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موضع دولت درباره لوایح مرتبط با «افایتیاف»

روسیه مانع اتهامزنی انگلیس
به ایران شد

پاستور امیدوار به تصویب «پالرمو» و «سی اف تی»

باید موانع موجود بر سر راه تصویب دو الیحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود

اخبـار
کـرونــــا

بهداشتی کشور
معــاون اول رئیــس جمهــوری تأکیــد
کرد :کرونا مســأله نخســت کشــور شده
اســت همــه شــهروندان و مســئوالن
در پــی آن هســتند کــه جامعــه هر چه
زودتــر از خطــر و نگرانــی رها شــود .به
گــزارش ایرنــا ،اســحاق جهانگیری روز
چهارشــنبه در حســاب کاربری خود در
توئیتــر نوشــت :کرونا مســأله نخســت
کشــور شده اســت و همه شــهروندان و
مســئوالن در پی آن هستند که جامعه
هــر چــه زودتــر از خطــر و نگرانــی رها
شــود .جهانگیــری تصریــح کــرد :باید
بیــش از همــه قــدردان پزشــکان و
پرســتاران و کادر درمانــی و بهداشــتی
کشــور بــود .وی افــزود :از صمیم قلب
به همــه ایــن خدمتگزاران بــی ادعای
مردم در سراســر کشــور خســته نباشید
میگویم .رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالعرســانی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی دیروز (چهارشــنبه)
اعــام کرد که آمار مبتالیان به ویروس
کرونا در کشور به  ۱۳۹نفر و موارد فوت
ناشی از آن به  ۱۹نفر رسیده است.
ëëســردار حاجــیزاده :ســپاه در موضوع
کرونا در کنار دولت است
فرمانده هوافضای سپاه گفت :وزارت
بهداشت و درمان کشور فرمانده مقابله
بــا بیماری کرونــا اســت و مجموعههای
مختلــف ســپاه هــر جــا نیــاز باشــد ،کنار
دولــت هســتند و کمــک میکننــد .بــه
گزارش ایرنا ،سردار امیرعلی حاجیزاده
دیروز در جمــع خبرنگاران همچنین در
پاسخ به سؤالی درخصوص تحریمهای
اخیــر امریــکا علیــه برخــی نهادهــا و
کشــورهایی که به برنامه موشــکی ایران

ایرنا

ëëقدردانی جهانگیری
از پزشکان ،پرستاران
و کادر درمانی و

کمک داشــتند ،گفت :آنها در هر بخشی
که بتوانند به ایران ضربه بزنند و تحریم
کننــد ،ایــن کار را انجــام میدهند؛ حتی
بــه انتخابات هم رحــم نکردند و تالش
کردنــد تا مــردم را بــه هر شــکل ممکن
منصرف کنند و با اســتفاده از شــیوههای
مختلــف نگذارنــد مــردم پــای صندوق
رأی حضور یابنــد .اما دیدید که مردم با
حضور گســتردهای که پای صندوقهای
رأی داشتند ،جواب خوبی به آنها دادند.
حاجیزاده گفت :ما واقعاً به بیرون کشور
وابســته نیســتیم که با اعمــال تحریمها
نگــران باشــیم؛ امــروز وقتــی میتوانیم
ماهوارهبــر ،فضاپیما ،پاالیشــگاه نفت و
پتروشــیمی بســازیم ،دیگــر نبایــد برای
چیزهای کوچک نگران باشیم.
ëëخوشحالیرئیسالبیصهیونیستیاز
شیوع ویروس کرونا در ایران
معــاون وزیــر خارجــه ایــران بــه
خوشــحالی رئیس البی صهیونیستی از
شــیوع ویروس کرونا در ایــران و محدود
شــدن صادرات غیرنفتی ایــران واکنش
نشــان داد .بــه گــزارش ایلنــا ،عبــاس
عراقچــی معــاون وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان در واکنش به ابراز خرســندی
مقــام صهیونیســتی از شــیوع کرونــا در
ایران در توئیتر خود نوشت :خوشحالی
از شیوع کرونا و خوشحالی از دیدن رنج
مردم واقعاً شرمآور و غیرانسانی است.
حداقلش این اســت که مارک دوبوویتز
فهمید که تحریمهای اقتصادی امریکا
تأثیــر نداشــته و تأثیــر آن کمتــر از کرونا
بوده است.
مارک دوبوویتز ،مدیــر اجرایی بنیاد
دفــاع از دموکراســیها در توئیتــر خــود
مدعی شــده بود که ویــروس کرونا کاری
کــرده کــه تحریمهای اقتصــادی امریکا
نمیتوانــد انجــام دهد؛ قطــع صادرات
غیرنفتیایران.

ëëنشســت ســفرای خارجی با مســئوالن
وزارت بهداشت در وزارت خارجه
بهابتــکاروزارتامورخارجهبعــدازظهر
دیروز نشستی با شــرکت نماینده سازمان
جهانــی بهداشــت ،مقامــات وزارت
بهداشــت کشــورمان و با دعوت از سفرای
کشــورهای خارجی مقیم تهــران در محل
وزارت امــور خارجه برگزار شــد .به گزارش
ایســنا ،در ایــن جلســه شــرکت کننــدگان
در جریــان آخریــن اقدامات پیشــگیرانه و
درمانــی مربــوط به شــیوع ویــروس کرونا
در ایــران قــرار گرفتنــد .نماینــده ســازمان
جهانــی بهداشــت طــی ســخنانی در این
نشســت اظهار کرد :ایــران از ظرفیتهای
الزم بنیادیــن برای مدیریــت این بیماری
برخوردار اســت .مدیران وزارت بهداشت
کشــورمان نیز در این جلســه ضمــن ارائه
آخریــن وضعیت مقابله بــا ویروس کرونا
در ایــران ،بــر تعهــد و پایبندی کشــورمان
به مقررات شــناخته شــده بینالمللی در
حوزه بهداشــت تأکید کردند .همچنین بر
این نکته تأکید شــد که ایــران واجد تمامی
توانمندیهــای فنــی و تخصصــی الزم
برای مقابلــه با کرونا میباشــد .حاضرین
همکاریهای بینالمللــی و حفظ رویکرد
بهداشــتی بــه موضــوع کرونــا را عناصری
کلیدیدرمقابلهبااینبیماریبرشمردند.
درپایانایننشستسفرایحاضرسؤاالت
خود را با مقامات ایرانی مطرح کردند.
ëëفاطمهرهبرهمتستکروناداد
فاطمــه رهبــر ،منتخــب تهرانیهــا
برای مجلــس یازدهــم به دلیــل ویروس
کرونــا روانــه بیمارســتان شــد.یک منبــع
آگاه بــا تأییــد ایــن خبر بــه تابنــاک گفت:
البته ایشــان مشــکوک به ابتال به کووید ۱۹
هســتند و تنهــا زمانــی میتــوان از قطعی
بودن ابتالیشان به ویروس سخن گفت که
نتیجهآزمایششانمشخصشودکهالبته
فرآیندی دو روزه است.

تحریمهای جدید امریکا

متن بیانیه دولت در خصوص تصمیم  FATFدر مورد ایران

دولت در جلســه دیروز خود طــی بیانیهای
دربــاره تحــوالت اخیــر در موضــوع FATF
برش
و از جملــه بازگشــت کشــورمان بــه لیســت
واکنش نشــان داد .در این بیانیــه دولت هم بر مبارزه جدی
جمهوری اسالمی ایران با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،
فــارغ از تصمیمــات  FATFتأکیــد کــرده و هــم بــر لــزوم
برداشــتن موانــع پیش روی تصویــب لوایح پالرمــو و .CFT
متن این بیانیه به شرح زیر است:
 -۱سیاســت ضد تروریســم ایران ،مبتنی بر ماهیت عدالت
خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسالمی ایران است
و در همه حوزهها ،از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم،
به طــور جدی اعمال میشــود و انگیزه مــا در پیگیری همه
اقدامات علیه پولشــویی و تأمین مالی تروریســم ،خواســت
مــردم مــا و قوانیــن و مقــررات داخلی ماســت کــه در ادوار
مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
 -۲بــر همین اســاس ،از همکاری با کشــورهای دیگر در این
زمینه نیز اســتقبال کردهایم و بــا اجرای مقررات مورد قبول
کشورهای جهان و اســتانداردهای بینالمللی در این زمینه
کــه در راســتای قوانین و مقــررات داخلی مــا و به مصلحت
کشور بوده است ،موافقت کردهایم.
 -۳بیتردیــد ،قــرار دادن نــام ایران در گروه کشــورهای غیر
همکار (لیســت سیاه) ،چه در دوره دولت دهم و چه در این
دوره ،بــا تحریکات و انگیزههای سیاســی برخــی بدخواهان
ایران بوده اســت؛ لیکن برخورد فنی و کارشناســی ایران ،در
دولــت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید ،این
تحریکات را در آن مرحله ،بیاثر نمود.
 -۴از آنجــا کــه ایران همــواره به مبارزه با پولشــویی و تأمین
مالی تروریســم معتقد بوده اســت ،از زمــان دولت دهم ،با
پیگیری شــورایعالی امنیت ملــی و وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،جهتگیری همکاری با  FATFو توافق برای اجرای
برنامــه کاری بــه تأییــد رســیده و در دســتور کار دولــت قرار
گرفته بود.
 -5بــا تغییــر دولــت و فعــال شــدن دیپلماســی خــروج از
تحریمهــا ،دولــت در ایــن مرجــع بینالمللی هــم فعاالنه
حضــور پیدا کــرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشــویی و

خبر دیگر اینکــه ،وزارت امور خارجه امریکا روز سهشــنبه با صدور
بیانیهای مدعی شد  ۱۳فرد و نهاد را در چین ،سوریه ،عراق و ترکیه
در راســتای منع اشاعه هســتهای ایران ،ســوریه و کره شمالی تحریم
کرده اســت .به گزارش ایسنا به نقل از ســایت وزارت خارجه امریکا،
این وزارتخانه همچنین مدعی شــده که تحریمهای جدید اشخاص
و نهادهایــی را در ترکیــه و چین هدف قرار میدهند که حامی برنامه
موشکی ایران بودهاند.
لئونیــد اسالتســکی ،عضــو مجلــس دومــای روســیه بــه انتقــاد از
تحریمهــای جدید امریکا علیه چند فرد و شــرکت در چین ،روســیه،
عــراق و ترکیــه پرداخــت .او گفــت کــه اقدام جدیــد امریــکا موجب
افزایش تنشها پیرامون ایران خواهد شد.

تأمین مالی تروریســم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران
و کســب یک فرصت دوساله برای تعامل بینالمللی منجر
شد.
 -۶در این فاصله ،دولت ،آنچه از برنامه اقدام که در حیطه
اختیار قوه مجریه بود ،در مســیر اجرا قرار داد و چهار الیحه
قانونــی را نیــز که از موارد بســیار مهم «برنامــه اقدام» بود،
تهیه و تصویب و به مجلس شــورای اســامی تقدیم نمود.
مجلس هــم ،این لوایح را با اصالحاتی به تصویب رســاند.
شــورای نگهبان ،یکــی از این لوایح ،یعنــی الیحه مربوط به
مبــارزه با تأمین مالی تروریســم ( )CFTرا با طرح ایراداتی،
به مجلس بازگرداند و نهایتاً به ســبب قانع نشــدن مجلس
نســبت بــه توقــف ایــن الیحــه مهــم ،موضــوع بــه مجمــع
تشــخیص مصلحــت ،ارجــاع شــد و در آنجا با گذشــت یک
ســال از طــرح موضــوع ،بهدلیل عدم تصمیمگیری توســط
مجمع ،این امر مهم ،مسکوت گذاشته شد.
 -۷متأســفانه الیحــه مهــم دیگــر ،یعنــی الیحــه الحــاق به
معاهــده مبارزه با پولشــویی نیــز که با رفع ایرادات شــورای
نگهبان از ســوی مجلس شورای اســامی ،عمالً نهایی شده
بود ،بدون وجود اختالف بین مجلس و شــورای نگهبان ،در
دســتور کار مجمــع قرار گرفــت و این الیحه هم ،با گذشــت
یک سال ،بدون تصمیم گیری ،مسکوت ماند.
 -۸دولــت بــر ایــن اعتقــاد بــوده و هســت کــه در شــرایطی
کــه بدخواهــان ایــران و در رأس آنهــا دولــت امریکا ،نقشــه
یارگیــری برای تشــکیل مجدد جبهــه ضد ایــران را دارد ،ما
بایــد تــاش مضاعــف بــرای نشــان دادن چهــره قانونگرا،
منضبط و ضد تروریســم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه
بهانه نادرست به دست دشمنان ایران ،کمک به نقشههای
ضد ایرانی آنهاست.
 -۹دولــت ،قویــاً بر این باور اســت که باید موانــع موجود بر
ســر راه تصویــب ایــن دو الیحه رفع گــردد و بهانه از دســت
بدخواهان ایران گرفته شــود .ما اقدامات خود در این زمینه
را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع،
بهبود شــرایط و پیشــگیری از ورود خســارت بیشتر به منافع
ملــی و تشــدید هزینههــای تحریــم بــر زندگی مــردم به کار
خواهیم بست.

کرونا ربطی به طالب چینی ندارد

شنیدیم که ،مدیر حوزههای علمیه تأکید کرد انتشار ویروس کرونا
در ایــران و قــم ربطــی به طالب چینــی این شــهر ندارد .بــه گزارش
خبرگــزاری حوزه ،آیتاهلل علیرضا اعرافی در دیدار حجت االســام
والمســلمین ســید حافظ ریاض نقــوی رئیس حــوزه علمیه جامعه
المنتظر و رئیس ســازمان وفاق المدارس شــعبه پاکســتان با اشــاره
به شــیوع ویروس کرونا در قم گفــت :ازجامعه المصطفی در دو ماه
اخیر دو نفر از چین پذیرش شــده که روال قرنطینه را طی کردهاند و
قطعاً ورود کرونا ربطی به طالب چینی جامعه المصطفی ندارد.

نامه خانوادههای زندانیان به مسئوالن قضایی
درخصوص کرونا

دســت آخر اینکه ،بــا توجه به اخبــار نگران کننده در مورد شــیوع
ویــروس کرونا جمعی از خانوادههای زندانیان به مســئوالن قضایی
نامه نوشــتند .به گزارش ایســنا ،جمعی از خانوادههای زندانیان در
این نامه با اشــاره به وضعیت زندانهای کشــور و میزان برخورداری
از امکانــات بهداشــتی و درمانی در زندانها ،به منظــور جلوگیری از
وقــوع یک فاجعه انســانی خواهان آزادی یا حداقــل مرخصی قابل
قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شدهاند.
اصغــر جهانگیــر رئیــس ســازمان زندانهــا هــم بــا شــیوع ویــروس
کرونــا بــه مدیران زندانهای سراســر کشــور دســتور داد کــه اقدامات
پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از ورود ویــروس کرونــا بــه زندانهــا و
اقدامــات فوقالعاده بهداشــتی از جمله ضد عفونــی کردن روزانه و
مستمر بخشها و وسایل مورد نظر و قرار دادن وسایل بهداشتی در
دســترس زندانیان و ارائه آموزشهای الزم به زندانیان و زندانبانان
انجام شود.

اتهام تازه متهم پرونده گروه عظام مشخص شد

نامه میرسلیم به نمایندگان مجلس دهم

 ۴۱۸میلیارد تومان فرار مالیاتی ایروانی

دومین جلســه از دور جدید رســیدگی
بــه اتهامات عباس ایروانی و  5متهم
دیگر پرونده معــروف به گروه عظام،
در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی
صلواتــی برگــزار شــد .جلســهای کــه
نــه تنهــا از بدهــی نزدیک بــه  16هزار
میلیــاردی متهم اصلــی پرونده گفته
شــد ،بلکه طبق اعــام ســازمان امور
مالیاتی فرار مالیاتــی ایروانی بیش از
 ۴۱۸میلیارد تومان است.
بــه گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه،
در ابتــدای این جلســه شــاه محمدی
نماینــده دادســتان بــه قرائــت
کیفرخواســت ادامــه داد و بــا انتقــاد
از بانــک مســکن بــرای پرداخــت وام
بــه متهــم پرونــده گفــت :کمیســیون
بانــک مســکن چگونــه  ۲۰میلیــون
دالر و  ۳۰میلیــون درهــم را تصویــب
کرده اســت و مســئوالن بانــک نه تنها
دســتورالعملهای بانــک مرکــزی را
رعایت نکردهاند بلکه به درخواســت
شــرکت مبنــی بر اعطــای تســهیالت
ریالــی نیــز پاســخ مثبــت دادهانــد.
گــزارش کارشناســی دربــاره گشــایش
اعتبــار اســنادی  ۲۰میلیــون دالری
مطرح شــده در حالی که زبان انباشته
وجــود داشــته و این زیان افشــا نشــده
اســت و کارشــناس اعــام نکــرده کــه
ریســک مالی شرکت در چه وضعیتی
قــرار دارد و مــورد دقــت کمیســیون
بانک نیز قرار نگرفته است.
نماینده دادستان در ارتباط با شرکتی
کــه ضمانــت وام پرداختــی را قبــول
کرده هــم گفت :شــرکت پویــا خودرو

میزان

گروه سیاسی /روز جمعه پرونده ایران
در  FATFبعد از جدالهای داخلی 4
ســاله باز هم به همان جایی برگشــت
که قبالً از آن آمده بود؛ لیســت ســیاه.
لیســتی که مخالفان دولــت میگویند
بــودن و نبــودن در آن بــرای تجــارت
خارجــی و داد و ســتدهای مالی ایران
نه اهمیتی دارد و نه تأثیری.
دولــت اما اعتقــادش درســت عکس
این است؛ اعتقادی که هنوز هم بر آن
اصــرار دارد و میگویــد بایــد همچنان
تالشها برای خروج از «لیست سیاه»
دنبــال شــود .ایــن چیزی اســت که در
بیانیــه دیــروز دولــت دربــاره موضوع
 FATFتصریــح شــده .چیــزی که باید
دیــد فقــط اعــام موضــع دولــت در
مقطع فعلی اســت یا اینکــه در عمل
هم افقی برای آن وجود دارد؟
 4ëëموضوع مورد تأکید دولت در  9بند
در بیانیــه روز گذشــته دولت که در
 9بنــد تدویــن شــده تأکیداتــی جــدی
بــر  4موضــوع اصلــی وجــود دارد.
 4موضوعــی کــه از همــان اول هــم
دولتیهــا بر آنهــا اصرار داشــتند؛ اول
اینکــه ایــران همین االن هم مشــغول
مبارزه با پولشــویی اســت و نســبتی با
تبهکاریهــای مالی بینالمللی ندارد
و جایش نباید در لیســت سیاه FATF
باشــد .مســأله دوم مورد تأکید دولت
ایــن اســت کــه در ســالهای گذشــته
تمام تالشش را در حوزه حقوقی برای
خروج از لیســت ســیاه انجام داده .اما
بــه عنــوان مســأله ســوم مطرح شــده
در ایــن بیانیــه توضیح داده میشــود
کــه چگونــه مانعتراشــی نهادهایــی
مانند شــورای نگهبان و تعلل مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در بررســی
دو کنوانســیون پالرمــو و  CFTایــن
تالشها را ناکام گذاشته است.
بر اســاس شــرحی که در این بیانیه
آمــده ،کامالً روشــن اســت کــه دولت
همچنــان منتقــد و معتــرض رفتاری
اســت که ایــن دو نهاد در قبــال لوایح
مربــوط بــه دو کنوانســیون یادشــده
نشــان دادند .اما بخــش پایانی بیانیه
دولــت شــاید مهمتریــن بخــش آن
باشــد .جایــی کــه قــوه مجریه روشــن
میکنــد که هنوز هم معتقد به جریان
افتــادن مجدد لوایح پالرمو و  CFTدر
داخــل کشــور و تبدیــل کــردن آنها به
قانون اســت و بــه عبارتی الزامــاً کار را
تمام شده نمیبیند.
ëëبازگشــت پالرمــو و  CFTبه دســتور
کار؟
چیــزی کــه در بیانیه دولت روشــن

نشــده ،ایــن اســت کــه آیــا دســتگاه
اجرایــی عزمــی عملیاتــی بــرای بــه
جریــان انداختــن مجــدد دو الیحــه
پالرمــو و  CFTدارد یــا در اینجــا صرفاً
به اعالم موضــع و اصرار بر نظر قبلی
خــود پرداختــه اســت .هــر چنــد در
بیانیه یاد شــده آمده که «ما اقدامات
خــود در ایــن زمینه را دنبــال خواهیم
کــرد و تمــام تــوان خــود را بــرای حل
موضــوع ،بهبــود شــرایط و پیشــگیری
از ورود خســارت بیشــتر بــه منافــع
ملــی و تشــدید هزینههــای تحریم بر
زندگــی مردم به کار خواهیم بســت».
بــا وجــود این توضیــح روشــنی درباره
ایــن «اقدامــات» داده نشــده .از
همین رو اســت که ایــن بخش مهمتر
بیانیــه میتوانــد همزمــان گمانههای
مختلفی را به ذهن متبادر کند.
شــاید دولــت میخواهــد اولیــن
پالسها را برای شــروع دور جدیدی از
اقدامات به مجلس بعدی که تا  4ماه
دیگــر کارش را آغــاز میکند را بدهد و
فضــا را برای طرح مجدد این موضوع
فراهم سازد.
با یــک گمانــه دیگــر هــم میتوان
گفــت شــاید قصــد دولت آن اســت تا
بــا آخریــن تأکیــد خــود بــر موضعش
در خصوص  ،FATFحوزه مســئولیت
نهادهــا و جریانهــای مختلــف را در
قبال شرایط کشــور پس از بازگشت به
لیســت ســیاه روشــن کند و نشان دهد
که ســؤاالت و اعتراضــات باید ناظر به
چه کسانی باشد.
ëëچالش  FATFو مجلس جدید
امــا بــاز هــم اگــر بپذیریم کــه عزم
دولت برای شروع مجدد اقداماتی در
جهــت تصویــب لوایح پالرمــو و CFT
جــدی اســت نــه تنهــا ســؤاالت پایان
پیــدا نمیکنند بلکه احتمــاالً جدیتر
هــم میشــوند .خصوصــاً بــا ترکیبــی
کــه مجلس آینــده دارد و بــه جز چند
کرســی معــدود آن ،بقیه کرســیها در
اختیــار منتقــدان و مخالفــان دولــت
قرار گرفته .کســانی که در مخالفات با
لوایح  FATFهم مانند بقیه اقدامات
دیپلماتیــک و خارجــی دولت شــهره
بودنــد .حــاال بــا این وضــع آیــا چنین
مجلســی زیــر بــار تصویب ایــن لوایح
خواهــد رفــت؟ ظاهــراً پاســخ منفــی
اســت .اما کسانی هم هستند که مانند
علــی مطهــری فکــر میکننــد ماجــرا
عکس این است .او در مصاحبهای که
روز سهشــنبه در روزنامه ایران منتشــر
شــد ،توضیــح داد کــه معتقــد اســت
مخالفتهــا با مســائلی چــون FATF

فقــط بــه دلیــل مخالفــت سیاســی با
دولــت بــوده و ایــن طیــف «وقتــی که
قدرت را به دســت بگیرنــد و ببینند با
روشهایــی مثل برهــم زدن برجام و
کارشــکنی در مــورد  FATFنمیتــوان
کشــور را اداره کرد خودشــان مشکالت
را حل میکنند .در واقع مشکل ،جنگ
قدرت است».
این اما تا اینجا فقط یک امیدواری
اســت نــه بیشــتر .امیــدی کــه البتــه
میتوانــد بــا احتمــال دیگــری تقویت
شــود و آن هــم ظاهــر شــدن آثــار
تصمیمــی اســت کــه در قبــال FATF
گرفته شــد .مخالفــان ایــن موضوع از
همــان اول تــا همیــن روزهــای اخیــر
میگفتنــد کــه رفتــن به لیســت ســیاه
هیــچ عواقبــی بــرای اقتصــاد ایــران
نــدارد .تــا اینجــا امــا حداقــل واکنش
بازارهایــی مانند ارز و طال چیز دیگری
بوده است.
آیــا ادامــه ایــن واکنشهــا و عــدم
بازگشــت وضعیــت بــه روزهــای قبل
میتوانــد مخالفــان را مجــاب کند که
کشــور باید در خصوص مسائلی چون
 FATFتغییــر ریــل دهد؟ این ســؤالی
اســت که با هیــچ قطعیتــی نمیتوان
بــه آن جــواب داد .در واقع هم جواب
مثبت به این سؤال متصور است و هم
پاسخی منفی.
FATFëë؛ پرونــدهای بــرای فرامــوش
نشدن
امــا بــا بیانیــه دیــروز دولــت چــه
بپذیریــم که دســتگاه اجرایی در عمل
برنامــهای بــرای بــه جریــان انداختن
مجــدد لوایــح  FATFداشــته باشــد
و چــه نداشــته باشــد ،یک چیــز کامالً
روشن است و آن اینکه بحثها بر سر
ایــن موضــوع همچنان ادامــه خواهد
داشــت و کلیــدواژه  FATFاز ســرخط
خبرهــای ایــران بــه این زودیهــا کنار
نخواهــد رفــت .اینکــه دولت فــارغ از
بیــان مجــدد انتقاداتش بــه نهادهای
داخلی که مانع تصویب لوایح FATF
شــدند در دو بنــد پایانــی بیانیــه خود
بــر لــزوم بازنگــری در ایــن موضــوع
تأکیــد دارد حکایــت از آن میکنــد که
حداقــل در ماههــای پیــش رو بحــث
و موضعگیــری بــر ســر ایــن موضــوع
اســتمرار پیدا کنــد .حاال یا بــه صورت
گالیــه دولــت از طرفهایی کــه اجازه
ندادند کار تجارت و تبادل مالی کشور
حالتــی عادیتر بــه خود بگیــرد یا به
شــکل رایزنــی و طــرح پیشــنهاداتی
جدیــد بــرای برگشــت دوبــاره لوایــح
پالرمو و  CFTبه دستور کار.

شرق در ســال  ۸۹با زیان انباشته ۵۸
میلیــارد و  ۶۸۳میلیــون ریــال مواجه
بــوده اســت و از طرفــی ایــن شــرکت
بدهــی بانکــی نیــز داشــته اســت ،اما
جای ســؤال است که چگونه مسئوالن
شعبه این شــرکت را بهعنوان ضامن
پذیرفتهاند.
مســئوالن شــرکت با عدم ارائه پروانه
ســبز گمرکــی ،عــدم ارائــه تضامیــن
و وثایــق قابــل قبــول و بــا تبانــی بــا
شــرکتهای طــرف قــرارداد در دوبی
به قصد خروج ارز از کشــور را داشــتند
و اکنــون نیز قادر به وصــول مطالبات
نیستند.
نماینده دادســتان ادامه داد :خانواده
عبــاس ایروانــی با تبانی بــا قدرتاهلل
شــریفی مدیــر عامــل وقــت بانــک
مســکن تســهیالت ارزی بــرای ورود
قطعات خودرو به منطقه ســلفچگان
دریافت کردهاند و از شــرکتی واقع در
دوبی خریدها صورت گرفته اســت که
این شــرکت ایرانی بــوده و  ۳۴درصد
ســهام آن بــرای پســر عبــاس ایروانی

خبــر اول اینکه ،طرح پیشــنهادی انگلیس برای
تمدید تحریم تســلیحاتی یمــن در حالی تصویب
شــد که روسیه هشــدار داده بود در صورت هرگونه
اشاره به نام ایران ،قطعنامه را وتو خواهد کرد.
به گــزارش «تابناک» بــه نقل از یورونیوز ،شــورای
امنیــت ســازمان ملل متحــد نظام تحریمهــای در نظر گرفته شــده
علیه یمن را تا فوریه سال  ۲۰۲۱میالدی تمدید کرد .اعضای شورای
امنیت ســازمان ملل متحد در حالی بر ســر تمدیــد این تحریمها به
توافــق رســیدند که در خــال بحــث و گفتوگو میان اعضــا اختالف
شدیدی میان لندن و مسکو بر سر هرگونه نام بردن از ایران حتی به
طور ضمنی به وجود آمد.
نماینده روســیه در شورای امنیت تهدید کرده بود در صورت هرگونه
اشــاره حتی ضمنی بــه نام ایــران در این نظام تحریمــی ،قطعنامه
مــورد نظــر بــرای تمدید تحریمهــا را وتــو خواهد کرد .ایــن در حالی
اســت که در گــزارش پیشــین کارشناســان تســلیحاتی ســازمان ملل
متحــد ،بــه نام ایــران به عنــوان حامــی حوثیها و کشــوری کــه ادعا
میشــود تجهیزات نظامــی در اختیار انصاراهلل قرار میدهد ،اشــاره
شــده بود .این قطعنامه که از ســوی انگلیس پیشــنهاد شــده بود ،در
نهایت با تأیید  ۱۳کشــور عضو به تصویب رســید .روســیه و چین ،دو
عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی
ممتنع دادند.

اســت لذا ذینفع واحد بودن خریدار و
فروشنده محرز است.
پــس از پایــان قرائــت کیفرخواســت،
قاضــی صلواتــی خطــاب بــه متهــم
ایروانــی که حال مســاعدی نداشــت،
گفت :اگــر نمیتوانید ادامــه دهید ،با
توجه به وضعیت جســمیتان همین
االن دادگاه را پایــان دهیــم کــه وکیــل
ایروانــی در پاســخ گفــت :بــا توجه به
وضعیــت مــوکل و اینکــه در حــدود
ســاعت  ۹و نیم صبح به بیمارســتان
مراجعــه کــرده و حالشــان مســاعد
نیســت لــذا درخواســت دارم دادگاه
تعطیل شود.
قاضــی صلواتــی پیش از پایــان دادن
جلســه دادگاه گفــت :بدهــی عبــاس
ایروانــی  ۱۵هزار میلیــارد تومان بوده
این در حالی اســت که امروز ســازمان
امــور مالیاتی تهران فــرار مالیاتی وی
را بیــش از  ۴۱۸میلیــارد تومان اعالم
کرده است که جای تأسف دارد.
جلســه بعدی یکشــنبه  ۱۱اســفند ماه
برگزار میشود.

منتخــب یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در
نامه ای به نماینــدگان مجلس دهم اعالم کرد که به مدد
چهــره الهی اهمال ،تســویف ،خســتگی ،رفاهزدگی ،بیبرنامگی،
بیفکری و زدوبند در مجلس یازدهم جایی نخواهد داشت .
به گزارش ایســنا ،سیدمصطفی آقامیرســلیم همچنین از نمایندگان فعلی
مجلــس دهم درخواســت کرد تــا جلســاتی منظم بــا منتخبــان یازدهمین
دوره تشــکیل شده و تجربیات و تفکرات ،به مناسبترین و سالمترین شکل
منتقل شــود .در بخشــی از این نامه آمده است« :قدر زحمات مجلس دهم
برکســی پوشــیده نیســت و اینجانب بر خود فرض میدانم از شــما دوستان
عزیز تشــکر کنم و امیدوار باشم که با همکاری متقابل ،بهترین بهرهبرداری
را از زمان سه ماهه تا افتتاحیه رسمی بنماییم».

جناح پیروز با دولت تعامل کند

دبیرکل حزب توســعه ملی با اشــاره به پیروزی اصولگرایان در انتخابات اخیر
مجلــس گفت :جناح پیروز الزم اســت با جناح منتقد خــود و دولت تعامل و
همبستگی داشته باشــد .صادق نوروزی ،در گفتوگو با ایرنا خاطرنشان کرد:
جناح پیروز انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی الزم است با جناحهایی که
دلســوز نظام هســتند ،گفتوگو کند و تعامل و همبســتگی داشته باشد .وی با
بیان اینکه جریان اصولگرا و اصالحطلب در دورههایی از حیات سیاسی خود
همدیگر را متهم و دشمن تلقی میکردند و دنبال نفی یکدیگر بودند ،تصریح
کرد :ضروری است که این دو جناح به فصل مشترکی برسند و جناح پیروز در
انتخابات با جریانات منتقد خود هم گفتوگو کند تا زمینه آشتی ملی فراهم
شــود .دبیرکل حزب توسعه ملی ،تعامل مجلس یازدهم و دولت را ضروری
دانست و گفت :جناح حاکم بر مجلس آینده با دولت هم باید تعامل مثبتی
داشته باشد تا با هم به تصمیم مشترک برای اداره امور کشور برسند.

محسن کنگرلو درگذشت

حــاج محســن کنگرلــو از بنیانگــذاران ســپاه و
نزدیکان شهید بهشتی و میرحسین موسوی روز
ســه شــنبه بر اثر بیماری طوالنی مدت تنفســی
درگذشــت .بــه گــزارش جمــاران ،بــه همیــن
مناســبت مراسم تشــییع پیکر آن مرحوم امروز
 ١۰صبــح از مقابل منزل ایشــان واقع در خیابان
فاطمی برگزار میشــود .همچنین مجلس سوم
ایشــان روز شــنبه  ١۰اسفندماه از ســاعت  ١٦الی
 ١٧:٣۰در مسجد نور فاطمی برقرار میباشد.

