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اعتراف رسايي به طرح سئوال براساس حرف  دروغ!

تنشدرمجلسبخاطرسئواالتبيربطپايداريها

پاسخ وزير نفت به پايداري ها:

کسیاستعفامیدهدکهناامیدباشد
منسرشارازامیدونشاطهستم

آگهي  مناقصات  عمومي خريد 
گروه ملي صنعتي فوالد ايران در نظر دارد نسبت به خريد اقالم ذيل وفق مشخصات و شرايط كلي 

از طريق مناقصه عمومي از يك يا چند تامين كننده واجد شرايط خريداري نمايد.
1(  مشخصات مناقصه

روابط عمومي گروه ملي صنعتي فوالد ايران

موضوع مناقصه

 ) VXC  -  2500    A( خريلد تعلداد 12 علدد كليدهلاي خلالء
EAF بخلش  و   LF ترانسلفورماتورهاي كوره هلاي  جهلت 

فوالدسازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فوالد ايران 
)شماره درخواست 35027(

خريد سله رديف كليدهاي فشلارقوي مشلتعل بر چهار دستگاه 
 1/250 A 36 كليد فشار قوي      KV         TYPE=HD4 /     الف
دو دسلتگاه ب(       / HD4كليلد فشلار قلوي A 1/250 يلك 
دسلتگاه ج(    / HD4 كليد فشلار قوي A 2/500 يك دسلتگاه 
)شلماره درخواسلت 34085( جهلت بخلش پشلتيباني فنلي 

كارخانجات گروه ملي صنعتي فوالد ايران.

خريد يك سري مجموعه ترولي جرثقيل 5+20 تن جهت بخش 
كوثر كارخانجات گروه ملي صنعتي فوالد ايران 

)شماره درخواست 30844(

خريد 2 رديف برقگير مشلتعل بر 6 عدد جهت ترانس كوره هاي 
LF الف- برقگير POLIM  42 . 5      42  .  5  kv  سله عدد ب- 
برقگيلر   KV   -  10KA53 . 8سله علدد موتلور نيلاز بخلش 

فوالدسازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فوالد ايران 
)شماره درخواست 30404(

 خريلد مقلدار 450 تلن مفتلول فلوالدي )ST37  -2 ( بلا قطلر
5/5 م م مورد نياز كارخانجات گروه ملي صنعتي فوالد ايران

نوع مناقصه

دومرحله اي

دومرحله اي

دومرحله اي

يك مرحله اي

يك  مرحله اي

مدت اجرا

2ماه

يك ماه

2ماه

دوماه

12ماه

مبلغ تضمين

-/400/000/000ريال

-/255/000/000 ريال

-/290/000/000 ريال

-/55/000/000 ريال

247/500/000 ريال

شماره مناقصه

293009

293010

293011

293008

292102

رديف

1

2

3

4

5

1(  تاريخ فروش اسناد مناقصه لغايت 93/2/10 مي باشد.
2(  آخرين مهلت دريافت پاكات پيشنهاد قيمت: 

                                                                       روز شنبه مورخ 93/2/13
3(  تاريخ گشايش پاكات روز دوشنبه مورخ 93/2/15

4(  محل گشايش پاكات :
اهواز- دفتر كميسيون معامالت گروه ملي صنعتي فوالد ايران.

5(  نوع تضمين شركت در مناقصه:
 ضمانت نامله معتبر بانكي، يا چك هاي تضميني بانكي، يا بلوكه 
ماللي از مطالبلات نزد امور مالي گروه ملي و يا رسليد واريز وجه 
نقد به حسلاب جاري سپهر شماره 0102909017004 بانك 

صادرات شعبه گروه ملي صنعتي فوالد ايران.
ضمنا از كليه متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مي شود 
پلس از كسلب اطالعلات الزم و با ارائه اصل رسليد واريز 
مبلغ 200/000 ريال )غيرقابل استرداد( به حساب جاري 
شلماره 0102909017004 بانك صادرات شعبه گروه 
ملي با كد 3446 در سلاعات اداري جهت دريافت اسلناد و 

مدارك مربوطه، به آدرس اهواز كيلومتر 9 جاده خرمشهر- 
شلركت گروه مللي صنعتي فلوالد ايلران )3310066-

0611 تلفكلس: 3310122-0611( املور قراردادهلا و 
سايت www.insig.ir مراجعه فرمايند.

2(  شرايط متقاضي
1(  دارا بودن شخصيت حقوقي.

2(  اعلالم آمادگلي از طريلق شلماره تلفلن نمابر اعالم شلده: 
)0611-3310122(

3(  ارائه اسلناد و مدارك ثبتي و قانوني شلركت شلامل: تصوير 
اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات.

4(  ترجيحا داشتن سوابق كاري مشابه معتبر و مرتبط با موضوع 
مناقصه ضروري است.

5(  هزينه آگهي روزنامه متناسبا بر عهده برندگان مناقصات فوق 
خواهد بود.

ضمنا ارائه سوابق و مدارك مزبور هيچگونه حقي براي متقاضيان 
جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد نمود.

Z
Z

Z در پي قهرماني تيم فوتبال فوالد خوزستان 

در مسابقات سيزدهمين دوره ليگ برتر خليج فارس 

هدايت اله خادمي مديرعامل شركت حفاري شمال
 پيام تبريكي به شرح ذيل ارسال نمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اينجانلب ايلن پيلروزي غرورآفرين را به ملردم عزيز 
اسلتان فوتبال خيلز خوزسلتان، هيات محتلرم مديره 
باشلگاه، مديرعامل محترم شلركت فلوالد، كادر فني، 
مربيان و بازيكنلان افتخارآفرين، هيات محترم فوتبال 
اسلتان، جامعله داوري و همله هلواداران تيلم فلوالد 

خوزستان تبريك عرض مي نمايم.
هدايت اله خادمي- مديرعامل شركت حفاري شمال

شاگرد ممتاز
مهدي بيات 

ششم ابتدايي مدرسه ستايش

ورود كاروان تدبير و اميد 

به استان سيستان و بلوچستان 

 با استقبال مولوی عبدالحميد؛

روحاني:
شهرونددرجه
دونداريم

نوبخت:  تعيين نرخ  جديد بنزين پس  از ثبت نام يارانه ها

تعداد قابل مالحظه  ای از مردم  براي يارانه ثبت نام نکرده اند
 وزير اقتصاد:  اگر 10میلیون ثروتمند شناسايی شده، ثبت نام کنند حذف می شوند

دكتر تقوي:  اجراي فاز دوم هدفمندي، وضع معيشتي و اقتصادي مردم را نابود مي كند
رناني:  دولت، 6  ماه براي افزايش قیمت سوخت صبر کند

نامه يک اصفهانی به مردم ايران و جهان: 
ما اين گونه نیستیم

اعتراضهابهدفن»فرای«،
مردمرابااوآشناکرد

10

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا؛
رياض؛ آخرين شانس آبي ها

جنگصدرنشینيو
صعوددراهواز

فرکي بهترين مربي لیگ سیزدهم

وزارتبهداشت:نیميازافراد

15تا65سالهکشورچاقهستند

12

برخی نمايندگان مجلس: 

جنجالهایامثالرسايیصدايمانیست

9

2

8

5

گروه سياس�ي:  روز پرکار و پر تنش را یک نماینده 
مجلس در توصيف جلسه  دیروز   می گوید.

 بع��د از حض��ور وزي��ر اقتص��اد در جلس��ه  ديروز 
مجلس، پارلمان با حضور وزير نفت در جلس��ه علنی 
داغ تر شد.س��وال از وزير نف��ت چالش جدی پارلمان 
ب��ود؛ س��والی که ط��راح اصلی اش حمیدرس��ايی، از 
اعضای جبهه پايداری مجلس بود در اواسط آبان ماه 
س��ال گذشته طرح شده بود اما هیات ريیسه در مورد 

لزوم طرح آن در صحن علنی ترديد داشت.

موضوع اين اس��ت که س��وال در مورد اظهار نظر 
وزير نفت در يک جلس��ه خصوصی مطرح شده بود و 
بس��یاری از نمايندگان ترديد داشتند که آيا سوالی در 
چنی��ن موضوعی می تواند ج��زو مفاد اصل 88 قانون 
اساس��ی ک��ه نماين��دگان را محق می کن��د در مورد 

وظايف مسووالن از آن ها سوال بپرسند باشد يا نه.
يکی از مخالفان طرح س��وال، بهروز نعمتی، نماينده 

اسدآباد بود که سوال را به بغض معاويه تشبیه کرد، و 
از مجلس خواس��ت تا برای طرح س��وال از نمايندگان 
رای گیری ش��ود.ايرج نديمی،مصباحی مقدم ،تابش 

هم از  ديگر مخالفان طرح سوال از وزير نفت بودند.
س��وال حمی��د رس��ايی در مورد علت آنچ��ه که او 
»اظهارات خالف واقع و س��یاه نمايی مطلق« خوانده 
است بود.                                          صفحه 9 را بخوانید

روزپرکاروپرتنشمجلس


