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پاسخی به یک ابهام

ا کبر معصومی
تحریم بیسابقه جمهوری اسالمی توسط
آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده است که مسئوالن
برایبیاثر کردنآن،مسیردورزدنتحریمهارادرپیش
بگیرند.سیاستی کهامروزباعثشکستتا کتیکفشار
حدا کثری آمریکا شده است .رابرت مالی ،نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران نیز به شکست سیاستهای
ی کند.اعتراف
آمریکادر مقابلنظاماسالمیاعترافم 
این مقام آمریکایی به شکست سیاست کشورش در
مقابل جمهوری اسالمی نشان میدهد که مسیر طی
شدهبرایخنثیسازیتحریمهایآمریکادرستبوده
است.بنابرایندروضعیتی کهامروزایراندرمسیرپیدا
کردن غلبه بر دشمنی آمریکا است ،چه توجیهی برای
تصویب FATFوجوددارد؟آیاعدهایبهدنبالبستن
مسیر دور زدن تحریمها میباشند؟
اهمیت تصویب لوایح چهارگانه برای آمریکا
اهمیتموضوعFATFبرایآمریکاوغرببهاندازهای
است که مسئولین ارشدشان چندین بار بهصورت
علنیخواستار تصویبآندر ایرانشدند.موضوعی
که نشان میدهد موفقیت آمریکا در سیاستهای
اعمالی علیه کشورمان منوط به دستیابی آنها به
آمار ونوعتجارتخارجی کشورمانمیباشد.مایک
پمپئو ،وزیر سابق امور خارجه آمریکا در کنفرانس
ی گوید:
خبریباوزیرامور خارجهآلماندر سال98م 
ایرانبهطور کاملنتوانستهاستتعهداتخودذیل
برنامهاقدام FATFکهدر سال2016پذیرفتهاسترا
تکمیل کند .بهعنوان بخشی از برنامه اقدام ،ایران
تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله
با جرائم سازمانیافته فراملی) و کنوانسیون CFT
(مقابله با تأمین مالی تروریسم) را تصویب کند .اما
همانطور که ما از اصلیترین کشور حامی تروریسم
در جهان انتظار داشتیم ،آنها تصمیم گرفتهاند که
این کار را انجام ندهند .امروز من از ایران میخواهم
چ گونهحق
کههردومعاهدهرابدونتأخیروبدونهی 
شرطی به تصویب برساند .موضوعی که چندین بار
از طرف اروپائیان درخواست شده است.

دوگانه FATFباتأمینکاالهایاساسی

نقش  FATFدر تجارت خارجی
شاید بهانه طرفداران  ، FATFبحث تجارت خارجی
باشد ،هیچ گونه پشتوانه استدال لی و استنادی
قابلاعتنایی ندارد .آمارها نشان میدهد تصویب
لوایح  FATFتأثیر چندانی بر میزان تجارت خارجی
نداشته است.آمارهای رسمی بانک مرکزی و گمرک
جمهوریاسالمیایراننشانمیدهندطیدوره1387
تا  ،1398حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران ،چه در
حالت حضور در لیست سیاه  FATFو چه در حالت
تعلیق از لیست سیاه و فراتر از آن ،چه در زمان اعمال
تحریمهای سال  ،1390چه پس از اجرای برجام و چه
پسازخروجآمریکاازبرجام،تقریبابین80تا100میلیارد
دالر در نوسان بوده است و از هیچیک از این رویدادها
متأثر نشده است .بهعبارت دیگر  FATFمتغیر مؤثری
بر تجارت خارجی غیرنفتی ایران نبودهاند.گروه اقدام
مالی ( )FATFدر اسفندماه  ،1387ایران را در لیست
سیاه خود قرار داد و تا تیرماه  ،1395ایران در لیست
سیاه این نهاد قرار داشت .براساس ادعای حامیان
 ،FATFدر این بازه زمانی باید حجم مراودات خارجی
ایراننسبتبهدورهپیشاز آن،بهشدت کاهشیافته
یااساساآنگونه کهبرخیمیگویند،بایدفاتحهتجارت
خارجیایرانخواندهمیشد.اماآمارهامیگویندطی
این هفت سال حضور در لیست سیاه ،نهتنها حجم
تجارت خارجی غیرنفتی کشور نسبت به دوره پیش
از آن کاهش نیافته ،بلکه در مقاطعی تحت تأثیر
متغیرهایواقعی،روندصعودینیزبهخود گرفتهاست
و روی تجارت غیرنفتی تمرکز داریم چرا که فروش نفت
چ گونه ارتباطی به  FATFنداشته و با تحریمهای
هی 
خارجی دچار نوسان شده است.
آمارهایی که نمیتوان نادیده انگاشت
سال 1388کهایراندر لیستسیاهقرار داشته،حجم
تجارت خارجی غیرنفتی ایران (مجموع صادرات
و واردات) حدود  77میلیارد دالر بوده است .سال
ن که ایران همچنان در لیست سیاه
 1389باوجودای 
قرار دارد ،حجم تجارت خارجی با افزایش  14میلیارد
دالری به  91میلیارد دالر و در سال  1390به  95میلیارد

تحریم بیسابقه جمهوری اسالمی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده است که مسئوالن برای بیاثر کردن آن ،مسیر دور زدن
تحریمها را در پیش بگیرند .سیاستی که امروز باعث شکست تا کتیک فشار حدا کثری آمریکا شده است
دالر میرسد .سال  1390بانک مرکزی و صادرات نفت
ایران تحریم میشود و به دلیل کاهش درآمد نفتی،
واردات کاهش مییابد و طی دو سال ،حجم تجارت
خارجی حدود  14میلیارد دالر کاهش یافته و به 81
میلیارددالرمیرسد.در وا کنشبهتحریمنفت ،کشور
رو به توسعه صادرات غیرنفتی میآورد .این رویکرد
نتیجهمیدهد،حجمتجارتخارجیدوبارهصعودی
میشودودرسال1393باحدود9میلیارددالرافزایش،

هالکت دهها داعشی در عراق
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق طی
بیانیهایاز کشتهشدن60تروریستداعشطیعملیات
ویژه سرویس مبارزه با تروریسم و نیروی هوایی عراق
در رشت ه کوههای حمرین خبر داد.به گزارش فارس،
«یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای
مسلح عراق ،دیروز (چهارشنبه  ۷ -آوریل) ،نتایج
جدیدی از عملیات «األسد ُ
المتاهب» (شیر آماده)
که ماه گذشته آغاز شده بود را اعالم کرد و از موفقیت
نیروهایمبارزهباتروریسمونیرویهواییارتشعراق
در به هال کت رساندن  ۶۰تروریست در رشت ه کوههای
«حمرین» خبر داد.رشته کو ههای حمرین در
محدودهمرزیاستانهای کرکوکوصالحالدینقرار
دارد.وی طی بیانیهای که نسخهای از آن در پایگاه

خبری «بغداد تایمز» منتشر شد ،اعالم کرد که بنا بر
دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح ،نیروهای
دستگاه مبارزه با تروریسم،ادامه یافت؛ بهویژه که
در عملیاتماه گذشتهموسومبه«األسد ُ
المتاهب»،
۱۲۰مخفیگاهتروریستهامنهدمو۲۷داعشیبه کام
مرگ فرستاده شدند.رسول توضیح داد که شماری
از این تروریستها پس از مواجهه با حمالت سنگین
نیروهای عراقی به رشت ه کوههای قره جوق به سمت
رشت ه کوههای حمرین پا به فرار گذاشتند .نیروهای
سرویس مبارزه با تروریسم تحرکات آنها برای فرار را
رصد کردندامابهمنظورشناساییمقرهایجایگزینی
کهاینتروریستهابهآنپناهخواهندبرد،ازتیراندازی
بهسوی آنها خودداری کردند.

به90میلیارددالرمیرسد.دقت کنیم کهدرهمهسالها
ایران همچنان در لیست سیاه  FATFقرار دارد .یعنی
طی بازه زمانی  88تا  93که ایران در لیست سیاه قرار
داشته ،نهتنها فاتحه تجارت خارجی خوانده نشده،
بلکه حجم تجارت خارجی در دو نوبت تحت تأثیر
متغیرهایواقعی،صعودیشدهاست.جالباینکه
یکیاز ایندونوبت،زمانیاست کهایرانهمدر لیست
سیاهقرار داردوهمصادراتنفتشتحریمشدهاست؛

بازگشت ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا
به آبهای منطقه
رسانهها از بازگشت ناو هواپیمابر« آیزنهاور» آمریکا به آبهای منطقه پس از مدتی
حضور در کانال سوئز خبر دادند.به نوشته وبگاه «المانتیور» ناو هواپیمابر آیزنهاور
احتماال هدایتمأموریتائتالفدریاییآمریکادر منطقهرابرعهدهخواهد گرفت.
هماینک ناو هواپیمابر «شارل دوگل» فرانسه این مسئولیت را بر عهده دارد .این
نخستین حضور یک ناو گروه آمریکا در منطقه پس از خروج ناو هواپیمابر «نیمتیز»
از منطقه در هفتههای اخیر است.وزارت دفاع آمریکا چندی قبل خبر داد که ناو
هواپیمابر «نیمیتز» از منطقه عملیات فرماندهی مرکزی آمریکا خارج شده و به
منطقه اقیانوس آرام و هند منتقل میشود«.جان کربی» سخنگوی پنتا گون
(وزارت دفاع آمریکا) در روزهای گذشته گفت که ناو گروه آیزنهاور برای پشتیبانی از
نیروهای سنتکام در منطقه حاضر است.این اقدام آمریکا با ادعای دفع حمالت
ی گیرد کههنوز موفقیت
ایرانو گروههایوابستهبهآندر منطقهدر حالیصورتم 
رویکرد فرمانده سنتکام مورد تردید است .

در اجرای ماده  225قانون تجارت از كلیه بستانكاران اشخاص حقیقی و حقوقی كه ادعایی علیه شركت آب و فاضالب روستایی استان مركزی در حال تصفیه (سهامی خاص)
دارند دعوت به عمل می آید ظرف مدت  6روز از تاریخ انتشار این آ گهی با همراه داشتن اسناد و مدارك مثبته درخصوص ادعای خود به مدیر تصفیه جناب آقای مهندس
سیدمهدی حسینی پور به نشانی اراك ،كوی رضوی (گردو) میدان شهید نجفی ،شركت آب و فاضالب استان مراجعه نمایند .بدیهی است شركت در مورد هرگونه ادعای
احتمالی در خارج از مهلت مقرر ،هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمی پذیرد.
تاریخ انتشار 1400/1/19
خ ش 1400/1/19

روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان مركزی

آ گهی مزایده اجاره

هشدار کیم جونگ اون درباره بدترین شرایط
در کره شمالی
رهبر کره شمالی در سخنرانی خود در
یک کنفرانس حزبی ارزیابی منفی از
شرایط کشورش ارائه کرد و در این زمینه
به اعضای حزب هشدار داد.
براساس گزارشخبرگزاریاسپوتنیکبه
نقل از آسوشیتدپرس ،کیم جونگ اون
رهبر کره شمالی در سخنرانی افتتاحیه
دبیران حزبی حزب کارگران کره که روز
سهشنبه آغاز شده است این اظهارات
رامطرح کردهاست .کرهشمالیدر حال
حاضر با ادامه تحریمهای شدید آمریکا
علیهاینکشوروهمچنینمحدودیتهای

شدیدناشیازویروس کروناروبهرواست.
کیم گفته ،بهبود استانداردهای زندگی
مردم ،حتی در بدترین شرایط که ما
ا کنوندرآنبهسرمیبریموباچالشهای
بیسابقهای کهمواجههستیمبهنقشو
عملکردواحدهایحزبیوسازمانهای
مردمی حزب بستگی دارد.
وی در همین سخنرانی از واحدهای
مردمی حزب برای کاستیها و نقایص
انتقاد کردوتأ کید کرد کهاینشرایطباید
فورااصالحشودتااز توسعهسالموپایدار
حزب اطمینان حاصل شود.

تشکیل گروه مالی دی ،گامی اساسی
در تأمین مالی بخش تولید است

در حال انحالل (سهامی خاص)
به شماره ثبت  3162و شناسه ملی ( 10780066319نوبت اول)

رئیس کمیسیونویژهجهشورونقتولیدونظارتبراجرایسیاستهایاصل۴۴قانوناساسی
مجلس شورای اسالمی با تقدیر از اقدامات و فعالیتهای بانک دی در بازار پول کشور ،بر لزوم
حرکت نظام بانکی در مسیر رفع موانع تولید در سال جاری تأ کید کرد.به گزارش روابطعمومی
بانک دی ،سیدشمسالدین حسینی در گردهمایی مدیران عامل و مدیران شرکتهای گروه
مالی دی ضمن تشریح شاخصهای اقتصادی کشور از سال  1391تا کنون گفت :شرایط سخت
اقتصادی کشور در سایه تحریمهای ناجوانمردانه غرب در سالیان اخیر سبب کاهش قدرت
خریدمردمو کوچکشدنسفرهایرانیانشدهاست.ویافزود:درایتوآیندهنگریمقاممعظم
رهبریدر نامگذاریسالهابرمحوریتاقتصادمقاومتیومزین کردنسال1400باشعار «تولید،
پشتیبانیها ومانعزداییها» تدبیری است تا مردم و مسئوالن با توجه بیشتر به رونق تولید،
اشتغال ،درآمد و مصرف؛ عرصه کار و تالش را ب ه گونهای رقم بزنند که تأثیر تحریمها و فشارهای
خارجی بر پیکره اقتصاد خنثی شود.وی اصالح نظام تأمین مالی را یکی از محورهای مورد توجه
مجلس شورای اسالمی در سال جاری عنوان کرد و گفت :تأمین مالی ،یک فعالیت ترکیبی است
که بسیاری از کشورها ،تشکیل گروههای مالی متشکل از بانک ،بیمه ،تأمین سرمایه و ...را به
عنوانبهترینراهکار تأمینمالیمعرفی کردهاند کهدر اینراستاتشکیل گروهمالیدینیز گامی
اساسی در مسیر تأمین مالی بخش تولید و رفع موانع پیش روی آن است.

نوبت دوم

اداره آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران در نظر دارد سالن طبقه اول کانون رضوان واقع درتهران  ,تجریش  ,ابتدای خیابان شهید
دربندی را به مدت یكسال بهصورت اجاره از طریق مزایده وا گذار نماید .متقاضیان از انتشا ر این آ گهی به مدت  10روزمهلت دارند تا اسناد
مزایده را از سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس  setadiran.irدریافت و پیشنهاد خود را بارگذاری نمایند  .متقاضیان جهت
در یافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن22239600-7تماس حاصل نمایند

اداره آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران

آ گهی شركت در مناقصه عمومی یك مرحله ای
(تجدید آ گهی) آسفالت معابر سطح شهر

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد موافقتنامه شرح عملیات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای به شماره 134ل 1502002سال  1399سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان لرستان پروژه مشروحه ذیل را به شركتهای
واجد شرایط وا گذار نماید.
مشخصات مناقصه:
ردیف

پروژه

مبلغ اولیه – ریال

میزان سپرده – ریال

مبلغ خرید اسناد – ریال

رتبه مورد نیاز

1

آسفالت معابر سطح شهر ( از محل تملك دارایی های سرمایه ای)
بر اساس فهرست بهای راه ،راه آهن و باند فرودگاه 1399

6/041/023/000

302/051/150

5/500/000

 5راه و باند

عباس ملك محمودی – شهردار الیگودرز

آ گهی مزایده فروش ملك
نوبت دوم
شركت كشتوصنعتپرنیانشاهرود(سهامیخاص)
به شماره ثبت  2246قصد فروش باقیمانده یك قطعه
زمینزراعیفاقدحقابهملكیباقیمتپایه كارشناسیاز
پالك77فرعیاز 4اصلیبخشبسطامواقعدر كیلومتر
 3جاده شاهرود – مجن جنب ایستگاه فشارشكن گاز
شاهرود را دارد ،متقاضیان محترم می توانند جهت
دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید ملك
طی ساعات اداری از  1400/1/21الی  1400/1/24با
شماره  09192738155خانم عربعامری تماس حاصل
نمایند ،مهلت تحویل پا كت پیشنهادات پایان وقت
اداری  1400/7/25و بازگشایی  10صبح 1400/7/26
می باشد.
هیات مدیره در پذیرش یا رد كلیه پیشنهادات مختار
می باشد.
تاریخ انتشار 1400/1/19
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/1/19

مبلقشنگ
خت1400/1/19-15

شرایط مناقصه:
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك از تاریخ  1400/1/19لغایت  1400/1/26نسبت به خرید اسناد و شركت در مناقصه اقدام نمایند.
 -1شركت كنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خودرا باید در پا كات جدا گانه ،ال ك و مهر شده شامل تضمین شركت در مناقصه را در پا كت (الف) و گواهی تائید صالحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاری و قراردادهای
عمرانی مرتبط با موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی ( HSEصالحیت ایمنی پیمانكاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات و ماشین آالت مرتبط همراه با اسناد مالكیت در (پا كت ب) و پیشنهاد قیمت را در
(پا كت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونیك دولت نمایند .درج شماره تلفن در اسناد الزامی می باشد.
 -2محل اعتبار این پروژه از محل منابع عمومی 134ل 1502002سال ( 1399در صورت تخصیص پرداخت از محل اوراق و یا وجه نقد) شهرداری پیش بینی شده است و پرداخت بر اساس میزان تخصیص صورت خواهد گرفت.
 -3تضمین حسن انجام كار به میزان  %10از مبلغ كل قرارداد می باشد.
 -4متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شركت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكی پس از بارگذاری در سامانه تحویل شهرداری دهند.
 -5مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت می باشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -8كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار می باشد.
 -9برنده مناقصه می بایست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به صورت ضمانتنامه بانكی تحویل شهرداری نماید.
 -10برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
می گردد در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد ،همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -11مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  0106080975006شهرداری نزد بانك ملی واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداری گردد.
 -12شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -13این آ گهی از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل دسترسی می باشد.
 -14كلیه متقاضیان شركت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شهرستان الیگودرز – بلوار شرقی بلوار شهید روشنی شهرداری الیگودرز – واحد امور قراردادها
و یا با شماره  06643325692داخلی  112تماس حاصل نمایند.
 -15تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه)  1400/2/6می باشد.
 -16تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/2/7می باشد.
تاریخ انتشار 1400/1/19
خ ش 1400/1/19

جدال جدید در اتحادیه اروپا

و تحریم ،تأثیر منفی نپذیرفته است.
تفاوت ایران با سایر کشورها
موضوع بعدی این است که برخی مطرح میکنند
که بسیاری از کشورها به این کنوانسیون پیوستند و
هیچگونهاتفاقیبرای کشورشاننیافتهاست.مثالاین
گروهازافراد کشورهایهمچونژاپنوترکیهوعربستان
میباشد .بدیهی است که اوال نوع نگاه دشمنی غرب
با کشورمان بسیار متفاوت با کشورهای مطرح شده
است.وقتیدرنگاهآمریکایکدانشمندایرانیبهعنوان
تروریستمطرحمیشود،چطورمیتوانبرایپیوستن
به لوایح FATFخود را همتراز با دیگر کشورها مطرح
نمود .دوما پیشنیاز پیوستن به کنوانسیونهای
اقتصادی در جامعه بینالملل ،باید با پشتوانه قوی
اقتصادی صورت گیرد .اقتصاد قوی در فعالسازی
همه توان داخلی به وجود میآید .متأسفانه در هفت
سال گذشته نگاه خارجی جایگزین توجه به تولید در
کشورمان گردیدهاست.سیاستی کهاینبارنیزبهبهانه
موضوعات دیگر میخواهد ادامه یابد.
 FATFو اقالم بشردوستانه
نکته پایانی این است که افرادی مطرح کردند که بدون
تصویبلوایح،FATFحتیتجارتغذاودارومختلخواهد
شد و نمیتوان نیازهای اولیه را تأمین کرد .متأسفانه
سخنان اینچنینی تنها به جهت ایجاد دوگانه سازی
در کشور صورت میگیرد درحالیکه اساسا نهادهایی
که در حوزه اقالم بشردوستانه فعالیت دارند در تعریف
FATFدارایریسکباال نیستواعالممیکند کهاجرای
استانداردهای  FATFنباید در تجارت بشردوستانه
خللی وارد کند .بند 22کنوانسیون مطرح شده در این
خصوص چنین آورده است « :همچنین بهعنوان یک
اصل ،همکاری با توصیههای FATFنباید تعهدات
یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق
بشربینالمللیجهتارتقایاحترامجهانیبرایحقوق
بنیادینبشرو...مختل کند».بنابرایندلیلاصلیاخالل
در تجارت بشردوستانه ،تروریسم اقتصادی آمریکاست
که بعد از برجام ،شدت بیشتر به خود گرفته است .پس
جای FATFبا آمریکا نباید جابهجا گردد.

سیدشمسالدینحسینی،رئیسکمیسیونویژهجهشورونقتولیدمجلس:

آ گهی دعوت از بستانكاران
شركت آب و فاضالب روستایی استان مركزی

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/19
خ ت 1400/1/17

یعنی متغیرهای داخلی باعث صعودی شدن حجم
تجارت خارجی شده است.این آمارها بهخوبی نشان
میدهد تجارت خارجی غیرنفتی ایران نه از تحریمها
تأثیرپذیرفتهونهازلیستسیاه،FATFبلکهیکنوبت
درزمانحضوردرلیستسیاهویکنوبتدیگردرزمان
تحریم توأم با حضور در لیست سیاه ،حجم تجارت
خارجی غیرنفتی افزایش یافته است .بهعبارت دیگر،
تجارت خارجی غیرنفتی ایران از لیست سیاه FATF
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ترجمه
وتحلیل

تعمیرات مبل و رویهكوبی در جردن

09126756021

برگ كمپانیموتورسیكلترهروبهشمارهانتظامی88497/133وبهشمارهشاسی9564151
و شماره موتور  439484به نام سجاد تاج بخش ولدی به شماره ملی  2660043523مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گروه بینالملل
درحالی که شیوع ویروس کرونا
در اروپا شدیدتر شده و عدم هماهنگی
مسئولین و مقامات ارشد اتحادیه اروپا
در مهار اینویروسمنجربهبروزخشمو
نارضایتی گستردهایدرمیانشهروندان
ل گیریمنازعات
شدهاست،شاهدشک 
جدیدتری در اروپای واحد هستیم.
کمیسیون اروپا اخیرا در پیامی مهم به
مقامات لهستانی اعالم کرد «بهدلیل
ی کند» از دولت این
اصالحاتی که استقالل قضات لهستانی را تضعیف م 
ی کند.
کشور به دیوان دادگستری اروپا شکایت م 
به گزارش یورونیوز ،دیدیه ریندرز ،کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا با
شرکتدر یک کنفرانسخبریدر روز چهارشنبه گفت«:قوانیناصالحی
دولت لهستان ،استقالل قوه قضائیه در این کشور را به خطر میاندازد
و با اصل مهم اتحادیه اروپا و حا کمیت قانون ،تناقض دارد».چند روز
پیش جمعی از کارشناسان حقوقی و سازمانهای مدافع جامعه مدنی
خواستار شکایت کمیسیوناتحادیهاروپااز دولتلهستاننزداینمرجع
عالی اتحادیه اروپا شده بودند.
تصمیم کمیسیون مبنی بر تنبیه دولت لهستان و ارسال پرونده این
کشوربهدیواندادگستریاروپامیتواندادامهسیاستهایسختگیرانه
اتحادیه اروپا در مقابله با دولتهای پوپولیستی همچون لهستان
و مجارستان تلقی شود.دو کشور عضو اتحادیه اروپا هستند اما در
سالهای اخیر بهدلیل عدم رعایت اصول اساسی منشور اتحادیه
اروپا ازجمله «نقض حا کمیت قانون» از سوی کمیسیون اروپا تنبیه
شدهاند.لهستان در سال  ۲۰۱۷از سوی کمیسیون قبلی به ریاست
ژان کلود یونکر تحریم شد و ماده  7پیمان کشورهای عضو اتحادیه
اروپا علیه این کشور اجرا شد .طبق ماده  7معاهده اروپایی ،لهستان
برای مدتی از شورای تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بیرون گذاشته شد.
دراواخرتابستان گذشتههمپارلماناروپااعطایبخشمهمیازبودجه10
سالآیندهو کمکهایمربوطبهبحران کرونابه کشورهایعضورامنوط
بهاحترامبهحا کمیتقانون کرد کهبامخالفتشدیدمجارستانولهستان
مواجه شد.این دو کشور در وا کنشی متقابل ،بودجه اختصاصیافته
به کشورهای عضو را برای هفتههای پیدرپی وتو کردند تا نهایتا ۲۷
کشور برای آزادسازی بودجه صدها میلیارد یورویی به بررسی اختالف
از طریق دادگاه رضایت بدهند.بدین ترتیب موقتا طرح پارلمان اروپا به
حالت تعلیق در آمد.
بحران فرا گیر در اتحادیه اروپا
شیوع همزمان بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در اتحادیه
اروپا سبب شده است تا این مجموعه به کانون بحران و ناآرامی
تبدیل شود .سران اتحادیه اروپا از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون،
نهتنها رویکردی یکسان و هماهنگ در مواجهه با این ویروس اتخاذ
نکردهاند،بلکهپساز تولیدوا کسن کرونانیزنتوانستهانداینوا کسنرا
بهصورت متوازن در قاره سبز توزیع کنند .در حال حاضر ،نهتنها سران
اتحادیه اروپا از آزمون مواجهه با ویروس کرونا و مدیریت این بحران
سربلند بیرون نیامدهاند ،بلکه از سوی گروهها و افراد مختلف بابت
این نا کامی و سوء مدیریت محکوم شدهاند .در کنار این موارد ،شیوع
انواع بحرانهای سیاسی در اتحادیه اروپا نیز بر وخامت اوضاع افزوده
است.پیشبینیمیشوددرآیندهاینزدیک،شاهدمنازعاتبیشتری
در اتحادیه اروپا بر سر این موارد باشیم .برخی تحلیلگران پیشبینی
کردهاند که ناتوانی سران اتحادیه اروپا در مدیریت بحرانهای مختلف
اجتماعی،سیاسی،اقتصادیودرمانی،منجربهتسریعروندفروپاشی
این مجموعه خواهد شد.
یورونیوز

تمدید اعتبار کارتهای نقدی
بانک اقتصاد نوین
بانکاقتصادنوینباهدف کاهشمراجعاتحضوریمشتریانارجمندبهشعببانکوبهمنظور
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،اعتبار تمام کارتهای نقدی خود را که تاریخ انقضای آنها
در سال  1400است به مدت یک سال تمدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛
پیرو ابالغیه بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و لزوم تسهیل
استفادههموطنان گرامیاز درگاههایغیرحضوریو کاهشمراجعهبهشعب،تمام کارتهای
نقدی بانک اقتصادنوین که تاریخ انقضای آنها در سال  1400است به مدت یک سال تمدید
شد.بدیهی است انجام ترا کنشهای نیازمند به درج تاریخ انقضا با وارد کردن تاریخ جدید
(ماه :همان رقم قبلی  /سال )01 :امکانپذیر است.کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک
اقتصادنوینبهشماره021-48031000درتمامایامهفتهوبهصورت24ساعتهآمادهپاسخگویی
به پرسشها و ابهامات مشتریان ارجمند در این رابطه هستند.

کسب رتبه برتر عملکرد مالی در بین
بانک های دولتی و خصوصی از سوی بانک ملت
وزیر اقتصاد با ارسال لوح سپاسی ،از مدیرعامل و کارکنان بانک ملت به دلیل عملکرد خوب و
کسب رتبه برتر عملکرد مالی در بین بانک های دولتی و خصوصی تشکر کرد.به گزارش روابط
عمومیبانکملت،دکترفرهاددژپسند،وزیرامور اقتصادیوداراییدر اینلوحسپاسبااشاره
بهنقشویژهبانکهادراقتصادهوشمندوهموار سازیمسیررشدوتوسعه،بهبودعملکردمالی
بانکهارازمینهساز رشداقتصادملیتوصیف کردهاست.وزیراقتصادبابیاناین کهبانکملت
در راستای سیاست های دولت در حمایت از واحدهای تولیدی حرکت کرده است ،از کسب
رتبه برتر عملکرد مالی در بین تمام بانک های دولتی و خصوصی از سوی این بانک ،براساس
رتبه بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال  1399خبر داده است.

سقف وام ازدواج در بانک توسعه تعاون
افزایش یافت
مبلغ تسهیالت قرضالحسنه ازدواج بانک توسعه تعاون در سال  ،۱۴۰۰تا سقف یک میلیارد ریال
برای هر زوج جوان با احتساب دوره بازپرداخت  ۱۰ساله افزایش مییابد.به گزارش روابط عمومی
بانک توسعه تعاون ،این بانک مبلغ و شرایط پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در سال
 ۱۴۰۰را تشریح کرد.بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و همگام با
شبکه بانکی کشور ،بانک توسعه تعاون مبلغ تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در سال  ۱۴۰۰را برای
هر یک از زوجها به مبلغ  ۷۰۰میلیون ریال ،با دوره بازپرداخت  ۱۰ساله افزایش داد.همچنین
بهمنظور کاهش سن ازدواج ،مبلغ تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر  ۲۵سال و
زوجهای زیر 23سال واجد شرایط دریافت وام ،تا سقف یک میلیارد ریال افزایش خواهد داشت.
در خصوص تضامین موردنیاز نیز ،یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد
از حساب یارانه هدفمندی بهمنزله ضمانت پذیرفته خواهد شد.گفتنی است کلیه زوجهایی که
تاریخ عقد ازدواج آنها از  ۹۷/۱/۱به بعد بوده و تا کنون تسهیالت ازدواج دریافت نکردهاند ،در
اولویت پرداخت خواهند بود .متقاضیان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به شعب بانک توسعه
تعاون و تکمیل پرونده ،نسبت به دریافت تسهیالت مزبور اقدام نمایند.

درخواست کارت اعتباری سهام عدالت را
در «نشان بانک» ثبت کنید
همزمانباتأ کیدریاستمحترمجمهور مبنیبرلزوم کمکبهمعیشتمردمباصدور کارتهای
اعتباری به تضمین وثایق سهام عدالت در جلسه روز ( 18فروردین ماه) هیئت دولت ،بانک
ملی ایران اعالم کرد متقاضیان این تسهیالت می توانند درخواست خود را در «نشان بانک»
ثبت و آن را پیگیری کنند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این بانک به عنوان یکی
از بانک های پیشرو در صدور کارت های اعتباری ،همواره در کنار مردم و برای کمک به بهبود
معیشت آنها گام برداشته و ا کنون روند ثبت درخواست کارت اعتباری مبتنی بر سهام عدالت
با قوت در جریان است.متقاضیان این تسهیالت می توانند با مراجعه به «نشان بانک» در
اپلیکیشن های ایوا ،بله و شصت بانک ملی ایران ،عملیات احراز هویت و ثبت تقاضای کارت
اعتباریسهامعدالتراانجامدهند.متقاضیاناینخدمتدر هیچ کداماز مراحلدرخواست
تسهیالت مربوطه به مراجعه حضوری به واحدهای بانک نیازی نخواهند داشت.ارزش این
کارت اعتباری معادل  ۵۰درصد ارزش سهام عدالت در اختیار افراد است و متقاضیان دریافت
این کارت ها می توانند اطالعات الزم درباره نحوه دریافت و محل مصرف تسهیالت ،چگونگی
ثبت نام ،مدارک الزم و  ...را در سایت بانک ملی ایران مطالعه کنند.مرکز ارتباط مردمی شرکت
سدادباشمارهتلفن ،02183386مرکزارتباطمردمیبانکملیایرانباشمارهتلفن۰۲۱۶۴۱۴۰
و مرکز پشتیبانی اپلیکیشن ایوا با شماره تلفن  02142739000در شرکت پرداخت الکترونیک
سداد نیز پاسخگوی متقاضیان هستند.

