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قانون هوای پاک
مقدسی -نماینده اراک در مجلس


قانون ه��وای پاک قانون خوبی اس��ت،
اما متاس��فانه در اجرا گرفتار تعلل ش��ده
اس��ت .بخش��ی از آلودگی این روزهای
کالنش��هرها که م��ردم را آزار می دهد
ناش��ی از وارونگی هواست ،ولی بخشی
از آن مرتب��ط ب��ا س��وخت صنای��ع و
خودروهاست.اواس��ط هفته گذشته طرح
س��اماندهی صنعت خ��ودرو در مجلس
م��ورد بح��ث قرار گرف��ت .اگ��ر در امر
خودروس��ازی و تولیدات کیف��ی در این
بخش تجدید نظر نشود ،با توجه به اینکه
تعدد خودروها ش��هرها را ب��ه پارکینگ
تبدیل کرده اس��ت ،آلودگی هوا نیز ادامه
خواهد یافت .هر چن��د که دولت مدعی
اس��ت و سعی کرده نوع بنزین را به یورو
 ۴و در برخی از ش��هرها به یورو  ۵ارتقا
دهد ،اما همچنان خودروهای فرس��وده
در ش��هرها فعالند و ناوگان حمل و نقل
عمومی نیز فرس��وده و نیازمند نوسازی
اس��ت.در این راستا س��اماندهی صنعت
خودرو به صورت کلی(سبک و سنگین)
و ارتق��ای کیفی��ت خودروه��ا ضرورتی
اجتنابناپذیر است و در دو قانون مذکور
مورد توجه قرار گرفته اس��ت.باید تاکید
کرد خودروه��ای تمام برقی و هیبریدی
در دنیا مورد توجه هس��تند و اس��تفاده از
آنها کاهش مصرف سوختهای فسیلی
را ب��ه دنبال دارد ک��ه این مهم در قانون
ساماندهی صنعت خودرو مصوب شده و
با طی شدن مراحل قانونی ،ابالغ خواهد
ش��د.جهتگیری خودروس��ازان باید به
س��مت تولید خودروهایی با انرژیهای
پاک از نوع برقی و هیبریدی سوق یابد اما
متاسفانه اقدام ویژهای در این راستا دیده
نمیشود ؛ در حالی که اکثر خودروسازان
جهان به این سمت حرکت کردهاند ،البته
باید زیرساخت الزم برای شارژ خودروها
و موتور س��یکلتها فراهم شود .این در
حالی است که باید زمینه سرمایهگذاری
ب��رای تولید ب��رق از انرژیهای پاک در
کش��ور باید فراهم شود ،اما با مشکالتی
در زمینه نقل و انتقال پول مواجه هستیم.
در نهای��ت گفتنی اس��ت ،آلودگی هوا با
شعار رفع نمیشود.
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برخی فیلمها را
بیش از یک مرتبه
نمیتوان دید!

شبکه آمریکایی «سیانان» از افزایش بیسابقه جمعیت خیابانخوابها خبر داد

وضعیت بیخانمانهای
آمریکاییها درمرزبحران
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دولت برای مبارزه با آلودگی هوا
بودجه توسعه مترو را کاهش داد !

بودجه توسعه ناوگان حمل و
نقلعمومیکجاست؟

گ�روه اجتماعی  :بنزین گران شد .میزان استفاده مردم
از مترو افزایش یافت .دولت در توسعه ناوگان حمل و
نقل عمومی کوتاهی کرده و س��هم خود را به درستی
پرداخت نمی کند حتی در بودجه پیشنهادی سال آینده
که در مجلس در حال بررسی است سهم مترو را...
صفحه5

« ۲۳نفر» اثری دغدغهمند و
شریف در تاریخ سینمای ایران
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صفحه2

از آدرس غلط مشکالت اقتصادی کشور تا توجیه مذاکره با آمریکا در هر شرایطی؛

گرهزدن اقتصاد و معیشت به « »FATFدروغی پایانناپذیر

گروه سیاسی :جریان حامی  FATFبرای افزایش فشار
در راس��تای تصویب درخواستهای  FATFدست به
دوگانهسازیهای دروغین  FATFو معیشت زده است.
در آخرین نس��خه از این دوگانهسازیها ادعا شده است
در صورت اجرا نشدن درخواست های  ،FATFواردات
اقالم غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد شد .یکی
از ترفندهای جریان حامی دولت در منحرف کردن افکار
ی خود در حل مس��ائل و
عمومی نس��بت ب��ه ناکارآمد 
مشکالت کشور ،مسئلهسازی کاذب و آدرس غلط دادن
است .به عنوان مثال ،این جریان قبل از تصویب و اجرای
برجام عنوان میکردند که تحریمها باید برداشته شود تا
آب خوردن مردم ،مش��کل بیکاری و تورم حل شود .یا
اینکه یکی از مقامات دولتی ادعا کرده بود هر روزی که
اج��رای برجام به تعویق میافت��د 100 ،میلیون دالر به
کشور ضرر وارد میشود .از دیگر اقدامات این جریان در
انحراف افکار عمومی از ناکارآمدیها ،ایجاد دوگانههای
دروغین در فضای رسانهای است .این جریان بارها روی
به دوگانهسازی دروغین در فضای رسانهای آورد است تا
مذاکره با آمریکا را تحت هر شرایطی توجیه نماید.
  FATFو دوگانهسازیهای دروغین


اجرای درخواس��ت های گروه ویژه اقدام مالی FATF
نیز جز موضوعاتی اس��ت که جریان حامی دولت برای
توجی��ه ناکارآمدیه��ای خود در مقابله ب��ا تحریمهای
بانکی و مالی آمریکا ،آن را مطرح میکند .با وجود اینکه
بررسیهای آماری نش��ان میدهد قرار گرفتن ایران در
لیست اقدام مقابلهای  FATFو تعلیق آن از این لیست،
تاثیری بر روی تجارت خارجی ایران نداش��ته است؛ اما
حامیان  FATFدر دستگاههای تبلیغاتی خود همچنان
دوگانهسازی  FATFو قطع روابط اقتصادی را مطرح
مینمایند .در راستای این دوگانهسازیها نیز اخیرا مطرح
شده است که بدون تصویب لوایح  ،FATFتجارت غذا
و دارو متوقف خواهد شد .به عنوان مثال ،علیرضا کالهی
عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا
در تاری��خ  25آذرماه گفت« :اکنون در بحث واردات غذا
و دارو ما نقل و انتقاالت بانکی داریم و چند بانک ایرانی
خارج از کش��ور این کار را انجام میدهند با عدم اجرای
قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقاالت نیز
از دس��ت خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل
مواجه خواهیم بود».
 FATFحوزه بشردوستانه را پرریسک نمیداند


این ادعاها در حالی اس��ت که  FATFاساسا نهادهایی
که در حوزهی اقالم بشردوستانه (غذا ،دارو و تجهیزات
پزش��کی) فعالیت دارند را دارای ریسک باال نمیداند و
اعالم میدارد که اجرای اس��تانداردهای  FATFنباید
در تجارت بشردوس��تانه خللی وارد کند .در دستورالعمل
 FATFب��ا عن��وان «بهتری��ن اقدام��ات در مقابله با
سواس��تفاده از س��ازمانهای غیرانتفاعی» ،توصیههایی

جهت جلوگیری از پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م
در نهاده��ای غیرانتفاعی معرفی و اعالم ش��ده اس��ت.
در بند  22این دس��تورالعمل آمده اس��ت« :همچنین به
عنوان یک اصل ،همکاری با توصیههای  FATFنباید
تعهدات یک کشور ذیل منش��ور سازمان ملل و قوانین
حقوق بشر بینالمللی جهت ارتقای احترام جهانی برای
حقوق بنیادین بشر و آزادیها مانند آزادی بیان ،دین یا
گردهمایی مسالماتآمیز را مختل کند» .یکی از حقوق
بنیادین بش��ر در منشور س��ازمان ملل دسترسی به غذا
و دارو اس��ت و دس��تورالعمل  FATFدر اینجا عنوان
میکند که اجرای اس��تانداردهای این نهاد نباید تجارت
غذا و دارو را مختل نماید .در بند  68این دس��تورالعمل
آمده است« :موسسات مالی همچنین نباید تمام نهادهای
غیرانتفاعی را به عنوان حوزهی پرریسک ببینند .بیشتر
موسس��ات غیرانتفاع��ی (اس��تفاده از عبارت موسس��ه
غیرانتفاع��ی فراتر از تعریف  )FATFبا ریس��ک کمی
در جهت سواس��تفاده برای تامین مالی تروریسم مواجه
هس��تند .به عنوان مثال ،موسسات مالی نباید نهادهای
غیرانتفاعی (طبق تعریف  )FATFرا به عنوان حوزهی
پرریسک ببینند ،تنها به این دلیل که آنها در محیطهای
با نقدینگی باال یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه باال
فعالیت میکنند».
دلی�ل اختالل در تج�ارت بشردوس�تانه ،تروریس�م

اقتصادی آمریکاست

بنابراین در جایی که مربوط به تامین نیازهای بشردوستانه
باشد FATF ،اساسا آن حوزه را با ریسک پایین در نظر
میگی��رد و چناچه در جایی اختالل��ی در تراکنشهای
بشردوس��تانه از جمله غذا و دارو مشاهده میشود ،نباید
دلیل آن را استانداردهای  FATFتلقی کرد .بلکه دلیل
آن چیزی جز تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران
نیس��ت .به عنوان یک مصداق در ای��ن زمینه ،میتواند
به بنیاد کودک اش��اره کرد ک��ه این بنیاد به عنوان یک
موسسه مردم نهاد هماکنون  ۱۱هزار دانشآموز را تحت
پوشش خود دارد و یکی از فعالترین سازمانهای مردم
نهاد در ایران است .طبق اعالم بنیاد کودک دانشآموزان
تحت پوش��ش این بنیاد از طری��ق همیارانی که هزینه

تحصیل آنها را پرداخت میکنند ،به مدرس��ه میروند.
برخی از این همیاران ،ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی
به ویژه آمریکا هستند .اما به دلیل تحریمهای یکجانبه
آمریکا ،از ابتدای فروردین سال  ،۹۸بنیاد کودک موفق
به تمدید قرارداد اوفک خود برای ارس��ال پول به ایران
نشده و به همین علت ،هزینه تحصیل  ۶هزار دانشآموز
قطع شدهاس��ت .در مجموع ،مس��ئله اصلی کش��ور در
روابط بانکی و مالی با کش��ورهای خارجی ،تحریمهای
آمریکاس��ت .بنابراین ه��ر تدبیر و طراحی بایس��تی در
راس��تای خنثی کردن اثرات تحریمهای آمریکا صورت
بگیرد .ام��ا اجرای کام��ل برنامهی اق��دام  FATFبا
تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانس��یون های پالرمو و
 ،CFTنه تنها اثرات تحریمهای ثانویه آمریکا را کاهش
نمیدهد ،بلکه باعث میشود کانالهای دور زدن تحریم
آشکار شود و تحریمهای آمریکا نقطهزن شوند .در این
ش��رایط هزینهی تامین دارو و غذا ب��اال خواهد رفت و
معیشت مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

با پذیرفتن لوایح غربی دیگر نمیتوانیم تحریمها را

دور بزنیم

احم��د وحیدی ،عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
درب��اره تصمیمگیری مجمع تش��خیص در مورد لوایح
 FATFاظه��ار کرد :این موضوع در مجمع در دس��ت
بررسی است؛ البته ما در جنگ اقتصادی ناجوانمردانهای
به سر میبریم و دش��منان بهدنبال بستن تمام راههای
دورزدن تحریمها هستند تا کشورمان را محدودتر کنند.
وی ادام��ه داد :غربیها میخواهند با  FATFو به نام
شفافسازی مجموعه تبادالت ایران در جاهای مختلف
جهان را شناسایی و ایجاد مزاحمت کنند .وحیدی اضافه
کرد :ش��رایط کنونی برای ایران ویژه است و هیچ کسی
نمیپذیرد که منافع ملت را هزینه کند تا غربیها بانک
اطالعات��ی خود ب��رای ضربه زدن به ای��ران را تکمیل
کنن��د .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام افزود:
امروز  FATFمیتواند کام ً
ال علیه اقتصاد کش��ور و در
مانعی مس��یر تالشهای کسانی باش��د که تحریمهای
ناجوانمردان��ه را دور میزنند .وی تصریح کرد :ما نباید با
س��هلانگاران و خوشباوری به دشمن نگاه کنیم و باید
بدانیم آنها در تالشند به شیوههای مختلف به اقتصادمان
ضربه بزنند .وحیدی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره به
قدرت رسیدن نخست وزیر جدید لبنان و آینده تحوالت
سیاسی این کش��ور گفت :آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
س��عودیها مخالف آرام��ش ،ثبات و امنی��ت در لبنان
هستند و فشارهای آنها باعث استعفای نخستوزیر قبلی
این کش��ور شد .مخالفان لبنان قطع ًا تالش میکنند که
نخس��ت وزیر جدید لبنان که مورد حمایت حزباهلل نیز
هست ،ناموفق باشد .حزباهلل و جریانات ملی و میهنی
که به سعادت این کشور میاندیشند ،حتم ًا بهدنبال ثبات
و تعیین سریعتر دولت هستند.

تعلل در اجرای
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زنگنه سال  :۸۷ساخت
پاالیشگاه صرفه اقتصادی ندارد؛
زنگنه سال  :۹۸ما موافق
پاالیشگاهسازیهستیم!

یادداشت

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  ،پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
ردیف

شرح عملیات

مبلغ پروژه به ریال

مبلغ سپرده به ریال

حداقل رتبه الزم

درصد غیر نقدی قرارداد

1

احداث و تجهیز پارک های محله ای
منطقه 10

5/000/000/000

250/000/000

رتبه  5ابنیه یا  5راه و
ترابری

100درصد نقدی

-1سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد .ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ
فوق به حساب  700786948623بانك شهر -2 .برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد -3 .شهرداري كرج در
رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4مبلغ  500/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب  700785313795نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند.
 -5متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد -بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند.
 -6در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقب ًا عقد قرارداد خواهد بود -7 .توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط
به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 -8الزم به ذكر اس��ت هنگام خريد اس��ناد داش��تن رتیه مربوطه و ارایه تائیدیه صالحیت در س��ایت  oldpmn.mporg.irو یا  ،sajar.mporg.irمعرفي نامه ممهور به مهر و
امضاي مديرعامل ،روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت ،کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامي ميباشد.
 -9.شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند-10 .ساير اطالعات
و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
-11پيش��نهادات مي بايس��ت در پاكتهای مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر ش��ركت ش��ده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت (ج) تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ
 98/10/14به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
-12پیشنهادات رسیده در مورخ  98/10/15در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  026-35892421-35892418تماس و يا به سايت  www.karaj.irمراجعه نمائيد.

اداره امور قراردادها و پيمانها  -شهرداري كرج
روز نامه صبح ايران

wwww.asreiranian.ir
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

تولید فوالدهای  APIدر فوالد مبارکه
فتح الفتوح و به بارنشستن نهضت ساخت داخل است

با حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،دکتر غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو ،نماینده مردم شهرستان مبارکه
در مجلس شورای اسالمی ،مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه ،امام جمعه ،فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان
مبارکه از ...
رجوع به صفحه آخر


