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عمل به بیش از  ۵۰درصد از توصیههای FATF
حشــمتاهلل فالحــت پیشــه
رئیــس کمیســیون امنیــت
سیاسی ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس خبــر داد :از  ۴۱مــورد
ایــرادی کــه  FATFبــه ایــران وارد کــرده
اســت بیــش از  ۵۰درصــد آن رفــع شــده؛
مــا بــه توصیههــا عمــل کردهایــم لــذا
مــوارد چانه زنــی در اختیــار وزارتخانههای
خارجــه و اقتصــاد قــرار دارد.
وی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:

مهلــت ایــران بــرای عمــل بــه توصیههای
مــورد تأکیــد 28 ،FATFبهمــن بــه پایــان
میرســد وحــدود  ۲۰مــورد در قالــب
لوایــح پالرمــو و  CFTباقــی مانــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه «بعیــد اســت FATF
ایــران را در فهرســت ســیاه قــرار دهــد»
تأکیــد کــرد :نبایــد ایــن ضرباالجلهــا
باعــث اتخــاذ تصمیمــات در ایــران
بهصــورت فــوری شــود .در زمــان بررســی
الیحــه پالرمــو در مجمــع تشــخیص
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مخالفــان بحثهــای منطقــی داشــتند
کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود .یکــی از
دغدغههــا ایــن بــود کــه آیــا بــا پیوســتن بــه
پالرمــو بایــد قوانیــن داخلــی را تغییــر داد
یــا اینکــه آنهــا شــروط مــا را میپذیرنــد؟
بهنظــرم در مجمــع دقــت فــدای ســرعت
در موضــوع پالرمــو نشــده اســت بحثهــا
روز بــه روز بــه ســمت فنــی شــدن بیشــتر
پیــش مــیرود لــذا فکــر میکنــم کــه در
جلســه بعــدی مجمــع پالرمــو تعییــن

گــروه ویــژه اقــدام مالــی علیــه پولشــویی (Financial Action
 )Task Force on Money Launderingیــک ســازمان
بینالمللــی اســت کــه معیارهایــی را بــرای مبــارزه بــا
پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم تعییــن میکنــد و اقدامــات
و سیاســتهایی را بــرای شــفافیت نظــام بانکــی و مالــی،
پیشــگیری از پولشــویی و مبــارزه بــا آن پیشــنهاد میدهــد .هفت
کشــور صنعتــی یــا گــروه  ۷ایــن ســازمان را تأســیس کردنــد و هــم
اکنــون  ۳۵کشــور صاحــب اقتصادهــای بــزرگ یــا توســعهیافته
عضــو ایــن ســازمان هســتند« .گــروه ویــژه اقــدام مالــی اعــام
کــرد تــا تاریــخ  27بهمــن ایــران از فهرســت ســیاه ایــن گــروه
بیــرون نگــه م ـیدارد و بــه تهــران فرصــت میدهــد تــا مطابــق
خواســتههای ایــن گــروه ،ســاختار مالــی خــود را تغییــر دهــد.
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تکلیــف شــود.گفتنی اســت ۴۱ ،FATF
مــورد توصیــه را بــه ایــران دربــاره  ۴الیحــه
اصــاح قانــون مبــارزه بــا تروریســم،
اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی،
الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم ( )CFTو پالرمــو
داشــته اســت کــه دو الیحــه آن تبدیــل
بــه قانــون شــده و  CFTو پالرمــو در
مجمــع تشــخیص بــرای تعییــن تکلیــف
است.

اهداف
شفافیتمالی
مبارزه با پولشویی
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علــی الریجانــی رئیــس مجلــس
شــورای اســامی در پاســخ بــه
تذکــر نــادر قاضیپــور نماینــده
ارومیــه دربــاره طــرح هــر روز یــک
لیتــر بنزیــن بــرای هــر فــرد ،گفــت:
مجلــس در ایــن رابطــه تصمیمی
نگرفتــه اســت و ایــن نقــل قولهــا
و موضوعــات مطــرح شــده بــه
هیــچ وجــه صحیــح نیســت.
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درصد ایرانیان
باالی  ۴۰سال تریاک
مصرف میکنند

رضــا ملـکزاده معــاون تحقیقــات
و فنــاوری وزارت بهداشــت خبــر
داد :حــدود  ۱۰درصــد ایرانیــان
بــاالی  ۴۰ســال تریــاک مصــرف
میکننــد و ایــن درحالــی اســت کــه
ســرطانزایی تریــاک بیــش از تنباکو
اســت .بهگفتــه وی ،درحــال حاضــر
نزدیــک بــه  ۲۵۰هــزار نفــر بیمــار بــا
ســرطان در ایــران زندگــی میکننــد
و هــر ســال حــدود  ۱۱۰هــزار نفــر
مــورد جدیــد ســرطان تشــخیص
داده میشــود .همچنیــن در ســال
نزدیــک بــه  ۵۶هــزار نفــر بهدلیــل
ســرطان فــوت میکننــد.

تکذیب خبر استعفای وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایــون امیــرزاده مدیــر روابــط
عمومــی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ،خبــر اســتعفای
ســیدعباس صالحــی را تکذیــب
کــرد .بــ ه گــزارش باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،وی گفــت:
ســید عبــاس صالحــی وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از
ســمت خــود اســتعفا نــداده و
خبــری را کــه در ایــن بــاره منتشــر
شــده اســت ،تکذیــب میکنــم.

