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در حال��ی که موافقان الحلق ب��ه « »FATFمدعی
هستند قرار نیست اطالعات ذینفع واقعی در معامالت
به نهادهای خارج از کش��ور ارائه شود که ایران در بند
 31برنام��ه اقدام « »FATFپذیرفته اس��ت که ارائه
این اطالعات را تضمین نماید .این صحبتها در حالی
مطرح میش��ود که اساسا تحریمهای سازمان ملل در
مقایسه با تحریمهای فراسرزمینی آمریکا ،قابل قیاس
نبوده اس��ت .س��نگین ترین تحریمهای س��ازمان ملل ،تحریمه��ای قطعنامه
1929در ژوئ��ن ( 2010خرداد  )89بوده اس��ت که تاثیر خاصی بر روابط بانکی
کش��ور نداشت .از اواخر س��ال  1390بود که با شروع تحریمهای فراسرزمینی
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عباس جعفری دولت آبادی دادس��تان تهران در حاشیه
نشس��ت با رییس اتاق تعاون ایران در رابطه با آخرین
وضعی��ت پرونده ش��هرام جزایری اظهار ک��رد :پرونده
ش��هرام جزایری که در یکی از شهرس��تانها دستگیر
ش��ده بود ،چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر
گردی��د و ای��ن ف��رد در دادگاه بدوی به حبس نس��بتا
طوالنی محکوم ش��ده اس��ت ،ولی از آنجایی که حکم
قطعی نیس��ت پس از قطعیت ،میزان آن اعالم خواهد
ش��د .دادس��تان تهران در ادامه پرونده ف��ردی را مورد
اش��اره قرار داد ک��ه اخیرا مدعی تقلب هش��ت میلیون
رای در انتخابات س��ال  ٨٨ش��ده بود و بیان داش��ت:
مطابق بررس��یها این اظهارات صحت نداش��ت و این
ف��رد هفته قبل به دادس��تانی مراجعه کرده و تحقیقات
به اتمام رس��یده و ب��ه زودی در مورد ای��ن فرد اتخاذ
تصمیم خواهیم کرد .دادس��تان تهران در مورد پرونده
ف��ردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دس��تگیر ش��د،
افزود :این متهم در حال تحقیق و بازجویی اس��ت .در
دادس��تانی پن��ج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح اس��ت
و حدود هش��ت نفر بازداشت ش��دند .وی ادامه داد :در

روزهای اول رقم ارزی که اعالم شد سی میلیون دالر
بود ،اما طبق اخری��ن تحقیقات ،این افراد  ١٨٠میلیون
دالر ارز دریاف��ت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند
و ی��ا کاغذها را با تهیه فاکتورهای صوری در بازار آزاد
فروختهاند .جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده
س��که ثامن را مورد اش��اره قرار داد و تصریح کرد :هم
در پرونده س��که ثامن که ت��ا االن حدود چهارهزار نفر
ش��کایت کردهاند و هم در پرونده طالفروش��ی شادی
ک��ه ح��دود دو هزار نفر ش��کایت کردهان��د ،عدهای با
تبلیغ��ات ،کاری را راه ان��دازی و اعتماد مردم را جذب
میکنند و بعد از چند وقت یا متواری ش��ده و یا اموال
موجود تکافوی بدهیهای آنها را نمیدهد .دادس��تان
تهران اضافه کرد :در پرونده س��که ثامن با بدهی ٢٥٠
میلیارد تومانی ،حدود صد میلیارد تومان موجود اس��ت.
وی تاکید کرد :دس��تگاههای دولت��ی در اعطای مجوز
ب��ه اینگونه فعالیتها واقع��ا باید مراقب کنند و اگر هم
اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داش��ته باشند.
دادس��تان تهران ادام��ه داد :خرید و ف��روش ارز صرفا
از طری��ق صرافیهای مجاز قابل اق��دام خواهد بود و

سعید جلیلی در دیدار فعاالن انقالبی استان لرستان:

نمیتوانیم نسبت به مسائل انقالب بیتفاوت باشیم
و بگوییم بگذار این چهار سال هم بگذرد
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هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی میش��ود
و به پلیس دس��تور داده ش��ده که بدون وقفه در مورد
ای��ن نوع اقدامات برخورد ش��ود تا به ثبات در حوزه ارز
برس��یم .جعفری دولت ابادی با اشاره به گزارش بانک
مرک��زی در رابطه با تعداد صرافیهای غیرمجاز ،گفت:
حدود ش��صت صرافی معرفی شده اند که تا پایان سال
قرار اس��ت تعیین تکلیف ش��ود و امیدواری��م این اقدام
به کل کش��ور تسری یاید .وی گزارش آخرین اقدامات
قضای��ی در مورد حادثه دانش��گاه علوم تحقیقات را نیز
تشریح کرد و بیان داشت :پلیس در هفته گذشته نظری
برای دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه
هفت نفره در این زمینه تش��کیل و پرونده به این گروه
ارجاع شده بود ،منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.
دادستان تهران بیان داشت :گزارش پلیس در حوزههای
راننده و میزان ایمنی وس��یله نقلیه ،پیمانکار و وضعیت
جاده ارائه شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت
نفره هس��تیم .جعفری دولت آب��ادی ادامه داد :در حال
حاضر یازده مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص
شدهاند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.

وزات کشور
شهرداری بهبهان

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور
جهت تدوین برنامه جامع گردشگری شهربهبهان

شهرداری بهبهان درنظردارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور دارای صالحیت و همچنین دارای تجربیات مفید و مرتبط
جهت تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان اقدام نماید  .شناسایی مشاور براساس روش  QBSو به شرح مندرج در اسناد فراخوان صورت می
پذیرد  .محل انجام پروژه در شهر بهبهان و طول مدت ارائه خدمات  8ماه می باشد
خالصه خدمات  :تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان
شرایط مطلوب برای شرکت در فراخوان
داشتن شخصیت حقوقی مطابق با اساسنامه با موضوع مناقصه – ارائه کارهای مشابه با موضوع فراخوان طی  10سال گذشته (اطالعات تماس کارفرما
و تصویر قرارداد الزامی است) با محوریت مطالعات – برنامه ریزی و طراحی گردشگری – دارا بودن پرسنل با تجربه مرتبط و تخصص کافی – دارا
بودن گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص های مطالعات جفرافیایی و برنامه ریزی فضایی و شهرسازی
(حداقل پایه  3در هرتخصصی ) به صورت توامان
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف کارفرما می باشد .ضمنا کلیه تقاضاها باید همراه تمامی اسناد و مدارک درخواستی
بدون ابهام و غیر مخدوش آماده و ارسال گردند
عالقمندان می توانند با ارائه نامه اعالم آمادگی خود به شهرداری بهبهان به آدرس خوزستان – بهبهان – خیابان طالقانی – شهرداری بهبهان – امور
قرارداده��ا (ش��ماره تم��اس  )6-52726174-021مراجعه نموده و پس از تمکیل مدارک – به همراه ارائه مس��تندات مربوطه حداکثر تا تاریخ مندرج
در اس��ناد به نش��انی فوق تحویل نمایند  .اس��ناد فراخوان در مقابل واریز مبلغ  500/000ریال (پانصد هزارریال )(غیرقابل اس��ترداد ) به حساب شماره
 2170092268004بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان به متقاضیان تسلیم می گردد
تاریخ توزیع اسناد  :ازتاریخ یکشنبه  97/10/16لغایت ساعت  14روزشنبه مورخ 97/10/22
آخرین مهلت تحویل اسناد از سوی متقاضیان به شهرداری بهبهان  :ساعت  14روز سه شنبه مورخ 97/11/2
تاریخ بازگشایی اسناد  :روز چهارشنبه مورخ 97/11/3
تذکر :ارسال مدارک هیچ گونه حقی را برای شرکت ها ایجاد نمی نماید و شهرداری بهبهان دررد یا انتخاب یک یا تمام پیشنهادات مختار است
شهردار بهبهان ـ حمید رضا ورزشی

توسعه پارکهای شیمیایی بر دو
اصل توانمندسازی و پویایی

روزنامهصبحايران

رحیمپور ازغدی در نهمین جشنواره عمار:
هنر غیرسفارشی وجود ندارد

یادداشت
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خادم�ی -عض�و کمیس�یون
انرژی مجلس
س��الیان متم��ادی اس��ت در کش��ور
خامفروشی نفت ادامه دارد و برای تبدیل
آن ب��ه فرآوردهه��ای نفتی تالش جدی
صورت نگرفته اس��ت .ای��ن درحالی که
اگر دس��ت از خامفروشی برداریم اکنون
کس��ی نمیتوانست ایران را تحریم کند،
اگر این نفت خ��ام فقط به بنزین تبدیل
و به پاکس��تان ،افغانستان و ترکیه صادر
ش��ود ،ارزشافزوده بیشتری کسب کرده
و دیگ��ر مناب��ع ملی با ف��روش نفتخام
به قیمت پایین هدر نخواهد رفت.س��هم
نف��ت در بودجه باال اس��ت چراکه ایران
کش��وری تک محصولی است و تاکنون
نی��ز هر میزان که نفت ف��روش رفته در
بودجه س��االنه قرار گرفته است و برای
ایجاد زیرساختهای تولیدی هزینه نشده
است.متاسفانه بخش خصوصی به معنای
واقعی در حوزه انرژی ایجاد نشده است
چراکه صرفا تعدادی از پاالیش��گاههای
دولتی واگذار ش��دهاند که این واگذاری
در بس��یاری از م��وارد ب��ه س��هامداران
بانکه��ا ،وزارتخانهه��ا و صندوقهای
بازنشس��تگی دولتی بوده اس��ت ،هرچند
ه��زار و یک ح��رف و حدیث ب��ه دنبال
همی��ن واگذاریها وج��ود دارد ،بنابراین
بخش جدی��دی باعنوان خصوصی ایجاد
نشده اس��ت.زمانی میتوان گفت؛ بخش
خصوص��ی به معنای واقعی ایجاد ش��ده
که به ج��ای واگذاری پتروش��یمیهای
راه افتاده ،این بخش بتواند ش��رکتهای
متعدد پتروشیمی را ایجاد کرده و در این
حوزه فعال باش��د ،درواق��ع گاز و نفت را
دریاف��ت و به محص��والت دیگر تبدیل
کند.به اعتق��اد خادمی اوضاع پارکهای
ش��یمیایی در ایران مناس��ب نیس��ت و
بسیاری از ش��رکتها در سالهای اخیر
به س��مت رکود و ریزش نی��رو رفتهاند.
توس��عه پارکه��ای ش��یمیایی بهعنوان
یک سیس��تم اقتصادی – صنعتی بر دو
اصل توانمندسازی و پویایی مبتنی است
و در نتیج��ه نیازمند زمان و تمرکز منابع
بسیار بوده و در فازهای متعددی صورت
میپذیرد بنابراین در بسیاری از موارد به
جای ایجاد واحدهای تولیدی به صورت
مجزا اق��دام به تمرکز آنه��ا به صورت
پارکهای ش��یمیایی میش��وند.هدف از
ایج��اد پارکه��ای ش��یمیایی را فراهم
آوردن زمینه مناسب جهت ایجاد زنجیره
ارزش است .زنجیره ارزش در این دیدگاه
عب��ارت اس��ت از مجموع��ه مرتب��ط از
فعالیتهای هر بنگاه تولیدی و خدماتی
با هدف ایج��اد ارزش اقتصادی باالتر از
هزینه تهیه کاال یا خدمات.

