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 الریجانی:

مجلس درمورد سهمیه بندی بنزین تصمیمی نگرفته است

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان تاکنون درمورد سهمیه 
بندی بنزین در سال آینده تصمیمی نگرفته اند و نقل قول ها در این زمینه 

صحیح نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« در جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس این مطلب را در پاسخ به تذکر نادر قاضی پور نماینده ارومیه مبنی بر وجود 

شایعاتی درمورد سهمیه بندی بنزین بیان کرد.
قاضی پور در تذکر خود گفت: در چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر سهمیه بندی 

بنزین و تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر مطرح شده است.
رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس درباره سهمیه بندی بنزین 

تصمیم نگرفته و این نقل قول هایی که مطرح می شود، درست نیست.
نمایندگان طرح اصالح قانون بودجه سال 97 را بررسی کردند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت موادی 
از طرح اصالح قانون بودجه سال 97 کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان 

اصالح کردند.
شورای نگهبان پیش از این مواد مصوب در این طرح را مغایر اصل 52 قانون 
اساسی دانست و تاکید کرد در صورت لزوم متمم یا اصالح بودجه دولت باید الیحه 

ای تهیه و ارسال کند.
بخشی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح نیز جنبه شکلی داشت که نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی امروز آن را اصالح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تامین نظر شورای نگهبان یکی از بندهای 
این طرح که مربوط به تهاتر هزینه های اجرای آسفالت و قیراندود بود را حذف 

کردند.
در این ماده که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند، آمده 
بود: تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود، عایق کاری و همچنین تامین ما به 
التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تایید مسووالن دستگاه های اجرایی 
استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان در سقف بودجه مصوب پس از اعالم به خزانه 
بالمانع است، خزانه مکلف است از طریق حساب های استانی ذی ربط خود، معادل 
ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه ها و دستگاه ها جهت اعمال 

حساب را لحاظ کند.

الیحه اصالح قانون وظایف وزارت ارشاد اعالم وصول شد
الیحه اصالح یکی از مواد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسالمی اعالم 

وصول شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه در ادامه جلسه 
علنی امروز مجلس گفت: الیحه اصالح بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم وصول شد.
مجلس وظایف شورای عالی مدیریت بحران کشور را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز با تعیین وظایف شورای عالی مدیریت 
بحران کشور مقرر کردند: این شورا باید سند راهبرد ملی مدیریت بحران و برنامه ملی 

کاهش خطر حوادث و سوانح را طی سه ماه به روز رسانی کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس 
شورای اسالمی ماده 7 الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه که درمورد وظایف شورای 
عالی مدیریت بحران کشور است را با 150 رای موافق، 10 رای مخالف و پنج رای 
ممتنع از 195 نماینده حاضر تصویب کردند. نمایندگان در این ماده وظایف شورای 
عالی را تصویب کردند که بر اساس آن تصویب و بروز رسانی سند راهبرد ملی 
مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن و تصویب و بروز رسانی برنامه 
ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی 

و باز توانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن از وظایف این شوراست.
نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: دبیر شورای عالی سایر موضوعات 
مربوط به سیاست های اجرایی مدیریت بحران را که نیاز به طرح در شورای عالی 

دارد به آن شورا پیشنهاد می کند.
حضور هیات پارلمانی مجلس الجزایر در مجلس

رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی الجزایر و هیأت همراه امروز مهمان 
مجلس بود که علیرضا رحیمی به نمایندگی از هیات رییسه مجلس به آنان که در 

جایگاه میهمانان بودند، خوش آمد گفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

در مقابل تجاوز به منافع کشور، دست روی دست 
نخواهیم گذاشت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسالمی ایران ضمن اینکه 
چشم داشتی به منافع کشورهای دیگر ندارد، اما در حفظ منافع خودمان 

ممکن است رویکرد آفندی داشته باشم.
به گزارش ایسنا،  سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه 
با تغییر رویکرد عملکرد نیروهای مسلح از پدافند به آفند در جمع خبرنگاران گفت: 
بر اساس آموزه های اسالم و آرمان های جمهوری اسالمی ایران، کشورمان تجاوز، 
تهاجم و چشمداشتی به خاک هیچ کشوری ندارد و در راهبردهای کالن کشور ما 
یک راهبرد دفاعی مشخص داریم، به این معنی که از استقالل و تمامیت ارضی و 

منافع کشور و ملت ایران دفاع خواهیم کرد.
وی که در حاشیه نشست ساالنه هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سخن می گفت، افزود: آنچه که بیان شد به معنای آن نیست که در 
رویکردهای سطح عملیاتی و تاکتیکی صرفاً دفاعی و منفعالنه عمل کنیم. جمهوری 
اسالمی ایران ضمن این که هیچ چشم داشتی به منافع و خاک کشورهای دیگر ندارد، 
اما در حفظ منافع خودمان رویکرد آفندی را ممکن است داشته باشیم و اگر کسی 
قصد تجاوز به منافع کشورمان داشته باشد و آثار و شواهد آن دیده شود نیروهای 
مسلح کشور دست روی دست نخواهد گذاشت که منافع ملت، امنیت و آرامش 

کشور آسیب ببیند و یا به خطر بیفتد.
سرلشکر باقری ادامه داد: رزمایش هایی که در خلیج فارس یا دریای عمان و زمین 
و هوا در سال جاری در حال انجام است یک تغییر ماهیت در آنها پیدا شده است و 
این مسیر رو به ارتقا است تا این که نیروهای مسلح آمادگی آن را داشته باشند چنان 

چه ضرورتی داشت در تاکتیک ها این تغییرها را اعمال کنند.

اخبار
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 وزیر آموزش و پرورش: پیمانی بودن دانشجو معلمان تاثیر منفی بر استخدام آنها ندارد
 وزیر آموزش و پرورش به دانشجو معلمان ورودی سال 97 که وضعیت استخدام آنها به صورت پیمانی است، اطمینان خاطر داد که پیمانی بودن آنها تاثیر منفی بر استخدام و حقوق آنها ندارد. به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد بطحایی روز 

یکشنبه در حاشیه نشست ساالنه هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان این که همچنان در حال مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی هستیم که به محض متقاعد شدن این سازمان، استنباط حقوقی خود را درباره 
وضعیت استخدام دانشجو معلمان تصحیح کنند، اظهار امیدواری کرد این مساله در آینده نزدیک حل شود. 

 جهانگیری:

همه باید مقابل ملت پاسخگو باشند

 وزیر ارشاد:

نگاهی مشترک در زمینه دفاع مقدس داشته باشیم

 معاون اول رییس جمهوری گفت: همه نهادهای کشور هر 
تصمیمی که برای آینده و سرنوشت نظام و ایران می گیرند 

باید مقابل ملت پاسخگو باشند.
»اسحاق جهانگیری« صبح امروز - یکشنبه - در آیین اختتامیه 
نهادهای  داشت:  اظهار  فارابی  المللی  بین  جشنواره  دهمین 
حاکمیتی امروز مسئولیت مهمی بر عهده دارند؛ پیش نیاز انجام 
وظیفه مسئولیت همه نهادها این است که در چارچوب قانون عمل 

کنند و پاسخگوی تصمیماتی که می گیرند، باشند.
وی تاکید کرد: دولت، مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص 
و  اختیارات  حیطه  در  خود  سهم  به  کدام  هر  نظام  مصلحت 
وظایفشان در برابر تصمیماتی که در مورد سرنوشت یک ملت و 

کشور می گیرند باید پاسخگو باشند.
وی افزود: امروز مقطعی نیست که نخبگان ایران نسبت به 
سرنوشت کشور احساس مسئولیت نکنند، هر جایی که الزم است 
باید با مردم و مسئوالن گفت و گو کرد کمک وکنند و اگر هم الزم 

شد به حاکمیت هشدار بدهند.
معاون اول رییس جمهوری هشدار باش نخبگان نسبت به 
تصمیمات حاکمیت برای آینده کشور را با اهمیت توصیف کرد 
و گفت: در مقطعی هستیم که مردم حتی اگر اعتراضی هم دارند 
باید صدای آنها شنیده شود و گفت و گو برقرار بشود و مسایل و 

مشکالت آنها حل شود.
جهانگیری اضافه کرد: با شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه 
هستیم در صورتی که مردم به صحنه بیایند می توانیم از مسایل 

کشور عبور کنیم.
وی گفت و گو بین نخبگان و مردم را حایز اهمیت دانست و 
بیان کرد: در این شرایط باید ارتباط نخبگان و مردم دقیق تر برقرار 
شود، بسیاری از مسایل را شاید دولتمردان و حاکمان نتوانند به 

تفاهم برسند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که نخبگان نقش واسطه 
دارند تا یک گفت و گوی جدید بین مردم و حاکمیت ایجاد کنند، 
تصریح کرد: برقراری شرایط گفت و گو الزامات و پیش نیازی دارد 

که باید زمینه های آن هم مهیا شود.
اگر ایران به عراق و سوریه کمک نمی کرد، تروریست ها 

در منطقه حکومت داشتند
جهانگیری با مرور تاریخی رویدادهای تاریخی 40 سال گذشته 
در ایران و منطقه افزود: این دوران بسیار استثنایی بود؛ ایران یک 
جنگ تحمیلی هشت ساله را پشت گذاشت، در منطقه نیز هنوز 
آثار جنگ بزرگ خلیج فارس که آمریکایی ها و کشورها منطقه 
انجام دادند، هنوز هویدا است. آثار جنگی که ناتو و آمریکا در 

افغانستان به راه انداختند همچنان پا برجا است.
وی یادآور شد: گروه های تروریستی که با کشتار و قتل عام 
به دنبال نمایش یک چهره خشن و جدیدی از اسالم بودند در 
منطقه به ویژه در عراق و سوریه حضور داشتند که اگر ایران کمک 
نمی کرد و با آنها مقابله نمی کرد، اکنون در منطقه دارای دولت 

و حکومت بودند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: در این 40 سال 
هم در داخل کشور مسایل زیادی را پشت سر گذاشتیم؛ از گردنه 
های عجیب و غریبی عبور کردیم. حال در نقطه ای هستیم که 
هم فرصت های جدیدی پیش رو داریم و البته تنگناها، مشکالت 

و تهدیدهای مختلفی هم روبروی ما قرار دارد.
جهانگیری افزود: با تجارب و داشته های 40 سال گذشته و 
فرصت هایی که از دل این شرایط سخت می توان خلق کرد، قادر 
خواهیم بود از تنگناها و تهدیدات پیش رو عبور و به سمت یک 

وضع بهتر حرکت کنیم.

برای آینده کشور باید افق گشایی کنیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در این شرایط 
عالوه بر غلبه بر این تنگناها باید نسبت به آینده نظام و کشور افق 

های جدیدی بگشاییم.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: با تفکر علمی، 
تدبیر، اراده سیاسی و احساس مسئولیت اخالقی باید نگرانی از 
آینده در همه زمینه های سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی 

را کاهش داد و از آینده نظام و کشور ابهام زدایی کنیم.
جهانگیری ادامه داد: آمریکایی ها هم اکنون یک جنگ اقتصادی 
و عملیات روانی و رسانه ای گسترده ای را علیه ملت ایران آغاز 
کرده اند؛ آنها می خواهند آینده را برای ملت ایران و نسل جوانان 

مبهم و تاریک نشان دهند.
باید نشان دهیم آینده روشن است

وی تاکید کرد: دشمنان می خواهند به گونه ای وانمود کنند که 
آینده روشن نیست و تردید و نگرانی نسبت به آینده را در کشور 
تشدید کنند، باید تالش گسترده انجام داد که آینده را روشن 
نشان دهیم و از آن ابهام زدایی کرده و افق های جدیدی پیش 

روی ملت بگشاییم.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: حال زمان گفت و 
گو ، افزایش اعتماد عمومی به نظام و آینده ایران فرا رسیده است.

جهانگیری، اعتماد عمومی را مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور 
دانست و تاکید کرد: این سرمایه اجتماعی در طول این چهل سال 

همواره کمک کرده از بحران ها و شرایط سخت عبور کنیم.
 »گفت و گوی ملی« نیاز مبرم جامعه است

وی همچنین گفت: سرمایه اجتماعی نتیجه برداشت و قرائتی 
از دین بود که امام راحل از اسالم ارائه کرد، در این تفکر نقش 
حکومت مبتنی بر اراده ملت است و مردم در حکومت نقش اول 

و تعیین کننده دارند.

معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال 
آسیب زدن به سرمایه اجتماعی کشور در سطح خرد، میانی و 

کالن است.
جهاگیری اضافه کرد: امروز نیازمندیم همه نخبگان و متفکران 
از  بیش  شود،  ترمیم  کشور  اجتماعی  سرمایه  تا  کنند  کمک 
دولتمردان، دانشگاهیان، نخبگان و صاحب نظران در این مسیر 

باید دولت را کمک کنند.
وی تصریح کرد: برای ترمیم سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد 
به آینده عمومی و امید اجتماعی باید در رویکردها، ساختارها 

اصالحات انجام شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: اگر به دنبال حفظ 
نظام وو ایران هستیم، هرجا که نیاز است باید رویکردها و رفتار 
خود با یکدیگر و جامعه را اصالح و هر جا هم الزم است ساختارها 

را اصالح کنیم.
جهانگیری تصریح کرد: ما گفت و گوهای میان دولت و دانشگاه 
در مراحل مختلف و گفت و گوی ملی را به عنوان نیاز مبرم جامعه 

را آغاز کرده ایم.
تمام جامعه  در  زبانی  و هم  بر همدلی  تاکید  با  جهانگیری 
اظهارداشت: نهادهای حاکمیتی امروز مسئولیت بسیار مهمی بر 
عهده دارند، راه عبور از بحران ها توجه به مسائل و مشکالت داخلی 
است و رهیافت عبور از این تنگناها گفت و گو در مورد همین 

مسائل داخلی است.
وی یادآور شد: دولت برای مقابله با چالش های پیش روی کشور 
در جلسات با دانشگاهیان بخشی از این مسائل و تنگاها را مطرح و 

آنها نیز راهکارهای الزم را ارائه کرده اند.
از دست  مراسم  این  ابتدای  اول رییس جمهوری در  معاون 
انتظار  افزود:  و  کرد  قدردانی  این جشنواره  برگزاری  اندرکاران 
مدیران و سیاست گذاران کشور از نهادهای علمی و دانشگاهی 

کشور این است که به دولتمردان و شهروندان در درک مسایل 
و ارائه راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکالت پیش روی 

کشور کمک بیشتری کنند.
جهانگیری درک صحیح مسایل را پیش نیاز هر اقدامی برای 
برنامه ریزی های آتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر آگاهی دقیق و 
درک درستی نسبت به مسایل نداشته باشیم و متوجه نباشیم که 
مشکل اصلی کجاست، راهکارهای ارائه شده ما را به هدف مطلوب 
نمی رسانندکه در این زمینه و در این مسیر نقش دانشمندان، 
متفکران و محققان علوم انسانی و اجتماعی بیش از سایر رشته 

های علمی دیگر است.
به گزارش ایرنا، اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه 
تحقیقات علوم انسانی و اسالمی امروز با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری، منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
حجت االسالم و المسلمین رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها و برخی معاونان وزیر علوم در محل 

سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد.
جشنواره فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی با هدف 
شناسایی فعالیت های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و تقدیر 
از اسالم شناسان و ایران شناسان خارجی در 12 گروه مختلف 

هرساله برگزار می شود.
این جشنواره در حوزه علوم انسانی جایگاه و اعتبار بین المللی 

قابل توجهی به دست آورده است.
در مراسم اختتامیه که بیش از 500 نفر از مسئوالن وزارت علوم، 
فرهنگستان ها و روسای دانشگاه ها و سازمان یونسکو و برگزیدگان 
ادوار جشنواره داخلی و خارجی، سفرای سفارتخانه ها و برگزیدگان 
خارجی حضور دارند، برگزیدگان این دوره از جشنواره لوح تقدیر 

ازسوی معاون اول رییس جمهوری دریافت کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تمامی دستگاه های 
کشوری و لشکری باید نگاهی مشترک و هم افزا در زمینه 

دفاع مقدس داشته باشند.
به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی امروز- یکشنبه - در نشست 
هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس که در 
موزه انقالب برگزار شد، اظهار داشت: دفاع مقدس یک سرمایه 

ملی است که باید در تمام بخش ها از آن حمایت شود.
وی افزود: باید در زمینه حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس 

و انجام فعالیت های هنری در این زمینه با دقت مضاعف عمل 
کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه وزارت ارشاد در زمینه 
دفاع مقدس با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
همکاری دارد، گفت: دفاع مقدس را باید به عنوان یک حوزه حریم 

دار نگاه کنیم.
صالحی با تاکید بر تهیه آیین نامه ای به منظور فعالیت هنری در 
بخش دفاع مقدس اضافه کرد: آیین نامه محصوالت هنری دفاع 

مقدس باید جامع باشد و وزارت ارشاد و صدا و سیما را در بر گیرد.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاه های کشوری و لشکری باید 

نگاهی مشترک و هم افزا در زمینه دفاع مقدس داشته باشند.
در ادامه این جلسه رییس سازمان صدا و سیما نیز گفت: صدا و 
سیما بیش از 30 سال است که بر روی مقوله دفاع مقدس کار می 

کند و از تیمی حرفه ای در این زمینه بهره می برد.
عسگری با بیان اینکه باید کاری کنیم که واقعیت های دفاع 
مقدس به درستی منعکس شود گفت: ما باید تسهیل گر باشیم 

و از کسانی که می خواهند در زمینه دفاع مقدس فعالیت کنند، 
حمایت کنیم.

سردار سرتیپ بسیجی »بهمن کارگر« رییس بنیاد حفظ و نشر 
ارزش های دفاع مقدس نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام 
شده در این بنیاد گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس تمام اسناد مربوط به جنگ تحمیلی را در اختیار دارد که 
این اسناد شامل 56 پروژه می شود به نحوی جعبه سیاه جنگ 

تحمیلی هستند.

مهلت گروه ویژه مالی به ایران 3 هفته دیگربه پایان می رسد

 لزوم تسریع در تصویب الیحه پالرمو
دولت معتقد است که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله الیحه پالرمو، 
هم به اصالح و بهبود بانکداری در داخل و هم به برقراری ارتباط با بانکداری 
بین المللی منجر می شود، و کشور ما نیز در شرایط کنونی به برقراری ارتباط 

با نظام بانکی جهان نیازمند است.
تصمیم گیری در مورد الیحه پالرمو روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به نتیجه نرسید و اعضای مجمع، بعد از استماع نظر کمیسیون های تخصصی و دولت، 

تصمیم گیری درباره این الیحه را به جلسه بعدی موکول کردند.
پیش از این مجلس شورای اسالمی این الیحه را تصویب کرده بود و شورای نگهبان 
با طرح ایراداتی به این مصوبه از تایید آن خودداری کرد اما با اصرار نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی بر مصوبه خود، موضوع برای رفع اختالف به تعیین تکلیف نهایی به 
صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد مجمعی که بر اساس قانون اساسی 
در صورت بروز اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان تصمیم گیر 

نهایی خواهد بود.
دولت سخت پیگیر این الیحه است و درخواست تسریع در تصویب این الیحه دارد، 
استدالل دولت این است که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله الیحه پالرمو، 
هم در اصالح و بهبود بانکداری در داخل کشور و هم به برقراری ارتباط با بانکداری 
بین المللی منجر می شود و کشور ما در شرایط کنونی به برقراری ارتباط با بانکداری 

بین المللی نیازمند است.
پالرمو چیست

اما کلیات الیحه پالرمو چیست؟ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی یا کنوانسون پالرمو که در سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا 
به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان 
ملل متحد الزم االجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته اند. این کنواسیون شامل 
3 پروتکل اصلی است که عبارتند از پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق 
اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان ، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا 

و هوا  و  پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات.
این کنوانسیون در واقع علیه قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشویی تنظیم شده اند.

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار اف ای تی اف نامیده می شود به ایران پیشنهاد 
کرده که برای خروج دائمی از فهرست سیاه این سازمان قوانین داخلی خود را در 
ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته اصالح کند. این گروه 4 
پیشنهاد به ایران ارائه داده است. دو پیشنهاد در خصوص لوایح اصالح قانون مبارزه 
با پول شویی و اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران تصویب و نهایی 
شده اند و دو پیشنهاد دیگر یعنی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( باید 

تا سه هفته دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شوند.
اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه اف ای تی اف آن است که وقتی 
کشوری در این فهرست باشد، به سادگی قادر به انجام معامالت و مبادالت مالی و 

بانکی با کشورهای دیگر نیست.
اما تصویب این لوایح در ایران تا کنون به سادگی انجام نشده است مخالفت ها با 
پیوستن به اف آی تی اف تا کنون کم نبوده چندی پیش نمایندگان نزدیک به جبهه 
پایداری در مجلس با تهدید به آبستراکسیون و پهن کردن طوماری طویل در صحن 
، تالش کردند جلوی تصویب این لوایح را بگیرند.این لوایح تا کنون چندین بار بین 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نهایتا تصمیم گیری 
در خصوص آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. و از سوی دیگر 

وقت ایران برای پیوستن به این گروه مالی در حال اتمام است.
مخالفان می گویند که پیوستن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون »پالرمو« 
ایران را ملزم می کند تا قوانین کیفری اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و 
بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید 
طبق ضوابط کنوانسیون »پالرمو« آن را جرم انگاری کند. در واقع مخالفان معتقدند که 
در صورت پیوستن ایران به پالرمو قوانین و مقررات کیفری اش را بازنگری کند و این 

موضوع را عامل ایجاد فشار بیشتر در امور داخلی ایران می دانند.
امور خارجه کشورمان در گفتگویی  وزیر  اما چندی پیش محمدجواد، ظریف 
ویدئویی گفت که پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل 
فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود به دلیل منافع اقتصادی 
افراد است. وزیر امور خارجه گفت: خیلی ها از پولشویی منفعت می برند و آنجاهایی که 
هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها 

میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.
با توجه به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان و تاکید دولت بر تسریع در تصویب دو 
الیحه باقی مانده اف ای تی اف به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید 
برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از اقدامات مخرب بین المللی علیه کشور مان هر 

چه زودتر در خصوص دو الیحه پالرمو و سی اف تی تصمیم گیری کند.


