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یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی به 
مرحله ۲۰ رسید

ایسنا- دولت دهم 
تیرماه، مرحله بیستم 
از یارانه معیشتی را از 
محل افزایش قیمت 
بنزیــن به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریز می کند و فعال از ثبت نام 
جاماندگان خبری نیســت. پرداخت جدید یارانه 
معیشــتی طی روزهای آینده در حالی صورت می 
گیرد که این پرداخت از آبــان ۱۳۹۸ و با افزایش 
قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت و با پرداخت 
به ۱۷.۷ میلیون خانوار آغاز شد، ولی آنچه تازه ترین 
گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها منتشر کرد از 
افزایش خانوارهای دریافت کننده به بیش از ۱۹.۷ 
میلیون خانوار با جمعیتی حدود۶۰ میلیون حکایت 
داشت. کمک های معیشتی به تناسب اعضای خانوار 
بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان متغیر است؛ به گونه ای 
که خانواده های یک نفره ۵۵ هــزار تومان، دو نفره 
۱۰۳ هزار، ســه نفره ۱۳۸ هزار، ۱۷۲ هزار تومان و 
خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه 

معیشتی دریافت می کنند.
    

میزان افزایش قیمت خانه در پایتخت
توسعه ایرانی- آخرین گزارش ها از وضعیت 
معامالت مسکن در تهران از این حکایت دارد که به 
طور متوسط هزینه خرید بیش از ۷۰ درصد نسبت به 
پارسال افزایش داشته است. بررسی تازه ترین ارقام و 
اعدادی که مرکز آمار ایران درباره وضعیت معامالت 
مســکن در تهران منتشر کرد نشــان داد که روند 
افزایشی قیمت خانه همچنان رو به افزایش پیش 
می رود اما با نوساناتی همراه بوده است. این درحالی 
است که در اردیبهشت سال جاری تورم نقطه نقطه 
به ۷۱.۸ درصد رسیده است، به عبارتی خریدار یک 
واحد مسکونی در پایتخت باید بیش از ۷۱ درصد 
نسبت به سال گذشته برای خرید خانه هزینه کنند. 

    
سازمان دامپزشکی:

 کشتار دام های مولد و آبستن 
ممنوع است

مهــر- رئیــس 
ســازمان دامپزشکی 
کشــور در نامــه ای 
خطاب به مدیران کل 
دامپزشکی استان ها بر 
ممنوعیت کشتار دام های مولد و آبستن تاکید کرد. 
به دنبال مباحث مطرح شده مبنی بر کشتار گسترده 
دام های مولد و آبستن به دلیل شرایط دشوار تولید، 
علی صفر ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
در نامه ای خطاب به مدیران کل ادارات دامپزشکی 
استان ها تاکید کرد که کشــتار دام های مولد اعم 
از گاو، گاومیش، گوســفند و بز آبستن همچنان 

ممنوع است. 
    

پایین ترین دهک درآمدی، باالترین 
تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد 

توسعه ایرانی- بر اساس گزارش مرکز آمار؛ 
تورم سالیانه پایین ترین دهک درآمدی در خرداد 
با ۲.۷ درصد افزایش به ۴۲.۸ درصد رسیده است. بر 
اساس اطالعات مرکز آمار ایران؛ تورم نقطه به نقطه 
در خرداد ســال جاری برای کل خانوارهای کشور 
برابر با ۴۷.۶ درصد گزارش شده است. این رقم برای 
پایین ترین و باالترین دهک درآمدی به ترتیب برابر 
با ۵۱.۶ درصد و ۴۸.۶ درصد گزارش شده اســت. 
بر این اساس هزینه پایین ترین دهک درآمدی در 
خرداد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش ترین 
افزایش را در میان خانوارهای کشــور داشته است. 
تورم سالیانه پایین ترین دهک درآمدی در خرداد 

با ۲.۷ درصد افزایش به ۴۲.۸ درصد رسیده است.
    

 بخشودگی جرایم مالیاتی 
تا سقف ۶میلیارد تومان

توسعه ایرانی- 
رئیس کل ســازمان 
تــی  لیا ما ر  مــو ا
کشــور، با صدور یک 
دستورالعمل جدید، 
از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون 
مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش 
افزوده تا سقف ۶ میلیارد تومان برای هر دوره یا 
سال مالیاتی خبر داد. طبق دستورالعمل رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشــور و بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مدیریت کرونا ســازمان امورمالیاتی 
کشور مجاز اســت تمام یا قسمتی از جرائم مقرر 
در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش 
افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر 
امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰ 

مورد بخشودگی قرار دهد.

خبر اقتصادی
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هانیه عسگریان

  خبرسازی های بنزینی پایانی ندارد و 
هر روز خبری درباره تغییر قیمت بنزین 
یا تغییر ساختار یارانه پرداختی به بنزین 
فضای رسانه ای را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد .   بنزین در تمام ســالیان اخیر 
کاالیی بسیار استراتژیک و البته سیاسی 
بوده است و همواره تصمیمات بنزینی 
با اعتراضاتی گاه تنــد و گاه آرام همراه 

شده است. 
 آخرین مورد اتفاقاتی بود که در آبان 
ماه ســال ۱۳۹۸، پس از افزایش اعالم 
نشده و یک باره قیمت بنزین رخ داد که 
زخمی عمیق بر جان ایران بر جا گذاشت 
و حاال روشن اســت کسی مسئولیت 
افزایش قیمت بنزین و شیوه اجرای آن 
را نمی پذیرد. نکته اینجاست که بنزین 
به لحاظ اهمیت اســتراتژیک در سبد 
اقتصاد و خانوار ایرانی از سوی یک قوه 
یا حتی یــک وزارتخانه تعیین تکلیف 
نمی شود. به عبارت دیگر تصمیم گیری 

درباره قیمت بنزین بر عهده سران سه 
قوه در سال ۱۳۹۸ گذاشــته شد و در 
نشست سران ســه قوه بر سر باال رفتن 
قیمت ها توافق شد تا مسئولیت اجرا تنها 
بر عهده یک قوه یا یک وزارتخانه نباشد . 
 وابســتگی باالی سیستم حمل و 
نقل ســبک در ایران به بنزین، اهمیت 
این کاال را فراتر از محاسبات و مناسبات 

اقتصادی قرار داده است. 
 به عبارت دیگر هر چند در سال های 
اخیر سرمایه گذاری هایی برای گازسوز 
کــردن خودروها در دســتور کار قرار 
گرفته است اما در نهایت آنچه رخ داده 
وابستگی باالی سیســتم حمل و نقل 
سبک به بنزین اســت و اتفاقا مصرف 
باالی بنزین در خودروهــای ایرانی به 
واسطه عقب ماندگی تکنولوژیکی عامل 
دیگری است که مشکالت را دو چندان 
کرده است.   باال بودن مصرف بنزین سبب 
شده است قیمت پایین بنزین در قیاس با 
استانداردهای بین الملی چندان به چشم 
نیاید چرا که اغلــب خودروهای ایرانی 

مصرفی باالتر از استانداردهای جهانی 
دارند و سرمایه گذاری بر کاهش مصرف 
بنزین چندان از ســوی خودروسازان 
پیگیری نشده و خودروسازان ایران در 
این حوزه عقب ماندگی محسوســی را 
نسبت به سایر رقبای خارجی شان دارند. 

گرانی سوخت هرگز 
حاال خبــری در خصــوص گرانی 
گازوییل اعالم شده است که واکنش تند 
زنگنه، وزیر نفت را به همراه داشته است. 
زنگنه در ســال ۱۳۹۸، پیش از اجرای 
طرح گرانی بنزین نیــز البته موضوع 
افزایش قیمت را تکذیب کــرد اما در 
عمل این اتفاق رخ داد. حاال اما در آخرین 
روزهای کاری اش در وزارت نفت بار دیگر 
موضعی سفت و سخت را مقابل افزایش 
قیمت گازوییل گرفــت و تاکید کرد: 
شایعه افزایش قیمت گازوئیل، جنگ 

روانی دشمنان علیه مردم ایران است.
بیژن نامدار زنگنه در خصوص امکان 
افزایش قیمت گازوئیل، به خانه ملت 
گفت: این یک دروغ بزرگ اســت که 

خارجی ها به منظور عصبانی و ناراحت 
کردن مردم ایران به راه انداخته اند.

وزیر نفت ادامه داد: هیچ برنامه، ایده، 
طرح و پیشنهادی در هیچ سطحی برای 
افزایش قیمت بنزین و گازوییل وجود 
ندارد و باوجود تکذیب های مکرر باز هم 
این جنگ روانی را علیه مردم ایران ادامه 

می دهند.
کمبود بنزین؛ از تکذیب تا توضیح

ماجرا اما تنها به اینجا ختم نمی شود. 
نه تنها در رســانه های رســمی که در 
شبکه های اجتماعی و در جامعه اخبار 
ضد و نقیضی در مــورد کمبود بنزین 
منتشر می شود. برخی می پرسند آیا این 
اخبار مقدمه ای بر گرانی دوباره بنزین 
هســتند؟ برخی نیز اخبار منتشره در 
خصوص کمبود بنزین را با اعتصابات 
بخشی از کارکنان نفت مرتبط می دانند. 
چند روز پیش بود که خبری مربوط 
به کمبود بنزین و تعطیلــی برخی از 
جایگاه های ســوخت بنزین در استان 
گیالن مطرح شد، کوروش باالدست، 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن در این زمینه با رد 
اخبار منتشر شده در برخی رسانه های 
گیالن مبنی بر اعتراض رانندگان فعال 
در بخش حمل و نقل بنزین، گفت: به 
هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد و ما 

هیچ گونه مشکلی در این زمینه نداریم.
او افزود: در فضای مجازی دیدم که 
برخی ادعا کردند بنزین گران می شود. 
چنین چیزی نیز صحت ندارد، زیرا ما نه 

اعتصاب داریم و نه گرانی!
امروز نیز خبری مبنــی بر این که 
همایــون صالحــی، رئیــس کانون 
جایگاه داران ســوخت، مشکل رو به رو 
شــدن ناوگان حمل و نقــل را دلیل 
کمبود بنزین عنوان کرده اســت، در 
فضای مجازی منتشــر شد که فاطمه 
کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، ضمن تکذیب 

این خبر بیان کرد: هیچ مشــکلی در 
میزان تولید، ذخیره ســازی، تامین و 
توزیع بنزین در سراســر کشور وجود 
ندارد. او تاکید کرد: ناوگان حمل ونقل 
جاده ای و پیمانکارن مربوطه، همکاری، 
تعامــل و همراهی کامــل در توزیع و 
عرضه سوخت با شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی دارند. از هموطنان 
درخواست می شــود به شایعات توجه 
نکرده و از تجمع در جایگاه های عرضه 

سوخت بپرهیزند.
با این حال تجارت نیــوز به نقل از 
یک منابع آگاه در وزارت نفت گزارش 
داد: وزیــر نفــت به دلیــل اعتراضات 
چند روز اخیر کارکنــان صنعت نفت 
در نقاط مختلف کشــور، اجازه انتشار 
هیچگونه خبری را در این زمینه بدون 
تایید خــود نمی دهــد! کرامت ویس 
کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایــران نیز طی 
اطالعیه ای در پایگاه اطالع رسانی این 
شرکت، درباره تامین سوخت مورد نیاز 
مردم در فصل تابستان، اعالم کرد: هیچ 
مشکلی برای تامین فرآورده های نفتی و 

بنزین در کشور وجود ندارد. 
تغییر ساختار در راه است؟

ایران در چهار دهه گذشــته بارها 
تجربه افزایش قیمت بنزین را داشــته 
است. همواره رشد قیمت بنزین با استناد 
به ضرورت کاهش فاصله قیمت بنزین 
در داخل و خارج و پیش گیری از قاچاق 
و ... صورت می گیرد اما در عمل رشــد 
بهای بنزین، افزایش قیمت ارز و رشد 
عمومی تورم را رقم می زند و در نتیجه 
فاصله قیمتی میان بنزین و به طور عامل 
سوخت در داخل و خارج پابرجا می ماند. 
 این وضعیت اســت که بسیاری از 
کارشناســان را به فکر اصالح ساختار 
توزیع یارانه انرژی انداخته اســت. در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز 
طرح هایی در خصــوص افزایش مبلغ 

یارانه با محوریت اصالح ساختار پرداخت 
یارانه انــرژی از ســوی کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد. 
حاال به نظر می رســد مجلس انقالبی 
نیز خود را مکلف به ورود به مساله یارانه 
انرژی می بیند از این روســت که بنا بر 
اعالم عضو کمیسیون انرژی مجلس، سه 
طرح بنزینی در مجلس شورای اسالمی 

در دستور کار بررسی قرار دارد. 
به گفته وی یکی از طرح ها استوار بر 
این است که بنزین به هر نفر اختصاص 
داده شــود. طرح دیگــر اینکه چگونه 
کسی که بنزین بیشتری مصرف می کند 
هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این 
اضافــه پرداخت بین کســانی خودرو 
نداشته و از سوخت استفاده نمی کنند، 
توزیع شود و دیگری طرح وان)جایگزین 
ســهمیه بندی بنزین( است، البته این 
طرح ها خام است و باید اشکاالت اجرایی 

آنها برطرف شود.  
هر چند وی در مصاحبه با ایلنا تاکید 
کرده است نباید جامعه دچار التهاب شود 
و احساس کند گرانی بنزین در راه است 
اما در عمل چنین اتفاقی در حال رخ دادن 
است و زمزمه های گرانی بنزین در دولت 
سیزدهم به گوش می رسد. هر چه هست 
تا زمانی که بنزین کاالیی بدون جایگزین 
است، مساله قیمت این کاال مساله ای 
سیاسی و حل نشده خواهد بود در نتیجه 
به نظر می رسد اگر تغییر ساختاری در 
راه است باید متمرکز بر کاهش وابستگی 

حمل و نقل ایران به بنزین باشد . 

در ایران تکذیب افزایش قیمت؛ مقدمه گرانی است

سایه روشن طرح های بنزینی مجلس 
بنزین در تمام سالیان اخیر 
کاالیی بسیار استراتژیک 

و البته سیاسی بوده است و 
همواره تصمیمات بنزینی 
با اعتراضاتی گاه تند و گاه 

آرام همراه شده است 

معاون فنی گمرک با هشدار درباره ماندگاری 
طوالنی مدت هزارتن اقالم اساســی در شمال 
کشور گفت: به دلیل طوالنی شدن رسوب کاال 
و احتمال باالی فاسد شدن این اقالم بایستی 
مجدداً اظهار نظر از سوی دستگاه های ذی ربط 

صورت گیرد.
مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با تسنیم ، با 
بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد 
ماه بیش از ۶.۱ میلیون تن انواع کاالی اساسی 
به ارزش ۳.۱ میلیارد دالر ترخیص شده است، 
گفت: این درحالی اســت کــه واردات کاالی 
اساسی در مدت مشابه ســال قبل بیش از ۶.۸ 

میلیون تن و به ارزش ۲.۹ میلیــارد دالر بوده 
اســت. این آمارهای مقایسه ای نشان می دهد 
از نظر وزنی واردات کاالهای اساسی حدود ۱۰ 
درصد افت کرده است اما ارزش واردات تقریباً 
۲۷ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، این موضوع 
نشان می دهد با افزایش شدید قیمت جهانی 
کاالهای اساسی مانند ذرت، ارزبری این کاالها 
افزایش یافته است اما به لحاظ وزنی که شاخص 
مهمتری محسوب می شود واردات افت داشته 
اســت و آثار این موضوع در بازارهای داخلی تا 

حدودی مشهود شده است.
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون ۴.۵۶۴ 

میلیون تن کاالی اساسی از قبیل گندم، ذرت، 
جو، روغن خام و دانه های روغنــی در بنادر و 
گمرکات مختلف وجود دارد، بر این اساس تنها 
۳.۳ میلیون تن کاال در بندر امام خمینی)ره( 
موجود است، همچنین ۱۷ کشتی حامل ۴۰۳ 
هزار تن کاالی اساســی شــامل ذرت، گندم، 
دانه های روغنی و نهاده های دامی به عالوه شکر 

در حال تخلیه است.
وی افزود: ۲۵ فروند کشــتی شامل ۱.۱۵۸ 
میلیون تن در لنگرگاه ها در حال انتظار هستند 
که غالباً از لحاظ اســناد مالکیت هنوز مشکل 
دارند. حدود ۳.۳ میلیون تن کاالی اساسی در 

بندر امام خمینی)ره( متعلق به ۳۸ شرکت اصلی 
است که مشکل خود را در خصوص عدم ترخیص 
کاال، عدم تأمین ارز ترجیحی عنوان می کنند، 
هرچند با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار امکان 
ترخیص ۹۰ درصد کاالی اساســی فراهم شده 
است و از این مسیر نیز امکان ترخیص کاالهای 
رســوبی وجود دارد، همچنین در خصوص این 

کاالها ثبت سفارشها احصا شده است و این موارد 
در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته 
است تا بررسی شود و اگر شرکتی علی رغم تأمین 
ارز کاالی خود را ترخیص نمی کند مشــخص 
شود. ارونقی گفت: ۸ هزار تن کاالی اساسی در 
استان گیالن مشــمول ارز ترجیحی متعلق به 
۲۲ صاحب کاال بیش از ۸ ماه رسوب کرده است. 
این کاالها کاماًل در آستانه فساد است و بایستی 
تصمیم گیری اساسی انجام شود، همچنین در 
انبارهای استان مازندران نیز ۹۰ هزار تن کاالی 
اساسی در محدوده زمانی ۸ ماه تا ۱۳ ماه رسوب 
کرده اســت، بر این اســاس ۷۰ هزار تن کاالی 
اساسی تنها در بندر امیرآباد رسوب کرده است. 
با توجه به گرمای شدید هوا این اقالم در آستانه 

فساد قرار گرفته اند.

رسوب هزاران تن کاالی اساسی در بنادر شمالی به مرز هشدار رسید

خبر

معاون حقوقی بانک مرکــزی روند اقدامات حقوقی انجام 
شده برای رفع توقیف دارایی های بانک مرکزی را تشریح کرد.

به گزارش »توســعه ایرانی«، بانک مرکزی اعالم کرد که 
متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترســون به 
محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران )به اتهام دست داشتن 
دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت 
در سال ۱۹۸۳(، در سال ۲۰۱۲ میالدی، قانونی در امریکا به 
تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی گردید و 
به این ترتیب، مبلغ ۱.۸ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی که در 
اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط امریکا مصادره 
شد. البته برای محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور، 
دعوایی نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد که پس از 
مرحله احراز صالحیت، پرونده مزبور تحت رســیدگی دیوان 

قرار دارد.
چقدر از دارایی های ایران توقیف شد؟

عالوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه های امریکا به 
نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست داشتن 
دولت ایــران و بانک مرکــزی در حادثه مزبــور، دادگاه های 
لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ لهم امریکایی 

دستور توقیف دارایی های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ 
۱.۶ و شش میلیارد دالر صادر کردند. در این راستا، امیرحسین 
طیبی فرد ، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی،با اشاره 
به رویه معمول در این رســیدگی ها که ابتدا خواهان، دستور 
توقیف اموال و دارایی  را از دادگاه تقاضا می کند تا وجوه مزبور 
مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد 
پیگیری قرار  گیرد، اضافه کرد: به موازات صدور دستور توقیف 
دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر 
در ســال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و اســتناد به رأی 
دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی های بانک 

مرکزی به مبلغ شش میلیارد دالر را تحصیل کنند.
وی ادامه داد: با تالش این همکاران و با توجه به سابقه ای که 
از فعالیت های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم 
تمامی اســناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه 
۱۱سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، هم چون فرمایشات 
مقام معظم رهبری و بیانات رئیس جمهــوری وقت ایران در 
این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل های 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب 
قانون مبارزه با پول شویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی 

تصویب شده بود و به بانک ها ابالغ شده بود را گردآوری و سپس 
ترجمه رسمی کردیم.

اسناد مورد استناد در دادگاه چه بود؟
این مقام مســئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک 
مرتبط با حادثه شــهادت دیپلمات های کنسولگری ایران در 
شــهر مزار شــریف و پیگیری های جناب آقای دکتر ظریف، 
نماینده آن زمان جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، برای 
محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مســتند موجود 
بود نیز گردآوری شــد و در اختیار دادگاه های لوکزامبورگ و 

ایتالیا قرار گرفت.
طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، 
از طرف سازمان ملل برای تمام کشــورها نامه ای ارسال شده 
بود که تقاضا می کرد تمام اموال و دارایی های القاعده و طالبان 
توقیف شده و نتیجه به ســازمان ملل ارائه شود. بانک مرکزی 
نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی کشور ابالغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای 
قطع نامه های ســازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه 
بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه های مورد اشاره مورد 

استفاده قرار گرفت.

معاون حقوقــی و پارلمانی بانک مرکــزی گفت: از جمله 
اســناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث 
نامگذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفتگوی تمدن ها توسط 
رئیس جمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه ای 
در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبت های 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن ســال، سال برخورد 

تمدن هاست، قرار داشت.
وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی 
و پیگیری هــای جدی آقایان دکتر ســیف و دکتر همتی، دو 
رئیس کل پیشــین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع 
و اســتیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور 
ایران، اظهار کرد: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف 
 FATF نیستند، اما به دلیل تحریم ها و عدم اجرای توصیه های
و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعاًل قابلیت 

انتقال به کشور را ندارند.

روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از رفع توقیف دارایی های ایران در لوکزامبورگ 

چون FATF اجرا نشده نمی توانیم مبالغ آزاد شده را به ایران بیاوریم 


