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نگاهی به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس 
FATF جمهور درباره ادامه بررسی لوایح

پرده برداری از 
تاکتیک های انتخاباتی 

یکی پس از دیگری 

هنوز چندین ماه به انتخابات 1400 باقی مانده اس��ت ولی همچنان ش��اهد 
تحرک زود هنگام گروه های سیاس��ی و طرفداران آنها در انتخابات هس��تیم 
به نحوی که به نظر می رسد از هر موضوعی برای کسب آراء مردمی در این 

زمینه استفاده می شود. 
یکی از مس��ائلی که اخی��راً در م��ورد آن مجدداً صحبتهایی مطرح ش��ده، 
سرنوش��ت پیوستن به لوایح چهارگانه موس��وم به »FATF« است.  از آنجا 
که فش��ارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته،  اینگونه مطرح می ش��ود که 
برای رفع تحریمها و کاهش فش��ارهای اقتص��ادی، یکی از راه های پیش رو 
پیوس��تن کشور به این لوایح است. ماجرا از آنجا سرچشمه می گیرد که پس 
از آنکه ایران از تصویب دو الیحه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
خودداری کرد، این نهاد مالی ایران را در لیست سیاه اقدام متقابل خود قرار 
داد. اما حاال که قرار است جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا بعد از طی 
مراحل انتقال قدرت وارد کاخ س��فید ش��ود، این موضوع نیز در دستور کار 

طرفداران مذاکره با امریکا قرار گرفته است. 
در این میان ش��اهد هس��تیم که مقامات دولت و رس��انه های وابسته به آن، 
موج جدیدی از اظهارات و موضع گیری ها درباره ضرورت تصویب FATF را 
به راه انداخته اند و اینگونه عنوان می کنند پیوستن به FATF به بانک های 
ایران��ی کمک می کند تا بانک ه��ای جهانی با آنها همکاری کنند و رد کردن 

این لوایح خود تحریمی است.
از سوی دیگر اینگونه مطرح می شود که با آمدن بایدن و دمکراتها در امریکا، 
اینک باب گفتگو و بازگش��ت این کش��ور به برجام مطرح شده و حاال دیگر 

نبایستی با رد این لوایح در مقابل این راه سد گذاشت. 
اخیراً لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با اش��اره به اینکه این لوایح 
همچنان در دس��ت بررس��ی ق��رار دارد گفته؛ به هیچ وج��ه پیگیری لوایح 

چهارگانه رها نشده است، چرا که این امر مساله کلی کشور است.
وی ادامه داد: قرار است یک کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده 
با مجموع نهادهای ذی ربط تش��کیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق 
برسیم. حاال باید دید که چرا لوایحی که بارها در باره زیانهای آن برای کشور 
صحبت ش��ده باز هم در دست پیگیری دولت قرار دارد و نحوه ادامه کار در 

این باره چه خواهد بود؟
آی��ا دولت به ماجرای تصویب لوایح مربوط ب��ه FATF به عنوان پلی برای 

مذاکره و توافق می نگر ؟ 
چرا پذیرش لوایح 4 گانه  برای کشور ضرر دارد؟

بارها درباره مضرات پذیرش این لوایح از س��وی کارشناس��ان و صاحبنظران 
صحبت ش��ده اس��ت، اما توجه به یک نکته ضروری اس��ت و آن این اس��ت 
ک��ه این قوانین مطرح در FATF  برای هریک از اعضا یکس��ان نبوده و در 
این زمینه این س��ازمان برای هرکش��ور نقشه راه )اکشن پلن ( ویژه طراحی 
 FATF  می کند. بنابراین، این که گفته می شود تنها ایران و کره شمالی به
نپیوس��ته اند نشان از آن دارد که با طرح این مطلب درصدد هستند تا ایران 
را مانن��د کره ش��مالی منزوی نش��ان داده و اینگونه وانم��ود کنند که اکثر 
کش��ورهای دنیا این قوانین را پذیرفته اند و اگر مشکلی در این زمینه وجود 

داشت آنها وارد گود این میدان نمی شدند. 
این نقش��ه راه براس��اس توصیه های 40 گانه FATF  طراحی می ش��ود تا 
اهداف ۳ گانه این نهاد محقق ش��ود و از قضا، اکش��ن پلن طراحی شده برای 

ایران سخت گیرانه ترین اکشن پلن FATF بوده و صرفاً ویژه ایران است. 
پذیرش آن در گذش��ته توس��ط مسئوالن کش��ور، بدون تصویب در مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان که برخالف نص صریح قانون اساسی است، 

تعهدات زیادی را به کشور تحمیل می کند. 
 درخواست های نشدنی 

بر اس��اس این تعهدات ایران باید ارتباطات مالی خود را با گروههایی که از 
منظر کش��ورهای غربی گروه های تروریستی خطاب می شوند از جمله حزب 
اهلل لبنان حشدالعش��بی و ... قطع کند، تا در زمره تأمین مالی تروریسم قرار 
نگیرد. با این وصف باید به طرفداران این طرح گفت که اگر حتی این ارتباط 
با این گروه ها قطع ش��ود، در مورد س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی که در 
لیست این کشورها قرار دارد چه خواهند کرد؟ آیا می توان به خاطر خواسته 

یک نهاد مالی یک نیروی نظامی در کشور را تامین مالی نکرد؟
در عین حال باید گفت در مورد پیوس��تن ایران به کنوانس��یون پالرمو چه 
نظری دارند؟ یعنی ایران با پیوس��تن به این کنوانس��یون باید هر آنچه این 
کنوانسیون جرم می پندارد، جرم انگاشته و یا قوانین کیفری خود را براساس 

قوانین این کنوانسیون اصالح یا تعریف کند، آیا در این باره نظری دارند؟ 
از س��وی دیگر آیا ایران حاضر اس��ت تمامی اطالعات مالی خود را از طریق 
قوانین مبارزه با پولش��ویی )AML( که توس��ط FATF تدوین ش��ده در 

اختیار سایر FIUها )واحد اطالعات مالی( قرار دهد؟

س��واالتی از این قبیل در مورد پیوستن ایران به این نهاد بسیار است و حاال 
افکار عمومی می پرس��د که دولت به چ��ه دلیلی می خواهد به ایرانی که در 
تحریم ه��ای دارویی، غذای��ی، نفتی، مالی و... ق��رار دارد، چنین تعهداتی را 

تحمیل کند؟ 
 مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 درای��ن میان ش��اهد بودیم که پس از تصویب دو الیح��ه از لوایح 4 گانه از 
س��وی مجلس دهم، ش��ورای نگهب��ان با آن موافقت نک��رد و پس از رفت و 
آمدهای بس��یار میان مجلس و ش��ورای نگهبان نهایتاً ای��ن دو الیحه برای 
تصمیم  گیری به مجمع تش��خیص مصلحت نظام فرس��تاده شد اما اکثریت 

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تصویب این الیحه بودند.
پی��ش از این غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
گفته بود؛ اگر FATF را می پذیرفتیم وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمی شد 

حتما بدتر هم می شد. 
وی افزود: تا امروز ۳9 بند از 41 بند FATF را عمل کرده ایم و اف ای تی 

اف هیچ اقدام مثبتی در مورد کشور ما انجام نداده است. 
در این میان بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی توافق نظ��ر دارند که حتی 
 FATF اگ��ر این برنامه اقدام به طور کامل اجرا و ایران از فهرس��ت س��یاه
خارج ش��ود، باز هم مشکل بانکی ناش��ی از برجام حل نخواهد شد، چرا که 
ریش��ه این مشکل در برقرار ماندن تحریم مبادالت دالری، فشارهای وزارت 
خزانه داری آمریکا و همچنین تحریم های ثانویه تروریستی آمریکا علیه ایران 
است بنابراین از منظر هزینه- فایده هم که نگاه کنیم FATF اساساً ارزش 

هزینه ای را که برای آن داده می شود، ندارد.
 خاتمه بررسی 

علی اکبر علیزاده عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده 
دامغان در مجلس ش��ورای اس��المی دراین زمینه به سیاست روز گفت: در 
گذشته این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در مدت یکسال 
تعیین تکلیف آن به پایان رس��ید و سرانجام از دستور کار مجمع خارج شد، 
بنابرای��ن ه��م اکنون این الیحه جایی برای بررس��ی در مجلس ندارد و نظر 

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون محسوب می شود. 
وی در باره س��خنان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در این باره، 
اظهار داشت: البته خانم جنیدی مشاور حقوقی رئیس جمهور است و شاید 
راهکاری در این زمینه ارائه ش��ده و یا در قالب یک الیحه در قالب جدیدی 
به مجلس ارائه ش��ود. در چنین ش��رایطی نیز مجلس باید عقبه های قانونی 
آن را بررس��ی کند و تصمیم بگیرد که آیا در این ش��رایط الزم است که این 

لوایح بررسی شود یا نه؟
علی��زاده ب��ا یادآوری اینکه از یک س��و کش��ور همچنان تح��ت تحریمهای 
حداکثری امریکا قرار دارد و این کش��ور نیز از برجام خارج ش��ده و از سوی 
دیگر نیز بس��یاری از بخش��های FATF  با منافع ملی ای��ران در تضاد قرار 
دارد، افزود : هم مجلس ، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام  و هم خبرگان 
دلس��وز نظام و متخصصین بر بی فایده ب��ودن و برخورد از موضع ضعف در 
این قوانین مصوب از سوی غربی ها تاکید دارند، بنابراین همانطور که گفته 

شد، آدم عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود. 
وی اضافه کرد: ما از س��وی غربی ها صدها بار گزیده ش��ده ایم بنابراین، این 
احتمال وجود دارد که در این ش��رایط طرح ای��ن موضوع کارکرد انتخاباتی 
داشته باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا 

رس��یدن به زمان انتخابات آرام آرام آنچه که در درون دلها است آشکار می 
شود. اکنون ظاهر این مسئله FATF   است و بعد از آن مشخص می شود 
که هدف از طرح نابه هنگام این مس��ئله چیس��ت. وی تاکید کرد:  اکثریت 
مجلس با طرح مجدد این الیحه یا مشابه آن موافق نیستند. ما اعتقاد داریم 
که این قوانین ، قوانینی اس��ت که غربی ها برای تسلط بر جمهوری اسالمی 

ایران تدوین کرده اند. 
 در نهایت 

باید توجه داشت که طرح همه موضوعات این چنینی حتی با ظاهر اقتصادی، 
به نوعی سیاسی است. بنابراین اگر مشکالست سیاسی کشور با غربی ها حل 
ش��ود بحث های اقتصادی با طرف غربی مانند ارتباط با س��وئیفت، پیوستن 
به FATF و WTO یا موارد دیگر نیز برطرف می ش��ود. کارشناس��ان بر 
این باورند که روابط میان FATF  و تحریم مش��ابه فردی  است که دست 
و پایش در بند و درون قفس باش��د، تا قفس که همان تحریم است برطرف 
نشود باز ش��دن بندها تاثیری ندارد. بنابراین قبل از برطرف شدن تحریم ها 

نمی توان روی تاثیر FATF صحبت کرد.
در این میان س��وال این است که اگر مانند امضای برجام علیرغم مشکالتی 
ک��ه مطرح ش��د باز هم ب��ه FATFبپیوندیم و غربی ها ب��از هم صحبت از 
شرایط جدید کنند و شروطی تازه را بگذارند و عرصه را بر مردم تنگتر کنند، 

عذرخواهی حامیان چنین طرح هایی چه سودی بر مردم ایران دارد؟
اگرچه امریکایی ها قهرمان ملی کش��ور یعنی قاس��م سلیمانی را به شهادت 
رس��اندند اما کشورمان کم از این قهرمانان ندارد بر اساس این الیحه با آنان 
چه کنیم ؟ دستشان را ببنیدم تا به قول مقام معظم رهبری مجبور شویم در 
کرمانشاه و همدان و دیگر استانهای کشور با دشمنان و عوامل آنها بجنگیم؟ 
آن زم��ان حامیان این لوای��ح چه می گویند و کجا هس��تند؟ خودتحریمی 
بدترین معامله ای اس��ت که می توان با یک ملت دارای ظرفیت های فراوان و 

تحت فشار دشمن انجام داد.

رسول اکرم )ص(: محبوبترین کارها در پیشگاه خدا، شادیی است که به مؤمن 
رسانی، گرسنگیش را بر طرف سازی یا اندوهش را بزدایی.
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 ((آگهى مناقصه و تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى))

شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال 1399 پروژه هاى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه وتجدید مناقصه عمومى واگذار نماید. 
بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد جهت شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه عمومى ودریافت اسناد همراه بامعرفى نامه ومهر شرکت به اداره 
قراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهى در 

روزنامه به عهده ى برنده مناقصه وتجدید مناقصه عمومى مى باشد.
1- مشخصات موضوع مورد مناقصه وتجدید مناقصه: 

2- به پیشنهادات مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاداتى که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. 

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه و تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
5- سایر شرایط در اسناد مناقصه و تجدید مناقصه درج گردیده است.

6- چاپ اول: 99/9/8 
7- چاپ دوم:    99/9/15 

8- مهلت دریافت اسنادمتاقصه و تجدید مناقصه: از مورخ 99/9/15  الى 99/9/24 
9-  مهلت تحویل اسناد مناقصه وتجدید مناقصه 99/9/25

10- جلسه کمیسیون عالى معامالت: ساعت 15:00 مورخ 99/9/26

و مبلغ اعتبار(ریال)صالحیتمدت اجراردیف بودجهموضوع مناقصه و تجدید مناقصهردیف مناقثه  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
تجدید مناقصه عمومى(ریال)

1
دوربین  نگهدارى  تعمیرو  پروژه 
مانیتورینگ  و  مداربسته  هاى 
ارتباطى(تجدید  هاى  لینک  و 

مناقصه عمومى)
12ماه22/33109

گواهى  مرتبط،  اساسنامه 
صنفى  نظام  صالحیت 
فعالیت  ،رزومه  اى  رایانه 
مرتبط با موضوع مناقصه

2/000/000/000100/000/000

2
تابلوها  تعمیرونگهدارى  پروژه 
سطح  ترافیکى  عالئم  و 

شهر(مناقصه عمومى)
12ماه9/33109

اساسنامه مرتبط ، حداقل 
کارى  سابقه  سال  دو 
مرتبط با موضوع مناقصه

6/500/000/000325/000/000

شهردارى اسالمشهر

آگهى مناقصه عمومى تک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
شماره 2099003872000008

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل

دوم
ت 
نوب

سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل در نظر دارد پروژه اى با اطالعات مشروحه ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى تک مرحله اى با ارزیابى کیفى از طریق سامانه 
تدارك الکترونیکى دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق  درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اردبیل ، شهرك ادارى بعثت (کارشناسان) ، میدان مهارت ، سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل ، کدپستى 5615813448  

، تلفن : 33743500- 045
2- نام و نشانى واحد خدمات مهندسى مشاوره : شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل ، اردبیل ، میدان باکرى ، ساختمان خورشید واحد 25 تلفاکس 33511653 – 045

3- شرایط متقاضى شرکت در مناقصه :
3-1- داشتن پروانه بهره بردارى به انضمام ظرفیت تولید 
3-2- داشتن گواهینامه استاندارد اجبارى تولید کنندگان

3-3- داشتن تائیدیه مجرى طرح توسعه سامانه هاى نوین آبیارى براى اقالم و تجهیزات تولیدى 
4- موضوع مناقصات: 

تامین لوله هاى پلى اتیلن ، اتصاالت و متعلقات پلى اتیلن و فلزى (فوالدى و چدنى) شبکه اصلى آبیارى کم فشار تعاونى پایاب سد سرخاب شهرستان نیر
5- شرح مختصرى از مشخصات و مقادیر کار: تامین ، بارگیرى ،حمل و باراندازى در مقصد اقالم و تجهیزات به شرح ذیل:

- تهیه یا تولید لوله هاى پلى اتیلن PE100 سایز 160 تا 710 مطابق مشخصات فنى مندرج در اسناد و تهیه و تامین اتصاالت و متعلقات مورد نیاز طرح مطابق لیست منضم 
به اسناد.

6- محل اجراى کار: استان اردبیل ، شهرستان نیر ، اراضى پایاب سد سرخاب
7- مدت پیمان: دو (2) ماه

8- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه 5/260/000/000 ریال که مناقصه گران الزم است اصل ضمانتنامه بانکى یا 
فیش واریزى به شماره حساب 407542007880945 متمرکز سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل را عالوه بر بارگذارى در سامانه به صورت فیزیکى قبل از اتمام مهلت 

بارگذارى اسناد ، تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان نمایند.
9- تاریخ ، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج فراخوان تا مورخه 1399/9/13 مى باشد.

مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه تا ساعت آخر وقت ادارى مورخه 1399/09/30 اسناد مربوطه را تکمیل و  10- تاریخ  ،مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: 
در سامانه ستاد بارگذارى نمایند و تنها پاکت حاوى ضمانت نامه راه الك و مهر شده دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل تحویل نمایند.
11- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: اسناد مناقصه در روز دوشنبه مورخه 1399/10/1 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزى استان اردبیل باز خواهد شد.

12- محل تامین اعتبار پروژه: از محل اعتبارات عمرانى و بصورت نقدى و اعتبارى (اسناد خزانه اسالمى) خواهد بود.
13- هزینه درج آگهى بر عهده برندگان مناقصه مى باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/5       تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/8

آگهى مزایده عمومى شماره  99/93

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

فروش هشت قطعه زمین واقع درجاده قمصر


