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روز مردم 
 فعاليت ۴۶ ميليون ايراني گزارش ميداني »اعتماد« از حال و هواي روز انتخابات

در فضاي سايبري

نتيجه انتخابات شوراي شهر 
يكجا اعالم مي شود

مهر | سرهنگ حسين رمضاني، معاون 
امور بين الملل و حقوقي پليس فتا اعالم 
كرد: بيش از 46 ميليون كاربر ايراني در فضاي مجازي 
س��ايبري فعاليت مي كنند. با وجود اينكه بس��ياري از 
مخاطب��ان به نحو مطل��وب و قانونمند از ش��بكه هاي 
اينترنتي و فضاي مجازي اس��تفاده مي كنند، عده اي 
با سوءاس��تفاده از فرصت هاي فضاي سايبري، در پي 
دستيابي به اهداف مجرمانه خود هستند.  معاون امور 
بين الملل و حقوقي پليس فتا گفت: در حال حاضر پليس 
فتا هم��كاري و تعامل مطلوبي با س��اير مجموعه هاي 
پليس��ي ناجا دارد و در صورت ل��زوم در ماموريت هاي 
محوله، از آنها پشتيباني فني و تخصصي مي كند. پليس 
فتا در رصد فعاليت هاي فضاي مجازي، در مواجهه با هر 
عمل مجرمانه يا دريافت گزارش و شكايت در اين حوزه، 
بالفاصله واكنش نشان مي دهد؛ در صورت اينكه اعمال 
مجرمانه س��ايبري محض باش��د، پليس فتا مستقيما 
وارد عمل مي ش��ود.  وي با تاكيد بر ناامن سازي فضاي 
سايبر براي مجرمان افزود: همزمان با ايجاد ناامني براي 
مجرمان جرايم فضاي مج��ازي، ارتقاي امنيت فضاي 
سايبر براي كاربران قانونمدار جزو اهداف اصلي پليس 
فتا است. اگر تخلف كاربران فضاي مجازي، جزو جرايم 
تكامل يافته باشد، گزارش مس��تندات به پليس هاي 

تخصصي مربوطه ارسال مي شود.

ايلنا| عليرض��ا رحيمي، رييس هيات 
نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي 
ش��هر و روستا گفت: مشاركت مردم تا حدي غيرقابل 
پيش بين��ي ب��ود از اي��ن رو 20 صندوق س��يار براي 
ش��هر تهران پيش بيني ش��ده. به ازاي ه��ر صندوق 
راي ب��ه صورت ميانگي��ن يك و نيم نف��ر پيش بيني 
شده كه در ش��عب حضور يابند. با توجه به همزماني 
رياس��ت جمهوري و ش��ورا، نظ��ارت ب��ر انتخاب��ات 
رياست جمهوري بر عهده ش��وراي نگهبان و نظارت 
بر انتخابات ش��وراي شهر برعهده مجلس است كه در 
سطح استان تهران با توجه به جمعيت شمارش آراي 

شوراها در تهران طوالني تر خواهد بود. 
در حوزه هايي كه انتخابات الكترونيكي بوده مشكالت 
جزيي گزارش شده است. او درباره زمان آغاز شمارش 
آرا گفت: به محض اينكه امر راي گيري به صورت كامل 
به پايان برسد و تا آخرين نفري كه در شعبات حضور 
داشته باشند، راي آن فرد گرفته مي شود و پس از آن 
شمارش آغاز مي ش��ود. اعالم نتايج رياست جمهوري 

تدريجي و انتخابات شورا يكجا اعالم مي شود. 

  دبير س�تاد مركزي داروها و سموم سازمان غذا و 
دارو نس�بت به مصرف داروهاي هورموني دامي در 
ورزش بدنس�ازي و پرورش اندام ب�ه دليل افزايش 

خطر مرگ هشدار داد. فارس 
  مديركل كميته امداد استان تهران: مردم استان 
تهران در سال 9۵، بيش از 39 ميليارد تومان صدقه 

پرداخت كرده اند. ايسنا 
  معاون ميراث فرهنگي كشور از اعزام كارشناسان 
كشورمان براي ساماندهي موزه هاي عراق خبر داد. 
  روستاي كوش�ك از توابع كهگيلويه و بويراحمد 
گرگي را كه به روس�تا و آغل هاي ش�ان حمله كرده 
بود را بع�د از زنده گيري به محيط زيس�ت تحويل 

دادند. تسنيم
  در مرحله اول ثبت نام تا كن�ون حدود 9۵ درصد 
واجدان ش�رايط ثبت ن�ام حج تمت�ع در كاروان ها 

مبادرت به ثبت نام كرده اند . مهر 

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان 
حفاظت محيط زيست، محمد مجابي از دو هزار پرونده 
زمين خواري باز خبر داد و با اشاره به اينكه در حال حاضر 
بالغ بر 2967 هكت��ار پرونده مفتوح در محاكم قضايي 
داريم، اظهار كرد: بخش حقوقي سازمان محيط زيست 
در سراسر كش��ور پيگير رفع تصرفات اين اراضي است 
و ادارات كل محيط زيس��ت اس��تان ها به نمايندگي از 
سازمان حفاظت محيط زيست در حال پيگيري و رفع 
اين تصرفات هستند. وي با اشاره به زمين خواري ها در 
بخش هايي از تهران و با تاكيد بر اينكه براي رفع تصرف 
هر يك از اين اراضي جنگ س��نگيني داشتيم، گفت: 
برخي از اين زمين ها از جمله اراضي شميرانات از قيمت 
و مرغوبيت بسيار بااليي برخوردار است. در اين مناطق 
از س��ال 1392 تا 139۵ بي��ش از 133 فقره پرونده با 
مس��احت بيش از 3 ميليون و ۵9۵ ه��زار مترمربع در 
مراجع مطرح ش��د كه از اين ميزان يك ميليون و 3۵0 
هزار متر مربع رفع تصرف ش��د و ب��راي 224 هزار متر 
مربع در حال پيگيري در محاكم قضايي هستيم. دستگاه 
قضايي در حال رسيدگي به اين پرونده ها است تا احكام 
مربوط به آنها نيز صادر شود.  مجابي به استان هايي كه 
بيشترين زمين خواري ها را از آن خود كرده اند، اشاره و 
اظهار كرد: بوشهر از جمله مهم ترين اين استان هاست 
كه براي دست اندازي هايي بالغ بر 330 هزار متر مربع 
اعالم شكايت كرديم كه 120 هزار مترمربع رفع تصرف 
ش��ده و باقي را اعالم جرم كرديم كه در حال رسيدگي 
اس��ت. اكثر اين دست اندازي ها در حاشيه شهرها بوده 
اس��ت و به طور كل��ي در آذربايجان غرب��ي، اصفهان، 

كرمانشاه و گيالن ميزان دست اندازي باال بوده است. 

خبر كوتاه

بيش از ۲۰۰۰ پرونده 
زمين خواري باز است

سرخط خبرها خبر گزارش

 حضور 
راي  اولي ها

بعض�ي از م�ردان و زناني 
كه در صف ايس�تاده اند، 
 يااص�ال تا ب�ه ح�ال راي 
نداده ان�د يا يك ب�ار راي 
داده اند. حاال آمده اند هم 
به رييس جمهور آينده و 
هم به كل ليس�ت شوراي 
ش�هر راي بدهن�د. زن و 
ش�وهري ميانس�ال در 
ميانه صف ايس�تاده اند، 
 م�رد بي تفاوت ايس�تاده 
و همس�رش دايم در حال 
چك كردن ليست شوراها 
با اوست. مرد مي گويد:  من 
نمي خواس�تم راي بدهم، 
 ب�ه اصرار همس�رم اينجا 

هستم. 

صف ها طويل است و آفتاب 
داغ. از صبح زود عكس ها و 
ويديوهاي صف هاي طوالني مردم در گوشه 
و كنار تهران و شهرهاي ديگر دست به دست 
مي چرخد. مردم براي اينكه از راي دادن جا 
نمانند،  از صبح راه��ي محل هاي اخذ راي 
شده اند. خبرهايي كه در كانال ها و گروه هاي 
مختلف شبكه هاي اجتماعي به دست شان 
مي رس��يد آنها را دعوت به حضور اول وقت 
مي كرد تا مثل هميش��ه ش��اهد صف هاي 
طوالني در آخرين لحظه هاي راي گيري و 
جا ماندن عده اي نباشيم. ساعت 11 صبح 
اس��ت، در عكس ها و خبرها آمده حسينيه 
ارش��اد در منطقه 3 آنقدر ش��لوغ است كه 
چند صندوق س��يار براي س��ريع تر پيش 
رفتن كارها ب��ه صندوق هاي موجود اضافه 
كرده اند. م��ردم براي راحت ت��ر راي دادن 
راهي مدارس يا مساجد كوچك تر مي شوند. 
تعداد مدرس��ه ها بيشتر اس��ت. مدرسه اي 
در خياباني از فرعي ه��اي خيابان ظفر كه 
شايد تنها س��اكنان محل راهي آن بشوند، 

آنقدر صف طوالني دارد ك��ه دو چهارراه را 
قطع كرده است. خانمي پشت فرمان از راه 
مي رسد و به در صف ماندگان توصيه مي كند 
راهي مدرس��ه اي چند كوچ��ه آن طرف تر 
بش��وند كه خلوت تر اس��ت.  مدرسه دوم با 
صفي كوتاه تر،  آنقدر كند پيش مي رود كه 
3 ساعت طول مي كشد تا آدم هاي مشتاق 
راي دادن به صندوق برس��ند. ش��هروندي 
كه بعد از گذشت دو س��اعت موفق به راي 
دادن ش��ده بود خطاب به تازه رس��يده ها 
مي گويد: سيستم ثبت الكترونيك شده به 
همين دليل كار كند پيش مي رود، اما شما 
صبور باشيد.  هوا گرم است،  آفتاب به ميانه 
آسمان نزديك مي شود. چند بچه كه خود 
را براي س��اعاتي طوالني زير آفتاب ماندن 
آم��اده نكرده اند،  با لپ ه��اي گل انداخته و 
عرق ريزان مشغول بازي با همند. كسي غر 
نمي زند،  كسي ش��كايت نمي كند. همه به 
هم دلداري و امي��دواري مي دهند. يكي از 
شهروندان كه انگار از ساكنان همان كوي و 
برزن است، چند باكس آب معدني مي خرد 
و بين مردم پخش مي كند، امروز كس��ي از 
ديدن اين صحنه ها تعجب نمي كند،  تشكر 

مي كنند،  مي خندند،  دعايش مي كنند. 
پيرمردي دست نوه اش را گرفته و با عصايش 
آرام، آرام ق��دم برم��ي دارد. قدش خميده 
شده و حتما 90 س��ال را دارد. پيرزني 8۵ 
س��اله هم با واك��ر راه را مي��ان جمعيت باز 
مي كند. پس��ري نوجوان كه سنش به راي 
دادن نمي رسد دستش را گرفته،  مي گويد 
نوه ام رايم را نوش��ت و در صندوق انداختم. 
صف فش��رده اس��ت اما مردم هر پيرمرد و 
پيرزن��ي اطراف ش��ان مي بينن��د،  راه را باز 
مي كنند تا بدون نوبت به صندوق برس��ند 
و گرما و ايستادن در صف طوالني آزارشان 
ندهد. زن جواني كه نوزاد دو ماهه اش را در 
آغوش دارد،  براي در ام��ان ماندن از گرما، 
 راهي پياده رو مي ش��ود،  باز م��ردم راه را باز 
مي كنند تا با همسر و فرزندش به صندوق 
برس��د. حتي مردي با دختر ۵ ساله اش هم 
راه مي گيرند تا خ��ارج از نوبت به صندوق 
برسند،  مردم مي خندند و راه مي گشايند.  
دختري نوجوان كه راي اولي است،  خسته 
شده. به ديوار مدرسه تكيه داده و مي گويد 
كاش ب��راي راي اولي ها و پيرمرد، پيرزن ها 
صف جدا مي گذاش��تند. من تا حاال در اين 

صف ها نمانده بودم. بعضي از مردان و زناني 
كه در صف ايس��تاده اند،  يااص��ال تا به حال 
راي نداده ان��د يا يك ب��ار راي داده اند. حاال 
آمده اند هم به رييس جمه��ور آينده و هم 
به كل ليست شوراي شهر راي بدهند. زن و 
شوهري ميانسال در ميانه صف ايستاده اند، 
 مرد بي تفاوت ايستاده و همسرش دايم در 
حال چك كردن ليست ش��وراها با اوست. 
مرد مي گويد:  من نمي خواستم راي بدهم، 
 به اصرار همس��رم اينجا هس��تم. تازه براي 
رياس��ت جمهوري راضي ش��ده ام  كه خانم 
ليست ش��ورا را هم به دستم داده اند. چهره 
زن راضي به نظر مي رسد. خودكار را به دست 
همس��رش مي دهد و از او مي خواهد كمتر 
گله و ش��كايت كند و به آين��ده اي فكر كند 
كه قرار است رايش آن را تضمين كند. مردم 
به كساني كه به خاطر طوالني بودن صف و 
گرما قصد بازگشت به خانه را دارند،  دلگرمي 
مي دهن��د و از آنها مي خواهن��د با صبوري 
تحمل كنند كه اگر غ��روب بيايند نوبت به 
راي دادن شان نمي رسد. هنوز صداي سرود 
س��تاد يكي از كانديداها توس��ط مردم در 
ماشين هاي شان پخش مي شود. صدايش را 
بلند مي كنند تا عابران و مردمي كه در صف 

ايستاده اند،  بشنوند و دل شان قرص شود. 
مركز شهر،  شلوغ تر از هميشه

مسجد الجواد در ميدان هفت تير جايي در 
ميانه شهر،  ظهرهاي جمعه خلوت است. 
نه مانتوفروشي هاي رديف شده در ميدان 
بازند و نه تاكسي ها براي بر زدن مسافر،  از 
هم س��بقت مي گيرند. دو صف موازي هم 
روبه روي  مسجد الجواد ،  جايي كه تعدادي 
پليس رديف ش��ده اند،  شكل گرفته. يكي 
راهي حياط و حس��ينيه مسجد مي شود و 
ديگري راهي كتابخانه مسجد. دو صندوق 
درنظر گرفته شده تا مردم كمتر در آفتاب 
بمانند. س��اعت 3 و نيم بعدازظهر است و 
حياط مسجد و راه پله منتهي به كتابخانه 
كه زيرزمين اس��ت ه��م پر اس��ت. زن و 
شوهري با ماش��ين نزديك مسجد شدند 
و به دنب��ال پاركينگ براي ماشين ش��ان 
مي گش��تند. پس��ر جواني روي موتورش 
نزديك شان ش��د تا آنها را از راي دادن در 
مس��جد منصرف كند اما مرد كه در حال 
پارك كردن بود جواب داد: مسجد و مدرسه 
فرق��ي ندارد.پليس مقابل مس��جدالجواد 
ماشين هايي كه پوستر دارند را دور مي كند 
تا كس��اني كه مخالف كانديداي مورد نظر 
صاحبان ماشين ها هستند،  براي جدا كردن 

پوسترها به زور متوسل نشوند،  ماشين ها را 
دور مي كند تا كمتر در معرض ديد باشند. 
ساعت 4 بعد از ظهر است، اين ساعت از روز 
جمعه،  رستوران معروفي در شهر نيست كه 
غذا داشته باشد و صف هم جلويش كشيده 
باشند. مش��تري ها براي راي دادن تا اين 
ساعت معطل شده اند و حاال اين ساعت از 
روز،  جلوي رستوران ها صف كشيده اند تا با 
خوشحالي ناهار روز جمعه شان را بخورند. 
مسجد زعيم منيريه، جايي در ميانه منطقه 
11 نزديكي هاي بازار ش��لوغ اس��ت. مردم 
درون حياط صف كشيده اند. مدرسه اي در 
نواب هم صف را به پياده رو كشانده. بعضي 
مناطق با ديدن پوس��ترهاي رنگي پش��ت 
ماشين ها مي خندند و دو انگشت شان را به 
نشانه پيروزي نشان مي دهند و بعضي آدم ها 
اخم مي كنند.  حسينيه مكتب الصادق در 
ستارخان تهران هم شلوغ است،  خانمي كه 
دارد انگشت مهر زده اش را با دستمال پاك 
مي كند،  مي گويد يك س��اعت است اينجا 
در صف ايستاديم تا نوبت مان شد. دو صف 
درست شده و از دو سوي مسجد،  جمعيت 
پيش مي رود. زن و شوهري جوان شلوغي 
صف را كه مي بينند دست هم را مي گيرند 
تا راهي صندوق بعدي ش��وند كه خلوت تر 
اس��ت.  مدرس��ه اي در منطقه يك تهران 
در محل��ه قيطريه آنقدر ش��لوغ اس��ت كه 
دختر و پس��ري جوان،  براي اينكه به بقيه 
زندگي شان برسند،  راهي مركز شهر جايي 
حوالي خيابان مطهري مي شوند تا راي خود 
را به صندوق بيندازند، حال آنكه بيش از دو 
ساعت در همان مركز شهر پشت صف طويل 
ش��ركت كننده ها بايد بايستند. مدرسه اي 
در لويزان در ش��رايط عادي و در انتخابات 
پيشين،  با نهايتا نيم ساعت در صف ماندن، 
 كار پيش مي رفت اما همه ظهر تا بعد از ظهر 
ساكنان آن محله در روز گذشته صرف راي 
دادن ش��د.  ش��لوغي  صف هاي راي گيري 
منحص��ر به ته��ران نبود،  صف ه��اي اكثر 
شهرهاي كشور به خصوص شهرهاي بزرگ 
همچون هم دس��ت كمي از تهران نداشت. 
صفوف به هم فش��رده جمعيت، آفتاب داغ 
اين روزهاي بهاري با حال و هواي تابستان، 
 مردم را از ايستادن در صفوف به هم پيوسته 
صندوق ه��اي راي گيري منص��رف نكرد. 
دوازدهمي��ن انتخابات رياس��ت جمهوري 
و پنجمين انتخابات ش��وراي ش��هرها روز 
گذشته با مشاركت وسيع مردم در شهرها و 

روستاها به پايان رسيد. 

گروه اجتماعي

مع��اون توس��عه علم��ي و 
فرهنگي سازمان مديريت 
و برنامه ريزي گفت: طبق گزارش هايي كه 
در اختيار ما ق��رار گرفته، افت تحصيلي در 
مناطق محروم به ميزان مطلوبي حدود ۵0 
تا 60 درصد كاهش يافته است. محمدرضا 
واعظ مه��دوي؛ مع��اون توس��عه علمي و 
فرهنگي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
درباره تخصيص اعتبارات وزارت آموزش و 
پرورش گفت: بودجه عمومي از سال 92 تا 
سال 96؛ ۵4 درصد و در بخش آموزش نيز 
بيش از 108 درصد افزايش اعتبار داش��ته 
اس��ت. وي افزود: رش��د اعتبارات در حوزه 
آموزش ش��امل آم��وزش عمومي، آموزش 
فني و حرفه اي و همچني��ن آموزش عالي 
و تحقيقات، بيش از دو برابر ميانگين رشد 

بودجه عمومي بوده است. 
واعظ مه��دوي ادامه داد: اقدام مهم ديگري 
نيز ك��ه در اين حوزه ص��ورت گرفت، طرح 
رتبه بندي معلمان بوده اس��ت كه در سال 
اول؛ بيش از 1300 ميليارد تومان در 6 ماه 
اول 1394 و ب��ه دنب��ال آن 3۵00 ميليارد 
تومان در سال 9۵، اعتبار اضافه براي اجراي 
آن اختصاص پيدا كرد و به ساختار آموزش 

و پرورش تزريق شد. 
وي با بيان اينكه عالوه بر اين ما كار ويژه اي 

در آم��وزش پيش دبس��تان در برنامه هاي 
آموزش و پرورش داشتيم، خاطرنشان كرد: 
مطالعات و بررس��ي هاي آم��وزش ابتدايي 
نش��ان مي دهد ك��ه در پاي��ه اول ابتدايي 
به خص��وص در مناطق م��رزي و 2 زبانه با 
مشكالِت آموزشي مواجه بوديم كه موجب 
بروز افت تحصيلي ش��ده بود، لذا به همين 
دليل برنامه اي براي آموزش پيش دبستان 
تدوين و فعال ش��د كه از ابتداي س��ال 9۵ 
توجه وي��ژه به آموزش پيش دبس��تاني در 
اين مناط��ق در اولوي��ت كاري وزارتخانه 

قرار گرفت. 
معاون توس��عه علمي و فرهنگي س��ازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي اضاف��ه كرد: طبق 
گزارش هايي كه در اختيار ما قرار گرفته، با 
اجراي اين برنامه تقريبا در مناطق محروم 
و دوزبانه پوش��ش نزديك به صد درصدي 
پيش دبستاني فراهم شده و نمونه گيري ها 
حاكي از آن اس��ت كه اف��ت تحصيلي نيز 
به ميزان مطلوبي ح��دود ۵0 تا 60 درصد 

كاهش يافته است. 
وي ب��ا اش��اره به موض��وع بازمان��دگان از 
تحصيل، اظهار داشت: به منظور جلوگيري 
از بازماندگي از تحصيل ستاد ويژه اي تحت 
مديريت و نظارت وزي��ر آموزش و پرورش 
تش��كيل ش��د كه جلس��ات آن به صورت 

مس��تمر ادامه دارد. فعاليت هاي اين ستاد 
عمدتا شامل سياس��تگذاري براي كاهش 
بازماندگي تحصيلي و در قالب رديفي براي 
ايجاد عدالت آموزشي است. واعظ مهدوي 
با بيان اينكه بي تردي��د اگر فردي امكان به 
موقع تحصيل در پايه هاي اول و دوم ابتدايي 
را نداش��ته باش��د، عم��ال از ادامه تحصيل 
بازخواهد ماند، افزود: گزارش هاي موجود 
در اين زمينه نشان مي دهد كه استان هاي 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتيب 
در رده هاي اول و دوم و استان هاي خراسان 
ش��مالي و آذربايجان غربي تقريبا در سطح 
يكسان و در رتبه بعدي از معضل بازماندگي 
آس��يب آموزش��ي ديده اند كه با تمهيدات 
اين س��تاد، راهكارهاي مفيد براي برطرف 
ساختن مش��كل بازماندگي ارايه شده و به 

اجرا در مي آيد. 
معاون توس��عه علمي و فرهنگي س��ازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي ضم��ن بيان اين 
مطلب كه در اين راس��تا توجه به س��اختار 
مدارس شبانه روزي و وضعيت پوشش اين 
مدارس بسيار حايز اهميت است، گفت: در 
بعضي مناطق فاصله روستاها از يكديگر يا از 
مدارس دور است يا حتي برخي خانواده ها 
بضاعت مالي كافي براي تحصيل فرزندان را 
ندارند، لذا مدارس شبانه روزي ساماندهي 

ش��ده اند تا بخش زيادي از اين مش��كالت 
برطرف شود. هرچند مدارس شبانه روزي در 
گذشته نيز فعاليت داشته، اما در اين دولت 
رسيدگي بيشتري به آنها شد و شرايط آن 
از لحاظ تغذيه، امكانات اسكاني و آموزشي 

به ميزان محسوسي ارتقا پيدا كرده است. 
وي همچنين به كاهش چش��مگير سرانه 
آم��وزش در بعض��ي مناط��ق كش��ور در 
دولت هاي قبلي اش��اره كرد و گفت: دولت 
يازدهم از ابتداي س��ال 9۵ رديف اعتباري 
خاصي به خصوص براي پوش��ش آموزش 
و پرورش در اس��تان سيستان و بلوچستان 
ايج��اد كرد كه بر اس��اس آن 170 ميليارد 
تومان به منظور افزايش س��رانه تخصيص 

يافت. 
واعظ مهدوي ادامه داد: در ادامه امسال نيز 
همين رديف اعتباري تكرار شد و اميدواريم 
با مش��اركتي كه در قالب يك كنسرسيوم 
مرك��ب از اعتب��ارات اس��تاني، اعتبارات 
سازمان نوس��ازي مدارس، اعتبارات ويژه 
آموزش و پ��رورش، س��تاد اجرايي فرمان 
امام خمين��ي)ره(، بني��اد مس��تضعفان و 
همچنين خيرين مدرسه ساز، ايجاد شده 
است، بتوانيم هرچه سريع تر سرانه آموزشي 
كش��ور را به خصوص در مناطق محروم، به 

سطح مناسب و مطلوب برسانيم. 

كاهش۵۰ تا ۶۰ درصدي افت تحصيلي در مناطق محروم
ْآموزش و پرورش

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي جهت تأمين مواد شيميايي

 مجتمع   پتروشيمي جم 
NALCO 1020B, NALCO 3332A, NALCO EC1405A, NALCO EC3197A

روابط عمومي  پتروشيمي جم

11-JPC-9۶ :شماره مناقصه -
- دستگاه نظارت: اداره فرآيند شركت پتروشيمی جم 

- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )پانصد ميليون( ريال 
- ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

- شركت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
دريافت اسناد: پيمانكاران واجد شرايط می توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت در روزنامه و وب سايت شركت به نشانی www.jpcomplex.com، با در دست 
داش�تن معرفينامه و كارت شناسايی نسبت به دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری)ساعت 1۶( روز يكشنبه مورخه 9۶/۰3/۰7 به نشانی دفتر مركزي طبقه 

سوم بخش مناقصات اداره تداركات مراجعه نمايند.
تحويل پاكات: اسناد مناقصه بايستی توسط اشخاص مجاز تكميل، امضا و ممهور شود و حداكثر تا پايان وقت اداري

)ساعت 1۵( روز چهارشنبه مورخه 9۶/۰3/۲۴ نسبت به تحويل پاكات به دفتر كميسيون معامالت واقع در دفتر مركزي طبقه چهارم اقدام نمايند. بديهي است به 
پيشنهاداتي كه پس از اين تاريخ ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. 

- الزم به ذكر است كليه شركتهايي كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند مي بايست نسبت به تحويل پاكات)الف، ب، ج و د( بصورت يكجا و در پاكات جداگانه و 
دربسته و ممهور به مهر ش�ركت اقدام نمايند. بديهي است در صورت كسب امتياز الزم درخصوص ارزيابي كيفي نسبت به بازگشائي ساير پاكات اقدام مي گردد، 

در غير اين صورت پيشنهادات مالي مسترد مي گردد.
- نشاني دفتر مركزي: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه ۶، پالك ۲7

- تلفن تماس : ۰۲1-88۶۵۶۴8۲-7 
- نمابر:  88۶۵۶۴89 – ۰۲1

NALCO 1020BNALCO 3332ANALCO EC1405ANALCO EC3197A
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در ايران

boschhomeir

منایندگی های رسمی بوش در ایران

نتایج ایده آل شستشو
و خشک کردن را تجربه کنید.

با خرید لباسشویی از 300,000 تومان 
تخفیف و با خرید همزمان لباسشویی 

و خشک کن از 30% تخفیف در 
خشک کن برخوردار شوید.
www.bosch-home.com/ir

%30
تخفیف در 
خشک کن 

تخفیف در نظر گرفته شده برای خرید لباسشویی با تخفیف برای 
خرید ست لباسشویی و خشک کن، دو تخفیف مجزا می باشند و  

قابل ادغام  منی باشند. تخفیف دریافت شده برای خرید  لباسشویی 
در تخفیف ست لباسشویی و خشک کن قابل استفاده منی باشد.

از تاریخ 27 اردیبهشت الی 27 خرداد 

مهري جمشيدي/ اعتماد


