــی کنــد.
گــروه ویــژه اقــدام مالــی تــاش مــی کنــد اجــرای
ایــن اســتانداردها را در کشــورها افزایــش دهــد و
همــکاری بیــن المللــی را بــرای مبــارزه بــا ســوء
اســتفاده از بنــگاه هــای اقتصــادی و نظــام مالــی و
ارتــکاب جرایــم یادشــده تشــویق کنــد.
از آنجــا کــه ایــن گــروه ویــژه  198عضــو دارد ،گســتره
وســیعی از کشــورها ،دولــت هایــی کــه هنــوز تبدیــل

بــه کشــور نشــده انــد و نیــز ســازمان هــای منطقــه
ای را در بــر مــی گیــرد و رعایــت توصیــه هــای آن
جهــان شــمول شــده اســت و کشــورها و اعضــا تالش
مــی کننــد بــا رعایــت آنهــا خــود را از مظان پولشــویی
و تامیــن مالــی تروریســم دور نگــه دارند.
تروریســم مــورد نظــر در توصیــه هــای ایــن نهــاد،
گــروه هایــی اســت کــه طبــق قطعنامــه هــای شــورای
امنیــت تروریســتی شــناخته شــده انــد کــه شــامل ســه
گــروه طالبــان ،القاعــده و داعــش اســت.
** اقــدام هــای ایــران بــرای بهبــود
جایــگاه خــود در «اف ای تــی اف»
جــرم انــگاری پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم
محــور اصلــی توصیــه هــای گــروه ویــژه اقــدام مالــی
بــه شــمار مــی رود .یعنــی ایــن اطمینــان حاصــل
شــود کــه دولــت هــا بــه انــدازه کافــی ایــن قبیــل
اقــدام هــا را جــرم تلقــی کــرده و متناســب بــا آن

جریمــه در نظــر مــی گیرنــد.
جمهــوری اســامی ایــران از ســال  2007میــادی
در فهرســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام مالــی قــرار
گرفــت کــه از ســال  2009بــه طــور رســمی در بیانیــه
هــای آن اعــام و مقــررات اقــدام هــای متقابــل علیــه
ایــران وضــع شــد تــا کشــورها در مــراودات مالــی و
بانکــی بــا ایــران احتیــاط کننــد.
از همــان زمــان موضــوع خــروج ایــران از فهرســت
ســیاه «اف ای تــی اف» در دســتور کار دولــت وقــت
قــرار گرفــت کــه موضــوع در شــورای عالــی امنیــت
ملــی مطــرح و بــه تصویــب رســید و از ســال 1389
بــا تصویــب «نقشــه راه شــورای عالــی مبــارزه بــا
پولشــویی» برنامــه هــای اصالحــی در دســتور کار
دولــت اســت.
نتیجــه ایــن اقــدام هــا ،تهیــه الیحــه مبــارزه بــا
پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم بــود کــه پــس
از کــش و قــوس هــای فــراوان بــه تصویــب رســیدند
و بــه اســتناد تصویــب قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی
تروریســم بــود کــه هیــات ایرانــی توانســت شــورای
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حــکام گــروه ویــژه اقــدام مالــی را متقاعــد کنــد کــه
ایــران را در لیســت ســیاه تعلیــق کنــد.
در برنامــه اجرایــی ایــران بــرای بهبــود جایــگاه خود در
گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،حــدود  40موضــوع پیشــنهاد
شــده اســت کــه برخــی آن را بــا توصیــه هــای چهــل
گانــه  FATFاشــتباه مــی گیرنــد امــا ایــن برنامــه
اجرایــی مختــص ایــران بــوده و شــامل اصــاح
مقــررات اســت تــا جنبــه هــای ســخت گیرانــه تــری
بــرای مقابلــه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم
اعمــال شــود.
در صورتــی کــه ایــن اصالحــات انجــام نشــود و
ایــران در فهرســت ســیاه باقــی بمانــد ،حلقــه فعالیــت
نهادهــای مالــی ایــران محــدود خواهــد مانــد؛ ســخت
گیــری بانــک هــای چینــی بــرای حســاب هــای
ایرانیــان در مــاه هــای گذشــته ،محدودیــت مــراودات
مالــی بــا بانــک هــا ،شــرکت هــای بیمــه و بــورس
هــا و تحمیــل هزینــه بــاال و
ریســک بــرای نقــل و انتقــاالت
مالــی بــا بانــک هــای درجــه 2
و  3گوشــه ای از مشــکالتی
اســت کــه در نتیجــه جایــگاه
نامطلــوب ایــران در FATF
بوجــود آمــده و در صــورت
تــداوم وضــع موجــود ،ادامــه
خواهــد داشــت.
بــه همیــن دلیــل ،بــا رویکــرد
اصــاح قوانیــن موجــود ،طــی
مــاه هــای گذشــته لوایــح
«الحــاق ایــران بــه کنوانســیون
مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی (پالرمــو)
»« ،الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه
کنوانســیون بینالمللــی مقابلــه بــا تامیــن مالــی
تروریســم»« ،اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی» و
«اصــاح قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم»
پــس از تصویــب در دولــت بــه مجلــس شــورای
اســامی ارســال شــده کــه از ایــن میــان الحــاق
ایــران بــه کنوانســیون پالرمــو بــه تصویــب رســیده
اســت.
هــر چنــد دربــاره الحــاق ایــران بــه ایــن کنوانســیون
نیــز نقدهــای سیاســی مطــرح شــد امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه در ایــن کنوانســیون بــر جلوگیــری
از قاچــاق انســان بــه خصــوص زنــان و کــودکان و
قاچــاق زمینــی ،دریایــی و هوایــی مهاجــران و قاچــاق
مــواد مخــدر تاکیــد شــده اســت.
ضمــن آنکــه بندهــای آن در قوانیــن داخلــی ایــران
جــرم انــگاری شــده اســت و تنهــا ایــن الحــاق شــکل
اســمی دارد و پیــش از ایــن ،ایــران در مقــررات و
قوانیــن مصــوب خــود اینگونــه اقدامــات را جــرم

تلقــی کــرده اســت.
ســه الیحــه دیگــر نیــز در فرآینــد بررســی و تصویــب
مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد و از ایــن رو ارایــه
گــزارش تهیــه لوایــح آن در نشســت اخیــر گــروه ویــژه
اقــدام مالــی ســبب شــد تــا آنهــا ضمــن تمجیــد از
اقــدام هــای ایــران ،تعلیــق اقــدام هــای تقابلــی علیــه
ایــران را تمدیــد کننــد.
اصــاح قوانیــن فعلــی و اعمــال جرایــم ســنگین تــر
موضوعــی اســت کــه در داخــل ایــران نیــز فــارغ از
نــگاه جهانــی بــه اقدامــات ایــران اهمیــت دارد زیــرا
در قوانیــن کنونــی اگــر فــردی محکــوم بــه قاچــاق
شــود ،بایــد  100درصــد میــزان قاچــاق را بــه عنــوان
جریمــه پرداخــت کنــد امــا دربــاره جــرم پولشــویی
میــزان جریمــه کمتــر اســت.
** ســد موانــع سیاســی بــا اقــدام هــای
موثــر ایــران مــی شــکند
هــر چنــد نمــی تــوان منکــر موانــع سیاســی در مســیر
خــروج کامــل ایــران از فهرســت ســیاه گــروه ویــژه
اقــدام مالــی شــد امــا بــه بــاور کارشناســان مرکــز
اطالعــات مالــی و مبــارزه بــا پولشــویی ،اگــر ایــران
برنامــه اجرایــی خــود را اجــرا کنــد ،مقاومــت هــای
سیاســی کارســاز نخواهــد بــود.
نمونــه ای از مانــع تراشــی هــای آمریــکا ،رژیــم
صهیونیســتی و برخــی کشــورهای منطقــه را در خــروج
ایــران از فهرســت یــاد شــده را در نشســت والنســیای
اســپانیا در تیــر  96شــاهد بودیــم کــه همــه تــاش
خــود را بــه کار بســتند کــه ایــران بــار دیگــر بــه
فهرســت ســیاه بازگــردد و تعلیــق هــا برداشــته شــود.
در نشســت اخیــر پاریــس نیــز برخــی گــروه هــای
معانــد نظــام جمهــوری اســامی ایــران در مخالفــت
بــا بهبــود جایــگاه ایــران در ایــن گــروه ویــژه بیانیــه
دادنــد امــا شــورای حــکام گــروه ویــژه اقــدام مالــی در
بیانیــه پایانــی خــود تعلیــق اقــدام هــای تقابلــی علیــه
ایــران را بــار دیگــر تمدیــد کــرد.
ایــن تمدیــد بیــش از هــر چیــز ناشــی از اقــدام هــای
عملــی ایــران بــرای نشــان دادن عــزم خــود در
مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم بــوده
کــه نتیجــه  18مــاه تــاش در ایــن زمینــه در لوایــح
ارســالی بــه قــوه مقننــه نمــود یافتــه اســت.
اینکــه در بیــن همــه کشــورهای جهــان تنهــا ایــران
و کــره شــمالی در فهرســت ســیاه گــروه ویــژه اقــدام
مالــی باشــند ،بــرای هیچکــس خوشــایند نیســت.
یــادآوری ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه
از زمــان قــرار گرفتــن ایــران در فهرســت ســیاه
 FATFحــدود  10ســال طــول کشــید تــا ایــران در
حــال تعلیــق قــرار گیــرد و بنابرایــن بایــد تــاش کــرد
بــدون فــوت وقــت ،رونــد تقنینــی لوایــح ارســالی از
ســوی دولــت در قــوه مقننــه بررســی و تصویــب شــود
تــا بتــوان از ظرفیــت هــای نظــام بیــن الملــل بــرای
رشــد اقتصــادی کشــور بهــره بــرد.
در ایــن پیونــد محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی
اطمینــان داده اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع ،گــروه مشــترکی از کمیســیون هــای
اقتصــادی و قضایــی لوایــح ارســالی از ســوی دولــت را
بررســی مــی کننــد تــا در اســرع وقــت تصویــب شــود.

