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 اموات 67 هزار کارتخوان 
فعال دارند!

توسعه ایرانی- 
قــی  حقو ن  و معــا
سازمان امور مالیاتی 
در یــک گفت وگوی 
تلویزیونی گفت:  طبق 
آمار ۲۴ هــزار فرد فوت شــده دارای ۶۷ هزار 
دســتگاه اینترنتی پرداختی هستند. محمود 
علیزاده افــزود: حدود ۱۲۷ هــزار اطالعات 
هویتــی فاقد اعتبــار، دارای دســتگاه فعال 
پرداخت هســتند. وی تاکید کرد: ۳ میلیون و 
۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد 

پرونده مالیاتی هستند.
    

کره گران شده است؟
ایسنا- عضوهیات 
مدیره انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی با 
بیان اینکه کره از گروه 
یک کاالیــی به گروه 
دو کاالیی نیز تغییر وضعیت داده اســت و ارز 
ترجیحــی بــرای واردات آن تخصیص داده 
نمی شود، گفت: کره هایی که در حال حاضر در 
کشور تولید و بسته بندی می شود از خامه های 
استحصال داخلی بوده و براساس قیمت چربی، 
قیمت آن محاســبه می شــود. محمد فربد 
در پاســخ به این ســوال که آیا قیمت کره در 
روزهای اخیر افزایش یافته است؟ اظهار کرد: 
در گذشــته ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره وارداتی 
تعلق می گرفت که عرضه آن کره شهریور سال 
جاری  پایان یافت و ارز ترجیحی برای واردات 
آن هم مجــدداً تخصیص نیافــت. همچنین 
کره از گــروه یک کاالیی به گــروه دو کاالیی 
نیز تغییر وضعیــت داد و کره هایی که در حال 
حاضر در کشور تولید و بسته بندی می شود، 
از خامه های استحصال داخلی بوده و براساس 

قیمت چربی قیمت آن محاسبه می شود.
    

هشدار به فروشندگان بلیت از مبدأ 
لندن به تهران

توسعه ایرانی - 
ســازمان هواپیمایی 
کشــوری اعالم کرد: 
با توجــه به شــیوع 
ویــروس جدید کرونا 
در انگلیس، قطع تمامی پروازهای مســقیم 
رفت و برگشت به این کشور و هم چنین ابالغ 
صادره از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری 
به شــرکت های هواپیمایی خارجی مبنی بر 
عدم پذیرش مســافران از مبدا لندن به تهران 
به مدت دو هفته، در صــورت فروش بلیت در 
این مسیر در بازه زمانی ذکر شده، مجوز دفاتر و 

سایت های فروش بلیت لغو می گردد.
الزم به ذکر اســت قطع پروازها در مســیر 
لندن به تهران برای مــدت دو هفته بوده و در 
صورت درخواست  ســتاد ملی مقابله با کرونا، 

این مدت تمدید خواهد گردید.
    

 مرزهای تجاری ایران با عراق 
باز است

توسعه ایرانی- 
ســخنگوی گمرک 
گفت: بر اساس تصمیم 
هیئت وزیران عراق، 
تردد مســافر به این 
کشور از پنجشنبه شــب به مدت دو هفته به 
این کشور ممنوع است ولی تردد محموله های 
تجاری شامل این محدودیت نیست و مرزهای 
تجاری فعالند. سید روح اله لطیفی، سخنگوی 
گمرک گفت: با تصمیم هیئت وزیران عراق و 
اعالم هیئت گذرگاه های مرزی این کشور، با 
بروز موج جدید شــیوع کووید۱9 و به منظور 
قطع زنجیره شــیوع این بیماری، ورود مسافر 
به این کشــور به مدت دو هفته ممنوع اعالم 
شــده اســت. وی افزود: اما به دلیــل اجرای 
پروتکل های بهداشــتی در تــردد کاالهای 
تجاری و انتقال کاال از ایران به عراق به صورت 
ترانشــیپمنت )جابه جایــی کاال از کامیون 
ایرانی به کامیون های عراقــی در مرز(، جای 
نگرانی برای تجار نیست و فعال انتقال کاالهای 
صادراتی به عراق مانند گذشته انجام خواهد 
شــد. لطیفی درخصوص وضعیت مرزهای با 
اقلیم کردستان عراق توضیح داد: همه مرزهای 
تجاری کشورمان در این منطقه از عراق نیز باز 
هستند و از  ورود مسافران  به اقلیم کردستان 
عراق از ساعت ۲۴ پنجشنبه شب تا ۲۶دی ماه 

)۲۲روز( ممانعت به عمل می آید.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

ماجــرای خریــد واکســن کرونا 
دوباره پای FATF را وسط کشید. در 
شرایطی که عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی علت تعلل ایران در خرید 
واکسن را تحریم دانسته بود، مصطفی 
قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد کرونا به 
صدا و سیما گفت که نبود تجهیزات برای 
نگهداری واکسن در دمای منفی ۲۰ و 
منفی ۷۰ درجه موجب شده است که 
ایران از سهمیه خود در اتحادیه جهانی 
واکسن یا همان کواکس چشم پوشی 
کند. ایــن ادعای قانعی امــا با واکنش 
تورج زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری و محمد اســالمی، وزیر راه و 
شهرسازی مواجه شد. آنها به رسانه ها 
گفتند که هم هما و هم ماهان تجهیزات 
انتقال واکسن کرونا را دارند و به راحتی 
می توان با یخ خشــک دمای مورد نظر 
را ایجاد کرد. از این گذشته بحث هایی 
مطرح شد مبنی بر اینکه ایرالین ملی 
کشورهای همســایه از جمله امارات 
زنجیره انتقال واکســن کرونا را ایجاد 
کرده اســت و اگر ایران مدعی اســت 
که این تجهیــزات را در اختیار ندارد، 
می تواند امکانات کشورهای همسایه 

را اجاره کند. 
در ایــن میان کارشناســان و البته 
تجار زیادی دوبــاره ماجرای FATF و 
گرفتاری هایش را برای خرید واکسن 
مطرح کردند اما همه این مشــکالت 
ناگهان یکباره حل شــد! و رئیس بانک 
مرکزی از خرید ۲۰۰ میلیون یورویی 
واکســن کرونا خبــر داد. خبری که 
رویترز هــم آن را تایید کرد و نوشــت 
کــه امریکا بــه یک بانک سوئیســی 
مجوز داده اســت تا پول خرید واکسن 
 برای ایرانی هــا را نقــل و انتقال دهد. 
این اخبار عجیب و متناقض حواشــی 
 FATF تازه ای بین موافقان و مخالفان
راه انداخت. مخالفان این بار در پاسخ به 
موفقان می گویند که طبق آنچه که قبال 
گفته اند FATF هیچ تاثیری بر نقل و 
انتقاالت مالی ایران ندارد! و خبر اخیر 

همتی درباره خرید واکســن مصداق 
این ادعاست.

موافقان FATF چه می گویند؟
دعواهــای تمــام نشــدنی درباره 
FATF همچنان در ایران ادامه دارد. 
آن هم درست زمانی که رهبری دستور 
بررســی دوبــاره FATF را در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام صادر کرده 
است و این موضوع درباره خرید واکسن 
کرونا حاشیه ساز شــده است. موافقان 
می گویند که در بین کشورهای جهان 
فقط ایران، کره شمالی، سودان جنوبی 
و اریتره هســتند که به گروه ویژه اقدام 

مالی نپیوسته اند. 
موافقان بــه گرفتاری های بی حد و 
حصر نقل و انتقاالت مالی در شــرایط 
حاضر اشــاره می کننــد و معتقدند 
که نپیوســتن به FATF  نوعی خود 

تحریمی است. 
افشین کالهی، رئیس کمیسیون 
کســب وکارهای دانش بنیــان اتاق 
بازرگانی ایران در این باره به ایلنا گفته 
است که بخشــی از مشــکالت ما در 
پرداخت های ارزی ناشی از تحریم ها و 
بخشی از آن مربوط به شناسایی منشا 

و مبدا است. 
او این اتفــاق را اینگونــه توضیح 
می دهد: کشــورهایی که در لیســت 
سیاه FATF هســتند باید برای تمام 
تراکنش هایشــان مبدا و منشا پول و 
علت واریز را مشخص کنند و بابت آن 
سند بدهند. بنابراین برای این موضوع 
جزئیات هر پرداخت و دریافت به شدت 
پیگیری و گاهی حتی مانع می شوند. این 
است که بعضی بانک ها به خاطر سخت 
بودن فرآیند اصال قبول نمی کنند که 
این تراکنش ها را انجام دهند. بنابراین 
پذیرش FATF تاثیر بسیار مثبتی در 

عملکرد بین المللی ما خواهد داشت.
حجــت اهلل صیدی، رئیــس بانک 
صادرات هم به تجارت نیوز گفته است 
که بانک های اروپایی باید برای شناسایی 
مبدا و منشا نقل و انتقال پول و ردیابی آن 
متحمل هزینه شوند که وقتی حجم پول 
مانند حجم پول خرید واکسن کرونا باال 

باشــد، این هزینه برای آنها سنگین تر 
است و زیر بار آن نمی روند. 

او برای فهم مشــکل نقل و انتقال 
پول خرید واکســن کرونا مثالی آورده 
و می گویــد حتی اگر اوفــک یا وزارت 
خزانه داری امریکا مجوز خرید کاالیی 
مانند غــذا و دارو را بدهد FATF  مانع 
جدی است. چرا که این موضوع مانند 
آن است که به شــما ویزای کشوری را 
بدهند؛ اما هیچ یــک از خطوط هوایی 
حاضر به انتقال شما به آن کشور نباشند.

علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه 
تربیت مدرس هم نپیوســتن ایران به 
FATF را مسبب هزینه های سنگین 
می داند و می گویــد عامل اصلی قطع 
ارتباطات بانکی ایران FATF اســت 
و همین موضوع ســبب شده است که 
پول های ایران در کــره، هند، چین و ... 
بلوکه شود و آنها برای نگهداری این پول از 
کشور هزینه بگیرند. گرچه رئیس بانک 
مرکزی این موضوع را قبــول دارد و به 
دریافت هزینه نگهداری پول های بلوکه 
شده در کره اشاره کرده اما معتقد است 

.FATF که علت آن تحریم است و نه
همتی به همین دیدگاه درباره خرید 

واکســن کرونا هم تاکیــد می کند. او 
به صراحت گفته اســت که مشکالت 
خرید واکســن مربوط به تحریم است 
و نه FATF  اما ماجرا از چه قرار اســت 
و چگونه می توان بیــن گرفتاری های 

تحریم و FATF تفکیک قائل شد؟
ســعید داغینه، کارشناســی که 
 FATF مخالف پیوســتن ایران بــه
اســت، در این باره به مهر توضیح داده 
اســت که طبق بیانیه تفصیلی توصیه 
شماره ۸ و دســتورالعمل FATF در 
رابطه بــا نهادهــای غیرانتفاعی که 
تجارت بشردوســتانه دارنــد، اجرای 
استانداردهای FATF در قلمروهای 
مالی، نباید تعهداتی که کشورها نسبت 
به حقوق بشــر دارند را مخدوش کند؛ 
یعنی اینکــه اجرای اســتانداردهای 
FATF نبایــد مانــع تجــارت اقالم 
بشردوســتانه شود و از ســویی دیگر 
نهادهای غیرانتفاعی همچون سازمان 
جهانی بهداشت جزو نهادهای پرریسک 

محسوب نمی شوند.
او ادامه می دهد که قرار بوده بخشی 
از دارایی های ایران از کره جنوبی آزاد تا 
برای خرید واکسن کرونا استفاده شود و 

اوفک هم با این موضوع موافقت کرده 
است اما ماجرا اینجاست که  چون تبدیل 
وون کره جنوبی بــه دالر آمریکا، باید 
توسط یک بانک امریکایی انجام می شد، 
بانک مرکزی ایران نگران بود به محض 
انتقال پول به حساب این بانک امریکایی، 
این پول به بهانه های واهی از سوی دولت 
آمریکا مصادره شــود؛ مقامات کره ای 
هم حاضر نبودند تضمین دهند که این 
اتفاق رخ نمی دهد. به همین دلیل بانک 
مرکزی ایران ریسک این کار را نپذیرفت 
و تصمیم گرفت از کانال دیگری برای 
خرید و تأمین وجه واکسن ها اقدام کند. 
که هیچ  یک از اینها به FATF ارتباطی 

ندارد.
مخالفان FATF حرفشان 

چیست؟
 FATF داغینه معتقد اســت که
بانک ها را به قطع مراوادت مالی با ایران 
الزام نمی کند امــا از آنها می خواهد که 
تراکنش ها را به واحــد اطالعات مالی 
گزارش دهند اما قواعد تحریمی واحد 
اطالعاتی آمریکا، این گونه نیست و علیه 
افراد و نهادهاست و مشخصاً می گوید که 

باید تمام تراکنش ها قطع شود.

به گفتــه داغینه و ســایر مخالفان 
FATF بانک هــا و مؤسســات مالی 
نمی توانند بگویند که از محدودیت ها 
اطالعی نداشــتند زیرا اوفــک آنها را 

جریمه می کند.
آنها همچنیــن می گویند آمریکا از 
طریق نهادهای اطالعاتی به شدت دنبال 
این است که حساب ها و کانال های مالی 
ایران که برای دور زدن تحریم استفاده 
می شود را کشــف کند و اگر ما در این 
 FATF شرایط به کنوانســیون های
ملحق شویم، امریکایی ها به راحتی این 
کانال ها را شناسایی و مسدود می کنند.

در واقــع باید گفت کــه موافقان 
FATF معتقدند ایــران باید هرچه 
زودتر سازو کارهای اتصال به تجارت 
جهانی را پذیرفته و از خسارت بیشتر 
به اقتصاد کشــور جلوگیــری کند و 
 FATF به همین دلیل بــا پذیرفتن
مقدمات شفافیت ســاز و کار تجاری 
ایــران را در عرصه های جهانی فراهم 
کرد و مخالفــان FATF کســانی 
هســتند که احتمال می دهند تنش 
سیاســی با امریکا ادامه دار شــده و 
ایران باید در این زمینه مقاومت کند 
 FATF و بنابراین نبایــد با پذیرفتن
کانال های تجارت کشــور را شفاف 
کرد تا مزاحمت تحریمی برای ایران 

ایجاد نشود. 

حواشی تازه در موضوع پیوستن یا عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی؛

FATF یا تحریم؛ کدام عامل تعویق خرید واکسن شد؟
اخبار عجیب و متناقض 

درخصوص خرید واکسن؛ 
حواشی تازه ای بین 

 FATF موافقان و مخالفان
راه انداخت. مخالفان این 

بار در پاسخ به موفقان 
می گویند که طبق آنچه که 

قبال گفته اند FATF هیچ 
تاثیری بر نقل و انتقاالت 
مالی ایران ندارد! و خبر 

اخیر همتی درباره خرید 
واکسن مصداق این 

ادعاست

خبر

دبیرکل انجمن صادرکننــدگان خدمات فنی 
و مهندسی در مورد حضور شــرکت های ایرانی در 
بازســازی قره باغ اظهار کرد: مذاکراتی در این باره 
انجام شده و معاون اول ریاست جمهوری پیگیر این 
مسئله هستند و ما نیز کمیته مستقلی را برای این 
موضوع تشکیل دادیم. احتماال هفته آینده تیمی را 
برای بررســی پروژه های مورد توجه و تقاضا ارسال 
خواهیم کرد اما اگر فاقد پشتیبانی باشیم؛ ترکیه، 

چین و روسیه این بازار را می گیرند.
بهمن صالحــی جاوید در گفت وگو بــا ایلنا در 
مورد حضور شرکت های ایرانی در بازسازی قره باغ 
اظهار داشت: ایران می تواند نقش آفرینی پررنگی 
در بازســازی قره باغ داشته باشــد. به دلیل حسن 
همجواری، قرابت فرهنگی، زبان مشترک و حتی 
نزدیکی مذهبی و عقیدتی و همچنین جنبه های 
مشترک تکنولوژیکی و صنعتی از جمله هم ترازی 
ایران و جمهوری آذربایجان به خاطر صنعت نفت 
و همزمانی ایجاد صنعت نفت و انــرژی در ایران و 
آذربایجان و هم گونی صنعتی، ایران می تواند نقش 
پررنگی در این موضوع داشته باشد.  وی افزود: رغبت 
شــرکت های ایرانی برای حضور در بــازار خدمات 

فنی و مهندســی در جمهوری آذربایجان، خوب و 
جدی است. در عین حال آذربایجان مانند برخی از 
کشورهای هدف خدمات فنی و مهندسی نیست که 
فاقد منابع مالی و پایین دست باشد بلکه ذخایر نفت و 
درآمدهای بسیار سرشاری دارد بنابراین از ریسک 
کمی برخوردار است و می تواند بازار هدف مناسبی 
برای ایران باشد. اگر دیپلماسی سیاسی و مدیریت 
اقتصادی و سیاسی ما وارد کار شوند بخش خصوصی 

آمادگی بسیار جدی برای نقش آفرینی دارد.
صالحی در پاســخ به ســوالی در مــورد تعداد 
شــرکت های ایرانی داوطلــب برای حضــور در 
بازسازی قره باغ گفت: از آنجا که هنوز شرکت های 
ایرانی اطالعات کافی ندارند ممکن است که تعداد 
شرکت هایی که اعالم آمادگی کردند چندان مشخص 
نباشد، اما وقتی من به عنوان دبیر کل صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی صحبت می کنم با پشتوانه 
چند هزار شــرکت صحبت می کنم و این موضع را 

قاطعانه اعالم می کنم. 
صالحی با انتقاد از ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران 
اضافه کرد: اینکه ما سهمی از اولویت ها نداریم مربوط 
به ضعف حکمرانی و دیپلماسی است. بعد از فروپاشی 
شوروی و تشکیل جمهوری آذربایجان، سهم ما از 
ابتدا به دست ترکیه و آمریکا و سپس به دست اسرائیل 
سپرده شد و ما در حال از دســت دادن این منطقه 
هســتیم و این موضوع بر خالف امنیت ملی است. 
امنیت اقتصادی و حضور صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی می تواند باعث ایجاد پایداری رابطه 
اقتصادی و روابط استراتژیک و سیاسی شود. دلیل 
نبود چنین فضایی نقص آشکار و ضعف جدی ما در 

این عرصه است.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی  خبر داد:

آغاز مذاکرات برای حضور 
شرکت های ایرانی در قره باغ

1- محل تحویل: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی )ره(، سایت ۴ 

2- مدت پیمان: مدت قرارداد ۱۲ ماه می باشد.
3-زمان دریافت اسناد: حداکثر پنــج روز کاری پس از درج آگهی 

نوبت دوم.
4- محل دریافت اســناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر 

امام خمینی )ره( امور حقوقی و پیمانهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس.
تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۷۱۳9۵ و فکس: ۰۶۱۵۲۱۷۱۳9۴

5- نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر 
به مبلغ ۴.۲۳۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است. 
WWW.pgpic. و  WWW.fepg.ir ۷- آگهی فوق در سایت های

ir قابل مشاهده می باشد.
8- مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:

۸-۱- نامه اعــالم آمادگی که آدرس پســت الکترونیکی )email( و 
شماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

۸-۲- صفحه اول اساسنامه که موضوع  فعالیت شرکت در آن مشخص 
باشد.

۸-۳-  آخرین تغییرات مربوط به هیئت مدیره شرکت و معرفی صاحبان 
حق امضاء.

۸-۴-  صالحیت پیمانکاری
۸-۵-  صالحیت ایمنی

۸-۶- فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار ) ۵۰۰.۰۰۰( 
ریال، به حساب بانک ملت  به شــماره ۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴ و یا شماره شبای 

IR84-0114-1261-0000-0000-0120-14   بانکی
همــراه بــا شناســه واریــز۲۰۰۰۰۸۰۷۲۱۴۴آدرس پســت 
 الکترونیکی جهت ارســال مدارک درخواســت خرید اســناد مناقصه:

nasserpour.L@fajrco.com 
9- ارائه ســوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد 
نخواهد کرد. تامین کننده متعهد به تامین و ساخت کاال از تولیدات داخلی 

می باشد.
روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/56 )دو مرحله ای(
موضوع مناقصه: تامین الینر GE F9 واحد نیروگاه فجر انرژی خلیج فارس مطابق شرح کار مربوطه و به شماره 

درخواست: 9842011 به شرح ذیل:

نوبت اول


