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  بازنشسته بانک مرکزی -

 های عندالمطالبه نامهکننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانتعضو گروه تهیه -

 (ICCالمللی در پاریس ) در اتاق بازرگانی بین    
 برای جلوگیری از جنایات  ICC/Wolfsbergعضو گروه تهیه متن رهنمود مشترک  -

 مالی   

 المللی در های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بیننامهعضو کارگروه ضمانت -

 (ICCپاریس )   

 ICCعضو کارگروه ریسک جنایات مالی و سیاستگذاری  -

 ICCدر  DOCPEXعضو متخصصین  -

 های عندالمطالبهنامهمقررات متحدالشکل ضمانت

 های عندالمطالبه در بانک مرکزی، نامهمدرس مبارزه با پولشویی و ضمانت -

 المللیسیستم بانکی ایران و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین    

 مؤلف کتب متعدد -

 مسائل مورد بحث:

 

 الملل وارد ای است که از حقوق بینانگاری پولشویی پدیدهآیا جرم 

 قوانین کشورها و از جمله کشور ما شده است؟ 

  آیا سازمانFATF المللی است یا صرفاً استانداردهای قانونگذار بین

 کند؟جهانی مبارزه با پولشویی را مطرح می

 های اولین شرط قبول توصیهFATF   پذیرفتن کنوانسیون وین و 

 پالرمو است. 

   FATFهایی مانندتفاوت کنوانسیون سازمان ملل و توصیه سازمان

و کمیته بازل سوییس و ... چیست؟ 

جهان قرار گرفته است؟

 نامه مبارزه با پولشویی، قانون با وجود قانون مبارزه با پولشویی، آیین 

 وجود دارد؟

 المللی که توسط آخرین رهنمود بینICC, Baft, Wolfsberg  تهیه

 شده چه مواردی را در نظر گرفته است؟

 مخاطبان دوره:  

 ادارات مبارزه با پولشویی و بازرسان
 

 مدت دوره : 

 ساعت 4
 

 زمان تشکیل دوره :
 9211تیر ماه  32دوشنبه 
 93:28الی  0:28ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام : 

 صورت خالصتومان به 308,888

 باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاری به

 نام دوره به آدرس اینترنتیبرای ثبت

  www.ibi.ac.ir    .مراجعه فرمائید 

 پنجمین مباحثه علمی با عنوان

 المللپولشویی در بانکداری بین
 

 موضوع مباحثه:
 

المللی قبل از و بیش از هر سیستم جهانی در سیستم مالی بین دهکده
ای هم که دیگری در دنیا مصداق پیدا کرده است. پس هر امتیاز یا عارضه

گیرد. یکی از این در این سیستم بروز کند در واقع تمام جهان را در برمی
جنایات مالی و  عوارض یا بهتر بگوییم پیامدهای ناگوار این ویژگی

های پولشویی جنبه فراملی پولشویی است. به همین دلیل یکی از ویژگی
های بانکی/مالی جهانی بودن آن است. از دهه نود میالدی که در سیستم

موضوع مبارزه با پولشویی آغاز گردید، به جنبه فراملی بودن آن هم با 
المللی به تدوین ضوابطی های بیندقت و شدت توجه شد. ابتدا سازمان

خصوص در سیستم بانکی های کثیف بهبرای جلوگیری از جریان پول

المللی های بینها و جنبههشدار دادند. در این جلسه مباحثه علمی، چالش
 گیرد.موضوع مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می

 ایمدیریت آموزش حرفه

   

  


