
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تصمیم جدید ایران 
درمورد جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی

نگاهی به مقوله »ناموس« و »غیرت« در سینما؛ 
 قیصر کجایی که رومینا 

را ُکشتند؟

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل سفر رئیس 
موساد به مصر 

هراس از الحاق! 

آغاز رایزنی ها برای کسب سمت  در قوه مقننه؛

قالیباف برای چه 
 کسانی در مجلس 

حکم می زند؟

روایت مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت 
اقتصادی کشور در سال جاری؛

کسری بودجه ۱۸۵هزار 
 میلیارد تومانی و 
نرخ بیکاری باال

سياست 2

سياست 2

جهان 5

سينما 8

دسترنج 4

سياست 2

 اظهارات تازه رحمانی فضلی 
 درباره حوادث پاییز پارسال؛

 تعداد کشته های آبان 
همين روزها اعالم می شود

آدرنالين 7

 مساله ای که فوتبال ایران را 
 به بن بست رسانده است

فقر اقتدار
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 جدال بر سر اعتبارنامه ها، بهارستان 
را ملتهب کرد؛

نخستین جنگِ 
مجلس نو

سياست 2

مجلس یازدهم دیروز تشــکیل جلســه داد و رئیس مجلس یعنی 
محمدباقر قالیباف اولین نطق خود از جایگاه ریاست مجلس را ایراد کرد 

و خیلی زودهنگام هم به سراغ موضوع مذاکره با آمریکا رفت. 
او گفت که »مذاکره با آمریکا پُرضرر اســت« و در بخش دیگری از 
اظهاراتش نیز با نقد دولت اظهار کــرد: »اکنون که مجلس در آغاز راه 
خود قرار دارد، آنچه شــرایط را خطرناک تر می کند، الگوی مدیریتی 
دستگاه های اجرایی کشور اســت، که عالوه بر ناکارآمدی و آشفتگی 
مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بســیاری از اصول و مولفه های 
الگوی مدیریت جهــادی باور ندارد.« آقای رئیس همچنین هشــدار 
داد که »مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده سازی 
قوانینی که حل کننده مســائل مردم است، سهل انگاری کند.« گرچه 
رئیس تازه مجلس ســعی کرد اولین نطق اش، نطقی آتشین باشد و از 
همان آغاز حجت را با مخاطبانش تمــام کند؛ اما صحن مجلس چنان 
ملتهب و آشفته بود که قالیباف هر چند دقیقه یکبار همکاران خود را به 
رعایت سکوت و نشستن روی صندلی ها دعوت می کرد. بی نظمی اولین 
روز رسمی مجلس منجر به حواله چند کنایه به هیأت رئیسه مبنی بر 
ناتوانی در اداره مجلس هم شد؛ بی نظمی ای که بخش زیادی از آن ناشی 

از ماجرای اعتبارنامه ها و جنجال بر سر اعتبارنامه سه نماینده بود. 
از منتخب بودن تا نماینده شدن

گذشتن از سد شورای نگهبان و آوردن رأی تنها خان های موجود 
بر سر راه نماینده شدن نیست. بعد از تمام فراز و فرودها وقتی پای یک 

منتخب به بهارستان رسید...

وزارت نیرو جزئیات تشویق و تنبیه برقی روزهای گرم را اعالم کرد؛

پیشنهادهایی کاربردی- انگیزشی برای مصرف کمتر
چرتکه 3

شهرنوشت 6

 تجهیزات کافی برای مهار آتش جنگل ها وجود ندارد؛ 

شعلهها�ییکههمچنانزبانهمیکشد

آگهی فراخوان عمومی
تجدید مناقصه )عمومی مرحله دوم(

شماره 98/02
1. موضوع مناقصه:

باستناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید رزین های کاتیونی و آنیونی جهت استفاده در واحد تصفیه 
آب شرکت فجر انرژی خلیج فارس درخواست خرید شماره 9۷۴۸9۶۰ به شرح ذیل :

1-ION EXCHANGE RESIN PUROLITE A 400 MB 24000 LT MESC NO 8940543111
2-ION EXCHANGE RESIN PUROLITE C 100 MB 12000 LT MESC NO 8940543011

2. محل اجرا: 
مجتمع فجر انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی )ره(

3. مدت پیمان: 
مدت قرارداد پنج ماه می باشد.

4. زمان دریافت اسناد: 
حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی.

5. محل دریافت اسناد: 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندرامام خمینی )ره(. امور حقوقی و پیمانهای شــرکت فجر انرژی خلیج فارس تلفن: 

۰۶۱۵۲۱۷۱۳9۵ تلفکس مستقیم: ۰۶۱۵۲۱۷۱۳9۴
6. نوع و مبلغ سپرده شرکت درمناقصه: 

ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون ریال )۱/۰۵۶/۰۰۰/۰۰۰( ریال
۷. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

۸. آگهی فوق در سایت www.pgpic.ir  و www.fepg.ir  قابل مشاهده میباشد.
9. مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:  

9-۱- نامه اعالم آمادگی که در آدرس پســت الکترونیکی Email  و شماره تماس مســتقیم با شماره داخلی در آن قید 
شده باشد.

             9-۲- صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.
              9-۳- آخرین تغیرات مربوط به هئیت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا

              9-۴- صالحیت پیمانکاری
              9-۵- صالحیت ایمنی

             9-۶-  فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار ریال )۵۰۰/۰۰۰( ریال به حساب  
بانک ملت ۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴

حساب شبا IR ۱۴-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۲۶۱-۰۱۱۴-۸۴  همرا با شناسه واریز ۲۰۰۰۰۸۰۷۲۱۴۴
sharafi.s@fajrco.com آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک :    

روابط عمومی فجر انرژی خلیج فارس 


