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کاهش ساعت 
محدوده های ترافیک 

از روز شنبه

جهانگیر تاکید کرد؛

ضرورت اقدامات 
پیشگیرانه برای 

 جلوگیری از ورود 
کرونا به زندان ها

حواشی پیشروی کرونا و یک هفته مبارزه 
بی امان مردم با آن؛

دشمنی که  دیده 
نمی شود

چند قدم تا توافق آمریکا و طالبان در 29 فوریه 

پیروزی دیپلماتیک 
برای قطر رقم 

می خورد؟
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سياست 2

 روحانی در جلسه هیأت دولت 
 و با اشاره به کرونا: 

 قرنطينه نداریم، آمار 
دقيق هم اعالم می کنيم

آدرنالين 7

 استقالل، با تمام سرعت به طرف 
 بن بست مدیریتی

 خشم فرهاد، 
خودویرانگی آبی
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 نگاهی به برگزاری پانزدهمین 
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 

تهران به دنبال 
وجه الضمان!  

جهان 3

 پانزدهمین نشست کمیسیون مشــترک برجام در سطح معاونان 
وزیر و مدیران سیاســی وزارت امور خارجه ایران و گــروه 1+4، روز 
گذشــته (چهارشــنبه 7 اســفندماه( به ریاست مشــترک »عباس 
عراقچی«، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و »هلگا اشمید«، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز به کار کرد. اعضای 
این نشســت حدود ســاعت 10 و نیم صبح به وقت اروپای مرکزی در 
هتل کوبورگ وین با حضور نمایندگان 6 کشور ایران، آلمان، فرانسه، 
انگلیس، روسیه و چین به عنوان اعضای باقی مانده در برجام و نماینده 
اتحادیه اروپا کار خود را آغاز کردند. هلگا اشــمید، معاون مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دو روز قبل )سه شــنبه 6 اسفندماه( 
در توئیتی اعالم کرد که برای تدارک »نخســتین نشست کمیسیون 
مشترک برجام در سال 2020« در وین به سرمی برد. او هدف از برگزاری 
این نشست را ادامه نظارت بر اجرای این توافق توصیف کرده بود. وی 
تصریح کرد که همه به طور جمعی وظیفه داریم توافق هسته ای ایران 
را حفظ کنیم. اشمید در پیام دیگری نوشت: »هم اکنون رایزنی ها در 
کمیسیون مشترک برجام جریان دارد و گفتگوهای حیاتی با اعضای 

کمیسیون درخصوص حفظ برجام در جریان است.«
در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، عالوه بر سیدعباس 
عراقچی و هلگا اشمید؛ »سرگئی ریابکوف«، معاون وزیر امور خارجه 
روسیه به عنوان مذاکره کننده ارشد هســته ای این کشور نیز حضور 
داشــت. از انگلیس هم »ریچارد مور«، مدیرکل سیاسی وزارت امور 

خارجه این کشور در نشست شرکت کرد...

پایگاه خبری آستان حضرت معصومه )س( اعالم کرد:

معماری حریم فاطمی، سد پوالدین مبارزه با  اپیدمی کرونا
سياست 2

شهرنوشت 6

 آگاهی مردم خسارات جانی را صفر کرد 

لرستان؛ در تهدید سیل

دولت در بیانیــه ای درخصــوص تصمیم کارگروه اقــدام مالی 
)FATF( در مــورد ایران تصریح کرد: باید موانع موجود بر ســر راه 
تصویب دو الیحه مرتبط با FATF رفع و بهانه از دســت بدخواهان 

ایران گرفته شود.
به گــزارش »پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئــت دولت«؛ دولت 
جمهــوری اســالمی ایران در جلســه دیــروز خــود درخصوص 
 تصمیم کارگــروه اقــدام مالــی )FATF( در مورد کشــورمان،

 بیانیه ای صادر کرد.
 متن این بیانیه در ۹ بند به شرح زیر است:

1- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه 
و صلح طلبانــه نظام جمهوری اســالمی ایــران اســت و در همه 
حوزه ها از جملــه مقابله با تأمین مالی تروریســم بــه طور جدی 
اعمال می شــود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی 
و تأمیــن مالی تروریســم، خواســت مــردم و قوانیــن و مقررات 
 داخلــی ماســت کــه در ادوار مختلــف مجلس و دولــت تصویب 

شده است.
2- بر همین اســاس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه 
نیز اســتقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشــورهای 
جهان و اســتانداردهای بین المللــی در این زمینه که در راســتای 
 قوانیــن و مقــررات داخلی مــا و به مصلحت کشــور بوده اســت، 

موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشــورهای غیرهمکار 
)لیســت ســیاه(، چه در دوره دولت دهــم و چه در ایــن دوره، با 
تحریکات و انگیزه های سیاســی برخی بدخواهان ایران بوده است، 
لیکن برخورد فنی و کارشناســی ایــران، در دولــت یازدهم که به 
 تأیید برنامه اقدام ایــران انجامید، این تحریــکات را در آن مرحله،

 بی اثر کرد.
4-از آنجا که ایــران همواره به مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی 

تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای عالی 
امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با 
FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور 

کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت 
در این مرجع بین المللی هم فعاالنه حضــور یافت و اقدامات خود را 
در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریســم ارائه کرد که به تغییر 
وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوســاله برای تعامل بین المللی 

منجر شد.
6- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه 
مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار الیحه قانونی را نیز که از موارد 
بســیار مهم »برنامه اقدام« بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم کرد. مجلس هم، این لوایح را با اصالحاتی به تصویب 
رســاند. شــورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی الیحه مربوط به  
مبارزه با تأمین مالی تروریسم  )CFT( را با طرح ایراداتی، به مجلس 
بازگرداند و درنهایت به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این 
الیحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا 
با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم  تصمیم گیری توسط 

مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
7- متأسفانه الیحه مهم دیگر، یعنی الیحه الحاق به معاهده مبارزه 
با پولشــویی نیز که با رفع ایرادات شــورای نگهبان از سوی مجلس 
شورای اســالمی، عمال نهایی شــده بود، بدون وجود اختالف بین 
مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این الیحه 

هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان 
ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد 
جبهه ضدایران را دارد، ما باید تالش مضاعف برای نشان دادن چهره 
قانون گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه 
بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی 

آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور اســت که باید موانع موجود بر ســر راه 
تصویب ایــن دو الیحه رفع و بهانه از دســت بدخواهان ایران گرفته 
شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان 
خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت 
بیشتر به منافع ملی و تشــدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به 

کار خواهیم بست.
گفتنی اســت، کارگروه اقدام مالــی )FATF(  روز جمعه - دوم 
اسفندماه-  ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین المللی 

مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند.

خبر

در بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی مطرح شد

باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود


