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تمدید تعلیق
از لیست سیاه مالی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو
با «ایران» خبر داد

رشد آمار زنان معتاد
متوقف شده است

21

زنیت با دبل و پاس گل آزمون ،فنرباغچه را
حذف کرد و به ویارئال رسید

غوغای سردار
در لیگ اروپا

23

رهبر معظم انقالب رحلت آیتاهلل مؤمن
راتسلیتگفتند

درگذشت
فقیه نگهبان

2

میدهــد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی
کــه بــرآورده کــردن آن چنــد ماهــی اســت در فرآیندهــای
بررســی مجمع تشــخیص مصلحت نظام گیر کرده است.
 FATFدر بیانیــه دیــروز خــود دربــاره کشــورمان ابتــدا از
اقداماتــی که طی مــدت قبلــی در ایران مطابــق انتظارات
ایــن کارگروه صورت گرفته ،تشــکر کرده اســت اما در ادامه
آن بــا تأکیــد بــر اینکــه «هنــوز مــواردی هســت کــه تکمیل
نشــده» ،آورده است که انتظار دارد ایران بسرعت در مسیر
اصالحــات مــورد نظــر این
کارگروه گام بردارد.
صفحه  2را بخوانید

مادرم مرید شریعتی نبود
یاورش بود

نباید عبور از دولت
راه بیفتد
 گفتوگو ،سوءظنها را کم میکندایران به جامعهای بدون گفتوگوتبدیل شده است
 در زمینه آب و خاک نیاز بهگفتوگوی جدی است
 فقر و نابرابری باید در یکگفتوگوی بزرگ دنبال شود

دولت نباید
تقاص مؤسسات
غیر مجاز را بدهد

درهمین رابطه:
ماجرای پاسخ روحانی به نامه
نماینده مشهد چه بود
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محسن صفایی فراهانی از ضرورت تصویب لوایح
«پالرمو» و «سیافتی» میگوید

مهلت  4ماهه را دریابیم

تمدیــد مجــدد تعلیق ایــران از فهرســت ســیاه کار گروه
اقــدام مالــی ( )FATFبه مــدت چهار ماه ،خبری اســت
یادداشت
کــه در ابتدای امر مثبت تلقی میشــود .اما پیش از آنکه
بخواهیــم بگوییــم این تمدید چــه فرصتــی را در اختیار
کشــورمان قرار میدهد ،باید به یک سؤال اساسی پاسخ
بدهیــم که آیــا میخواهیم با جهــان بینالملــل ارتباط
تجاری و بازرگانی داشته باشیم یا خیر .اگر نمیخواهیم
ارتباط داشــته باشــیم کــه ضرورتی نــدارد ایــن مقررات
مهدی پازوکی
کارشناس
بینالمللی را بپذیریم و این همان چیزی است که طیف
مسائل اقتصادی
تندرو در کشور دوست دارند به آن سمت حرکت کنیم.
اما شق دوم پاسخ به سؤالی که مطرح شد این است
کــه بخواهیم به تجارت با کشــورهای جهان یعنی صــادرات محصوالت خود
و واردات کاالهای ضروری ادامه دهیم .در این صورت بی شــک به اســتفاده
از سیســتم بانکــی بینالمللــی نیازمندیم .زیــرا فارغ از اینکه ایــن صادرات و
واردات در ازای چــه ارزی صــورت گیــرد از دورانی که با چمــدان و ...پول و ارز
جابهجا میشد سالها گذشته است .در چنین شرایطی حتی ارتباط تجاری با
کشــورهای پیرامونیمان در منطقه نیز بدون پاسداشــت مقررات بینالمللی
و حفــظ امــکان بهرهمنــدی از ارتباطــات بینالمللی بانکی ممکن نیســت و
مــا موفق بــه تقویت تولیــد ملی نخواهیم شــد مگر آنکه دســتکم بازارهای
منطقــه غرب آســیا را به محیطی بــرای عرضه محصوالتمــان تبدیل کنیم.
هدفی که جز با وجود سیستم مالی شفاف ممکن نخواهد بود.
توصیــه پیوســتن به  FATFتوصیه کشــورهایی نظیر چین ،روســیه و ترکیه
اســت که خود جزو  36عضو اصلی آن هســتند و ما باالترین حجم مبادالت
تجاری را با آنها داریم .چنین اســت که در مالقات رؤســای بانکهای مرکزی
ایــران و روســیه طــرف روســی تأکیــد میکنــد اگــر میخواهیــد بــا مــا تجارت
کنیــد ،بایــد این مقــررات را بپذیرید .ما هم قرار اســت این مقــررات را با حق
تحفظهــای مــورد نظــر خودمــان قبــول کنیــم و این همــان چیزی اســت که
اکثریــت نماینــدگان مــردم در مجلــس بر آن تأکید داشــتهاند .در این مســیر
ان قلتهایی از این دســت که قرار اســت اطالعات ما در اختیار بیگانگان قرار
گیرد ،شــایعهای بیش نیســت .آنچه مشکل مبتال به کشــور ما است پولشویی
است که به عنوان یکی از آسیبهای اصلی در اقتصاد رخ نموده است .هیچ
کشوری نمیتواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی
خود را دارد اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز اســت .ما در حال حاضر
بــا یکــی از بزرگترین آمارهای فــرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشــویی
پدیده گریبانگیر اقتصاد ما اســت .چنان که در دادگاه یکی از مســئوالن دولت
گذشــته گفته میشود که  3میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده
اســت .اگــر نظام شــفاف مالــی حاکم بود ،بی شــک ایــن موضــوع بالفاصله
مشــخص و حســاب آن خانم مسدود میشد تا مشخص شــود چنین پولی از
کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است.
مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت
دارد .فرصتــی کــه در اختیــار اعضای مجمع تشــخیص مصلحــت نظام قرار
دارد تــا بــا افزایــش آگاهی خــود پیرامون جزئیــات مرتبط با لوایــح پیش نیاز
 FATFاز جملــه الیحــه پالرمــو و  CFTو پرهیــز از تصمیمگیــری بــر اســاس
جنجــال ســازیها و شــایعهپردازیهای غیرواقعی پیرامون ایــن موضوعات
درباره امری که مســتقیماً با سرنوشــت اقتصاد ،تجارت و تولید ملی در کشور
ارتباط دارد ،تصمیمگیری کند.
در چنین شــرایطی گفته میشــود برخی اعضای مجمع از مشــروط کردن
رأی آری خــود بــه تضمین دولــت برای بهبود شــرایط اقتصــادی در صورت
قبول  FATFسخن گفتهاند .این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی
اتفاق نظر دارند که مشــکالت موجود صرفاً در مســائل خارجی نظیر تحریم
و ...ریشه ندارد و نمیتوان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار
کرد .اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکالت خواهد
افزود نیز شــکی نیست .این اســت که توقع میرود اعضای مجمع در صورت
رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به  ،FATFخود را برای پذیرش مسئولیت
نتایج رأی خود آماده کنند.

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëســقف پاییــن بیمه تکمیلــی آتیه ســازان حافــظ فرهیختگان/
نظــــــــر
نصرت ســعادت شــیراز :مدت  4ســال در آموزش و پــرورش کار
مـــــردم
کردم و بازنشســته هســتم ،از مســئوالن درخواســت دارم سقف
تســهیالت بیمــه تکمیلی آتیه ســازان حافظ بــرای بازنشســتهها را افزایش دهند.
بــا پیشــرفت بیماریهــای مختلــف این مقــدار ســقف ریالــی تعیین شــده کفاف
هزینههای ما را نمیدهد.

 ëگرانی قیمت گوشــت در مازنــدران /آقای کالنتــری از مازندران :با عرضه گوشــت
دولتــی در این چند روز که توســط دولت صورت گرفته؛ قیمت گوشــت هنوز کاهش
پیدا نکرده اســت .در همین هفته در شــهر تنکابن کیلویی  10هــزار تومان به قیمت
گوشت اضافه شده که نشان از عدم موفقیت این طرح دارد .مسئوالن باید بهصورت
اساسی و کارشناسی با این موضوع برخورد کنند و جلوی قاچاق دام را بگیرند.

ëکالهبرداری از افراد ســودجو در تعویض ســیمکارت همراه اول /خانم مرینفرد :با
تلفن همراه من تماس گرفته و گفتند ســیمکارت تلفنشــما قدیمی شــده و باید
تعویض شــود و به ســیمکارت یوســیم تبدیل شود و درخواســت آدرس کردند که
سیم کارت را ارسال کنند .وقتی سیمکارت را برای من آوردند مبلغ  65هزار تومان
از من درخواســت کردنــد و وقتی اعتراض کردم گفتند در صــورت عدم پرداخت،
ســیمکارت شــما میســوزد و مــن هم این پــول را پرداخــت کردم .وقتــی از همراه
اول پیگیری کردم گفتند که کالهبرداری بوده اســت .میخواســتم بگویم چه کسی
اطالعات و مشخصات و تلفن همراه من را در اختیار این افراد سودجو و کالهبردار
قرار داده تا آنها اقدام به کالهبرداری کنند .لطفاً مسئوالن ذیربط پاسخگو باشند.

عکس :علی محمدی  /ایران
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 4صاحبنظر اقتصادی
در گفت و گو با «ایران»:
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جذب سرمایه و تعامل با دنیا
بدون  FATFمیسر نیست
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سوسن شریعتی در مراسم بزرگداشت
ترضوی
پورانشریع 

علی ربیعی از چرایی و اهمیت گفتوگو
در سطوح مختلف جامعه میگوید

کار گروه اقدام مالی ( )FATFمدت  4ماه دیگر به ایران مهلت داد
تا قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند
باالخره دیروز از پاریس یک خبر خوب
گــــزارش بــرای ایــران رســید؛  FATFبــرای یــک
گـروه ســـیاسی مهلت  4ماهه دیگر ایران را از فهرست
کشــورهای غیرهمــکار خــود تعلیــق کــرد .در روزهایــی که
بالتکلیفــی و اختــاف بر ســر لوایح پالرمــو و  CFTدر ایران
هفتههاست در سرخط خبرهای سیاسی و اقتصادی جوالن
میدهــد ،امیــدواری  4ماهه تمدید تعلیق ایــران میتواند
آرامشبخــش باشــد .هــر چند آرامشــی بــرای تنهــا  4ماه.
گــروه ویژه اقدام مالی موســوم به  FATFدیــروز اعالم کرد
که تا ژوئن  2019مصادف با تیرماه  98به کشــورمان مهلت

وزیر کشور :مجوز فعالیت سپاه برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز صادر شد
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واکنش فعاالن حوزه اجتماعی
به تبلیغ کتک زدن زن در رسانه ملی

فرمول صداوسیما برای
ترویج خشونت علیه زنان !
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