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راهی جز پیوستن به  FATFنداریم
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس با بیان این که «موضع
این فراکسیون موافقت با لوایح چهارگانه  FATFبوده است»،
تاکید کرد :ایران راهی جز پیوستن به  FATFندارد.
مهرداد الهوتی اظهار کرد :فراکسیون مستقلین با لوایح چهارگانه
 FATFموافق بود ،دو تا از این لوایح قانونگذاری داخلی و دوتای
دیگر کنوانسیونهای بین المللی بوده که منتظر تعیین تکلیف
آنها هســتیم .وی با اشــاره به ارجاع الیحــه  CFTبه مجمع

تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :به اعتقاد من
این سیر باید طی شود .شورای نگهبان مغایرتهای
این الیحه را شــرح و قانون اساسی را متذکر شد
و نهایتا الیحه به مجمع تشــخیص ارجاع شد که
بــه اعتقاد من مجمع در این زمینه مصلحت را در
نظر خواهد گرفت .این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
تاکید کرد :ما راهی جز پیوستن به  FATFنداریم ،االن دنیای

سیاسی

 ۵۰سال قبل نیســت که بخواهیم دور خود دیوار
بکشیم بلکه بیش از  ۲۰۰کشور دنیا عضو FATF
هستند و اگر میخواهیم با دنیا مبادالت اقتصادی
داشته باشیم باید موانع عضویت را برداریم.
به گزارش ایســنا ،سخنگوی فراکسیون مستقلین
مجلس در پایان گفت که پیش بینی میکند مجمع تشخیص
مصحلت نظام با الیحه  FATFموافقت کند.

رونمایی از زاکانی
پسامناظره

مصطفی تاجزاده همواره از معجزه گفتوگو سخن گفته است
و به نظر میرسد این معجزه پس از مناظره او با زاکانی
در این فعال سیاسی اصولگرا به صورتی ظهور و بروز داشته است
بیتردید این روش بهتر از تکرار
اتفاقــات تلخ حــذف و نابودی
گروههای مختلف سیاســی است
باید برای اعالم آمادگی گفتوگو با
شخصیتهای خارج از نظام نیز باب
گفتوگو یا تعامل را باز یا حداقل
امتحان کرد .همانگونه که تاجزاده
اظهار داشته است« :برای گفتوگو
در درون و بیرون نظام با موافقان
و مخالفان آمادهام ،چراکه ما هیچ
راهی جز گفتوگوکردن نداریم»
آفتاب یزد -گروه سیاسی« :من به معجزه گفتوگو
در اشــکال گوناگونش ایمان دارم و آن را گمشده
توگو فراگیرتر
جامعه میدانم و معتقدم هر قدر گف 
بشود؛ خطاها کمتر و سرعت توسعه و پیشرفت امور
بیشتر میشود .بر ایناساس از پیشنهاد آقای زاکانی
استقبال میکنم و امیدوارم مناظره ما دور تازهای از
گفتوگوی نیروهای سیاسی را رقم بزند».
«معجزه گفتوگــو»! این عنوانی بود که مصطفی
تاجزاده فعال سیاســی اصالحطلب برای پذیرفتن
مناظره علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای سه دوره
مجلس از آن اســتفاده کــرد؛ مناظرهای که اولین
مرحله آن یک هفته پیش برگزار شد و مشروح آن
در شبکههای اجتماعی دست به دست گشت.
نخستین بار اما علیرضا زاکانی بود که درخواست این
مناظــره را مطرح کرد .او گفته بود از تاجزاده برای
این مباحثه دعوت میکند ،بعد از آن تعداد زیادی
از کاربران در تلگرام ،اینستاگرام و توییتر از تاجزاده
سؤال کردند که آیا برای مناظره آماده هست یا خیر
و تاجزاده نیز آن را با جمالتی که در آغاز این نوشتار
آمد آن را پذیرفت.
او البته جمالت معنادار دیگــری را نیز به نگارش
درآورد و تاکیــد کرد« :من از ابتدا اعالم کردهام که
برای گفتوگو در درون نظام و بیرون نظام با موافقان
و مخالفــان آمادهام ».مناظره زاکانــی و تاجزاده با
عنوان حوادث هجدهم تیر  78که نخستین مناظره
این دو در این باره بود ،علی رغم آنکه گفتمانهای
ضد و نقیض و در عین حال جنجالی پیرامون این
موضوع دربر داشت اما با یک نکته مثبت همراه بود
و آن اینکه زاکانی و تاجزاده از دو نگاه کامال متفاوت
و مخالف با یکدیگر توانستند دیالوگ برقرار کنند؛
دیالوگی که بزرگترین نتیجه اش این بود ،برای ابراز
عقیده قرار نیست همیشه یکی بر دیگری شمشیر
بکشــد .یا با زور و تهدیــد ،ارعاب و خفقان صدای
مخالف را سرکوب کند.
>تاثیر یک مناظره

عمــده تاثیر دیگر این مناظره را این روزها شــاید
بتوان در کالم علیرضا زاکانی دید .زاکانی حاال بعد
از آن مناظره سخنان متفاوتی را مطرح میکند که
متفاوت با سالها اظهارات اوست.
زاکانــی در گفتوگوی اخیرش بــا اعتماد آنالین،
اگرچه خط و مشی اصولگرایی اش را ادامه داده اما
نقدهایی بی سابقه را به سمت اصولگرایی هم روانه
کرده اســت ،به گونهای که برخی به کنایه اینگونه

درباره زاکانی نوشــتهاند« .زاکانی هم اصالحطلب
شده است!» چرا که در این گفتوگو علیرضا زاکانی
جریان اصولگرا را اینگونــه به نقد درآورده و اظهار
داشته است« :به اصولگرایان هم معترض هستم و
به دنبال این هســتیم که آنجا هم اصالحات انجام
شود .موضوع این اســت که عدهای نان اصالحات
را میخورند اما خودشــان دیکتاتور هســتند .من
میگویم دیکتاتوری نکنید ،وگرنه اصالحات که از
اســاس خوب اســت ،اصالحات جدی هم که باید
انجام شــود ،ناظر به فقر ،فساد و تبعیض است که
مشکل مردم حل شــود ».این لحن زاکانی سراسر
متفاوت با لحن گفتارهای پیشین او در چند سال
اخیر اســت البته زاکانی شخصیتی است که فراز و
فرودهای زیادی در عرصه سیاســت داشته است.
برای آنکه با پیشینه او و تغییرات کالمش پیش از
این مناظره آشنا شویم بد نیست تا به آنچه که از او
در این سالها دیدهایم گریزی بزنیم.
>زاکانی در این سالها چه کرد؟

زاکانی همان کسی اســت که یک بار در همایش
تجدید میثاق با والیت در قم گفت« :اصالحطلبان
ســلطه پذیر بوده و بــه راحتــی میگویند باید
انقالبیگری را کنار گذاشت و خود را با نظم جهانی
هماهنگ کرد ،اینها نمیتواننــد پا به پای انقالب
حرکت کنند .حرفهای امروز آنها با انقالب و امام
منافات دارد».
>سورپرایزهای زاکانی در لحظات حساس

البته ناگفته نمانــد او در کنار همه این تندرویها
بعضا باعث سورپرایز هم میشد! سورپرایزهایی که
البته تنها در مواقع و شرایط حساس رخ میدادند.
درســت مثل زمانی که تالش داشــت مشکالت
دانشــجویان بازداشت شده دانشگاه تهران در سال
 88را روی حســاب دوستی که با مقامات قضایی
وقت آن موقع داشــت حل کند یا سعی کرد یکی
از مسببین جنایت کهریزک را به دام قانون بیندازد
هرچند که در این زمینه چندان توفیقی نداشت.
زاکانی شاید این بار هم شرایط کشور را حساس دید
تا درخواست مناظره با تاجزاده را مطرح میکند .اما
ماحصل نخســتین مناظره او با تاجزاده ،اکنون در
لحن زاکانــی به خوبی نمایان اســت .هرچند که
زاکانی در مناظره اش بــا تاجزاده تالش کرده بود
ضمــن برقراری دیالوگ با وی ،بر صحت و ســقم
نظراتش پیرامون  18تیر  78پافشاری کند ،اما امروز
در نقد صریح او از جریان اصولگرا و تعریف و تمجید
تلویحی از روند اصالحات میتوان ردپای تاثیرگذاری
گفتارهای تاجزاده را دید و این،یعنی موفقیت همان
تعامل .همان معجزه گفتوگویی که تاجزاده از آن
نام برده بود.

زاکانی همان چهرهای اســت کــه او را نه فقط به
عنوان یک اصولگرا بلکه به عنوان یکی از لیدرهای
دلواپســین مجلس هفتم ،هشــتم و به ویژه نهم
میشناختند .او سرســخت ترین مخالف برجام و
توافق هستهای بود .کســی که برای مقابله با این
جریان با کمک جبهه پایداری ،گروهی را علیه دولت
و توافق هستهای تشکیل داد ،او ریاست کمیسیونی
را برعهده گرفت با عنوان کمیســیون ویژه بررسی
برجام ،نتایج و پیامدهای آن ،کمیسیونی که در آن
به کمک اععضای پایداری ســعی میکرد تا همه
کاری بــرای زمین زدن برجام و توافق هســتهای
انجــام دهد .زاکانی که آن روزهــا به گفتمانها و
>چند اتفاق میمون دیگر
دیالوگهای طرف مقابل وقعی نمیگذاشت ،معتقد
بود که باید صرفا بربرجام تاخت و از این رو تا آخرین
اوضاع کنونی نیاز به این مناظرهها را بیشتر و بیشتر
میکند .شــاید در پرتو
لحظه تصویب برجام به
همــان گفتوگوی ملی
مقابله با آن برخاست.
ایــن روزها باید در پــی معجزه
از ســویی او را یکــی از
که بارها از آن سخن گفته
گفتوگویی بود کــه تاجزاده از
کســانی میدانستند که
شد اما متاســفانه عمل
آن ســخن میگوید .گفتوگو با
در طی سالهای گذشته
نشد تا اکنون کار به اینجا
هر کســی با هــر دیدگاهی .چه
همــواره زبان تند و تیز و
رسیده است.
اصولگرا و اصالحطلب با یکدیگر
ســتیزه جویانهای را چه
مناظره زاکانی و تاجزاده
چه گفتوگوهایی بسیار فراتر از
نســبت به اروپا و غرب
میتوانــد الگویــی برای
این کلیشــههای راست و چپ و
داشــته چه نســبت به
چند اتفاق میمون دیگر
دوگانه .گفتوگوها و تعامالتی در
رقیب سیاسی خود یعنی
هــم باشــد.مثال اینکه
اصالحطلبان .از آنهایی
سایر چهرههای سیاسی
چارچوب یک ایرانی با یک ایرانی با
که کمتر بتــوان با آنها
اصالحطلــب و اصولگرا
هر اعتقاد واندیشه و نگاهی .الاقل
سخن گفت و تعامل کرد.
نیز در صــدد برای برقرار
میتوان برای گسترده کردن این
او کسی اســت که برای
کردن چنین دیالوگهایی
تعامالت گسترده تر از نگاه چپ و
بــه راهانداختن جمعیت
بیپرده باشند.
راست سعی کرد
از سویی دیگر در چنین
رهپویان انقالب اسالمی،
برههای نقش صداو سیما
به آب و آتش زد و آنچنان
و رسانه ملی نیز میتواند پررنگ تر شود .مناظرهای
در این ســالها از دوم خــرداد به بدی یاد میکرد
از جنــس تاجزاده و زاکانی اگرچه در شــبکههای
که گویی انتخاب مردم در آن ســال و رایشــان به
اجتماعی مثل اینســتاگرام فراگیر شد و با اقبال
اصالحات تبدیل بــه لکه ننگینی در تاریخ انقالب
مخاطبان و البته رسانههای کاغذی و خبرگزاریها
اسالمی شده اســت .زاکانی از آن دوران و سیطره
روبه رو .اما تلویزیون هم به شرط اجرای برنامههای
اصالحات بر دولت به عنوان تلخترین خاطرات دوران
مناظرهای آزاد و واقعی میتواند این مسیر را ادامه
زندگــی اش یاد میکرد که هنوز بعد از گذشــت
دهد .البته نــه مناظرههایی مانند مناظرههایی که
سالها نمیتوان آن را از ذهن پاک کرد.

سوئیس ساز و کار مالی مستقل خود با ایران را آماده کرد

یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعالم
کرد این کشــور به دنبال ایجاد یک کانال مالی
مستقل برای ادامه تجارت با ایران است ،اکنون
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس از
آماده شدن این سازوکار خبر داد.به گزارش اتاق
بازرگانی ایران« ،شریف نظام مافی» اعالم کرد که
سازوکار مالی دو کشور آماده فعالیت شده است.
به گفتــه وی ،در صورت ورود پول نفت ایران از
آسیا به اروپا ،کانال مالی سوئیس بالفاصله آغاز
به کار خواهد کرد.رئیس اتاق مشــترک ایران و

ســوئیس افزود :در دوره قبلــی تحریمها زمانی
که ســوئیس قصد داشــت کانال مالی مشابهی
راهاندازی کند ،به بانکهایی که مجوز انتقال پول

فرانسه شرکت گوگل را جریمه کرد
فرانســه شرکت آمریکایی گوگل را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی
اتحادیه اروپا  ۵۷میلیون دالر جریمه کرد.به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز،
کمیســیون ملی اطالعات و آزادیها در فرانسه که نهاد ناظر بر حفاظت
از اطالعات در این کشــور اســت ،اعالم کرد که شرکت گوگل باید مبلغ
 ۵۰میلیــون یورو ( ۵۷میلیون دالر) به دلیل نقض قوانین این اتحادیه در
موضوع حفظ حریم خصوصی در فضای اینترنتی پرداخت کند .این مبلغ
یکی از بزرگترین جریمههایی است که تاکنون علیه این غول بزرگ حوزۀ
فناوری اطالعات وضع شده است.

ایران را دریافت کرده بودند 24 ،ســاعت فرصت
داده شــد تا پولهای ایران را از ژاپن به سوئیس
منتقل کنند.به گزارش انتخاب ،نظام مافی یادآور
شــد ،در دوره گذشته ،وزارت خزانهداری آمریکا
مجوز الزم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال
پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که در
ماههای گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با
دولت آمریکا بوده است.به گفته نظام مافی ،دولت
ســوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به
طور رسمی نام آن را اعالم نکرده است.

برکناریرئیسهواپیماییعربستان
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی رئیس اداره کل هواپیمایی
این کشور را از ســمتش برکنار کرد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
رسمی عربســتان (واس) ،پادشاه عربســتان «عبدالحکیم بن محمد بن
سلیمان التمیمی» را از ریاست اداره کل هواپیمایی این کشور برکنار کرده
است.هنوز علت برکناری این مقام سعودی مشخص نشده است.التمیمی از
سال  2017ریاست سازمان هواپیمایی عربستان را بر عهده داشت .پادشاه
عربســتان سعودی ،ماه گذشــته نیز در فرمانی تغییراتی در دولت داد و
عادلالجبیر وزیر خارجه را از کار برکنار کرد.

تاکنــون برگزار کرده و در آن مجریان به عنوان یار
کمکی طرف اصولگرای مناظره نقش بازی میکنند
یا مناظرههایی که شبیه به میزگردی برای زدن یک
جریان یا یک تفکر خاص شدهاند .تلویزیون به جای
پخش مستندهای یکطرفه ،میتواند مناظرههایی
دوسویه و دیالوگ گونه به صورت زنده و با دعوت از
چهرههایی با وزن یکسان اما از جبههها و گروههای
متفاوت رودرروی یکدیگــر برگزار کند و خود نیز
قضاوت را به مردم بسپارد و تالش کند با استفاده از
یک مجری بی طرف با یک مناظره قانونی و عادالنه
برای حرکت به سمت و ســوی تعامل گام بردارد.
چه بسا این گفت و گوها برای کشف حقایق بسیار
بتوانند موثر باشند.
بیتردید این روش بهتر از تکرار اتفاقات تلخ حذف
و نابودی گروههای مختلف سیاسی است باید برای
اعالم آمادگی گفتوگو با شــخصیتهای خارج از
نظــام نیز باب گفتوگو یا تعامــل را باز یا حداقل
امتحان کرد .همانگونه که تاجزاده اظهار داشــته
اســت« :برای گفتوگــو در درون و بیرون نظام با
موافقان و مخالفان آمادهام ،چراکه ما هیچ راهی جز
گفتوگوکــردن نداریم .کما اینکه قبال هم با آقای
مخملباف به صورت مکتوب مناظره کردیم».
این روزها بایــد در پی معجزه گفتوگویی بود که
تاجزاده از آن سخن میگوید .گفتوگو با هر کسی
با هر دیدگاهی .چه اصولگرا و اصالحطلب با یکدیگر
چه گفتوگوهایی بســیار فراتر از این کلیشههای
راســت و چپ و دوگانه .گفتوگوهــا و تعامالتی
در چارچوب یــک ایرانی با یک ایرانی با هر اعتقاد
واندیشه و نگاهی .الاقل میتوان برای گسترده کردن
این تعامالت گسترده تر از نگاه چپ و راست سعی
کرد .امروز برای جلوگیری از التهابات داخلی اســم
رمز تاجزاده «معجزه گفتوگو» باید در میان همه
گروههای سیاســی ایران آزمون شده و چه بسا به
عمل تبدیل شود.
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پیگیری آمریکا برای استرداد مدیر هوآوی
سفیر کانادا در آمریکا اظهار کرد ،واشنگتن استرداد رسمی مدیر ارشد مالی هواوی را پیگیری
خواهد کرد.به گزاری ایرنا ،دیوید مکناتن ،سفیر کانادا در آمریکا در گفتوگو با روینامه
«گلوباند میل» گفت ،آمریکا به کانادا گفته است که خواستار استرداد منگ وانژو ،مدیر ارشد
مالی شرکت هواوی خواهد شد اما اشارهای به زمان این درخواست نکرده است .مهلت ثبت این
درخواست تا  ۳۰ژانویه یا  ۶۰روز پس از دستگیری منگ در یکم دسامبر  ۲۰۱۸در ونکوور است.

چهره روز
معاون اول رئیسجمهور:

ی را
باید دامن جمهوری اسالم 
از فساد پاک کنیم

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
در سخنانی گفت :از لحظهای که یک مسئول
مطلع شــود که برخی افراد زیردست او آلوده
شدهاند یا به دنبال رانت و سوءاستفاده هستند،
بایــد فورا ً اصالحاتی انجام دهــد و اگر در این
زمینه اقدامی نکند ،ممکن اســت به این معنا
باشد که خودش نیز آلوده شده است.
وی با تأکیــد بر اینکه بایــد دامن جمهوری
اســامی ایران را از فســاد پاک کنیم ،اظهار
داشــت :باید از مدیران کاردان کشور حمایت
کنیم و به این نکته توجه داشــته باشــیم که
گرایشهای سیاسی مربوط به زمان انتخابات
است و پس از انتخابات همه ما یک مسئولیت
داریم که آن باز کــردن گره از زندگی مردم و
اداره مطلوب کشور است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه امروز در
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
هســتیم ،تصریح کرد :برگزاری جشــنهای
امسال از حساسیت بیشتری نسبت به سالهای
گذشته برخوردار است.
جهانگیری افزود :آمریکاییها از چهل ســال
گذشته از هیچ اقدامی علیه جمهوری اسالمی
ایران فروگذار نکردهاند و تمام ســعی و تالش
آنهــا این بوده که اجازه ندهند نظام جمهوری
اسالمی ایران بتواند به اهداف و آرمانهای خود
دست پیدا کند.
وی اضافه کرد :چه در مقطعی که جنگ علیه
کشــور ما تحمیل میشــد و چه در مقطعی
که رزمنــدگان ما در جنگ به پیشــرویها
و پیروزیهــای بزرگ دســت پیــدا کردند،
آمریکاییهــا مســتقیماً ورود پیــدا کردند و
ســکوهای نفتی و هواپیمای مسافربری ما را
هدف قرار دادند.
به گزارش ایلنا ،معاون اول رئیسجمهور ادامه
داد :پس از مذاکرات طوالنی درباره تحریمهایی
که به بهانههای هستهای علیه ملت ایران اعمال
شده بود و دستیابی به توافق برجام ،آمریکاییها
با این بهانه که رئیسجمهوری غیرمتعادل روی
کار آمده ،این توافق را برهم زدند و گفتند کاری
خواهیم کــرد که ایرانیها
نتوانند جشــن چهلمین
سالگرد پیروزی
ا نقــــا ب
اســالمی را
برگزارکنند.

در حاشیه

افزایش اخراج پناهجویان از آلمان

شنیدیم بر اســاس اطالعاتی که از سوی
روزنامه زوددویچه منتشــر شده ،آلمان
در سال گذشته میالدی در زمینه اخراج
پناهجویان و بازگرداندن آنها به کشورهای
دیگر عضو اتحادیه اروپا رکورد جدیدی بر
جای نهاده است .به گزارش ایسنا،بر اساس
اطالعات منتشر شده از سوی رسانههای
مختلف آلمان ،این کشور تا پایان نوامبر
ســال  ۲۰۱۸در مجموع  ۸۶۵۸پناهجو را
از آلمان اخراج کرده و به دیگر کشورهای
عضو اتحادیه اروپا بازگردانده اســت .این
درحالی است که مجموع کسانی که در سال
 ۲۰۱۷ناگزیر به ترک آلمان شده و به دیگر
کشــورهای عضو این اتحادیه بازگردانده
شده بودند ۷۱۰۲ ،تن اعالم شده است.

انتقادپسرمارتینلوترکینگ

باخبر شدیم پســر مارتین لوترکینگ از
مایک پنس به دلیل اســتفاده از سخنان
پــدرش در دفاع از طرح پیشــنهادی
مهاجرتی ترامپ انتقــاد کرد .به گزارش
ایســنا ،مارتین لوترکینگ سوم ،فرزند
مارتین لوترکینگ جونیــور اظهار کرد:
معاون رییس جمهور اقدام به قیاس دونالد
پ (رییس جمهور آمریکا) با مارتین
ترام 
لوترکینگ جونیور کرد .مارتین لوترکینگ
جونیور سازنده پل بود ،نه سازنده دیوار.
او در مراسم روز ملی بزرگداشت پدرش
افزود :اگر مارتین لوترکینگ جونیور (در
این شرایط) حضور داشت ،میگفت "عشق
و نه نفرت آمریکا را بزرگ خواهد ساخت".

ترامپ" :عصای جادویی" پیدا کردم

شنیدیم رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی
نوشت که یک "عصای جادویی" برای ایجاد
شغل در صنایع تولیدی پیدا کرده است.به
گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل،
دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریکا
گفت :سال گذشته میالدی بهترین سال
برای رشد مشــاغل در صنایع تولیدی از
 ۱۹۹۷بود .دولت قبلی گفته بود که تولید
به آمریکا باز نمیگردد و ما به یک عصای
جادویی احتیاج داریم .فکر کنم من یک
عصای جادویی پیــدا کردم ،چون اوضاع
بهتر شده است.توئیت ترامپ پس از اخبار
اوایل ماه جاری میالدی منتشــر شد که
گفته بودند میزان اشغال در صنایع تولیدی
آمریکا در سال  ۲۸۴ ،۲۰۱۸هزار نفر بوده
است .در حالی که در سال  ،۲۰۱۷این تعداد
 ۲۰۷هزار نفر بود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای انتخابپیمانكار
طراحی ،ساخت ،نصب و اجرای پلههای اضطراری (فرار)
ساختمان دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران

(رشکتسهامیعام)

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانكار واجد صالحیت موضوع
فوق الذکر با توجه به شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط ذیل اقدام نماید.
 شماره مناقصه97-20: مبلغ تضمین شركت در مناقصه(200.000.000 :دویست میلیون) ریال شــرایط الزم جهت شــرکت در مناقصه :حائــز صالحیت پایه پنــج ســازمان برنامه بودجهكشــوری در زمینــه ابنیه یــا صنعت یا تاسیســات كه تواما در ســندیكای فــوالد نیز حضور
داشته باشند.
 دریافت اسناد :اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 97/11/15و از طریقسایت شركت پتروشیمی جم به آدرس ( www.jpcomplex.ir/fa/tenderبخش مناقصه و مزایده) قابل
دریافت میباشد.
شرکتکنندگان میبایست نسبت به تنظیم و ارائه پاكتهای حاوی ضمانت نامه بانكی ،اسناد مناقصه
(شرایط و راهنمای شرکت در مناقصه ،پیش نویس قرارداد و اطالعات تکمیلی الزم) و پیشنهاد قیمت
همزمان و به صورت درب بســته و به تفكیك و به ترتیب با نامهای " الــف ،ب و ج" و جمعا در یک
پاکت دربسته اقدام نموده و اسناد مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ،97/11/25
بهنشانی :تهران ،خیابان توانیر ،خیابان نظامی گنجوی ،روبه روی شهرداری منطقه  ،6پالك  ،27دبیرخانه
حراست تحویل و یکنسخه رسید تحویل اسناد دریافت نمایند.
تمامی مکاتبات و هماهنگیهای الزم درخصوص این مناقصه از طریق پستالکترونیک شرکت به نشانی:
 tender@jpcomplex.comمیباشــد ،فلذا اعالم رسمی نشانی پستالکترونیک مناقصه ،برای تداوم
اطالعرسانیها الزامی است.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج میباشد. شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشدمختار است.
 تلفن تماس 021-88652978 :روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

