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شركت فوالد خوزستان در نظر دارد عمليات تهيه، تعويض و 
انجام لوله هاي فرس�وده فوالدس�ازي خود را به مدت 12 ماه 
ب�ه ش�رح ذيل از طري�ق مناقصه به يكي از ش�ركت هايي كه 
داراي امكانات كافي، منابع انساني مناسب، سوابق و تجارب 
اجراي�ي مرتب�ط، كداقتص�ادي و گواه�ي صالحي�ت معتب�ر 

مي باشند واگذار نمايد.
از كليه داوطلبان ش�ركت در مناقصه دعوت مي شود با رعايت 
م�وارد ذيل در س�اعات اداري جهت اق�دام مقتضي به آدرس 
اهواز- كيلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خميني شركت فوالد 
خوزس�تان- واحد خريد خدمات- قراردادهاي خريد خدمات 
فن�ي )تلف�ن 2136412 و 2136413-0611 و دورن�گار 
2708144-0611 و Email:f.contract@ksc.ir اع�الم 
آمادگي(ي�ا پاي�گاه اطالع رس�اني WWW.KSC.ir( با ارائه 

معرفي نامه معتبر مراجعه فرمايند.
1(  ضمن كس�ب اطالعات الزم و اعالم آمادگي، پرسش�نامه 
جديد )اس�تعالم ارزيابي پيمانكاران( از پايگاه اطالع رس�اني 

فوق دريافت، تكميل و تا تاريخ 93/08/11 ارائه گردد.

2(  درياف�ت اس�ناد مناقصه)پ�س از تائيد واح�د ارزيابي فني 
پيمان�كاران( از تاري�خ 1393/08/20 به مدت دو روز در قبال 
ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500/000 ريال)غيرقابل استرداد( 

در وجه شركت فوالد خوزستان.
3(  تحويل پيشنهادات تا تاريخ 1393/09/01

م�ورخ  قيم�ت  پيش�نهاد  پ�اكات  گش�ايش  تاري�خ    )4
1393/09/02

5( مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400/000/000 ريال
6(  نوع تضمين: 1(  ضمانتنامه معتبر بانكي 2(  چك تضميني و 

يا واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان.
7(  شماره حساب هاي واريز وجه:

ال�ف(  حس�اب س�پهر 0100304453001 بان�ك صادرات 
شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3882 

ب(  حس�اب س�يبا 0102513186002 بان�ك مل�ي ش�عبه 
مجتمع فوالد اهواز كد 6532 

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
 شماره 52330240 نوبت دوم

روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

KSC

گ�روه سیاس�ی:   مجلس ب�ه محمود نیل�ی، وزیر 
پیش�نهادی علوم ، تحقیقات و فن�اوری رای اعتماد 
نداد تا این واقعیت روشن تر شود که نوع نگاه حسن 
روحان�ی رئی�س جمهور ب�ه موضوع دانش�گاه ها با 
اکثریت نمایندگان یکسان نیست و این اختالف افق 
فراتر از آن اس�ت که با البی و رای زنی مرتفع ش�ود.
تامل در نتیجه رای اعتماد کافی و گویاس�ت: 79 رای 
مواف�ق با وزارت دکتر نیلی احمد آبادی در مقابل160  
رای مخال�ف و 7 راي ممتن�ع از کل 246 رای.بدی�ن 
ترتیب س�ومین گزینه رئیس جمهور هم با دست رد 
مجلس مواجه ش�د تا جایی که اکنون می توان گفت 

وزارت علوم سه قفله شده است!
نخستین وزیر پیشنهادی دکتر جعفر میلی منفرد بود. 
یکی ازسه وزیری که از همان فهرست اولیه کابینه رای 
اعتماد نگرفت. گزینه بعدی به وزارت رس��ید اما او هم 
اس��تیضاح و به زیر کشیده شد.اکنون و در کمتر از یک 
س��ال و نی��م که از عم��ر دولت اعتدال گ��را می گذرد 
سومین وزیر پیشنهادی نیز با سد مجلس اصول گرا رو 
به رو شد،البته می توان دکتر جعفر توفیقی را نیز به این 
فهرس��ت اضافه کرد چرا که رئیس جمهور خود تصریح 
کرد قصد داشته او را پس از میلی منفرد معرفی کند؛ اما 

از یمین و یسار فشار آوردند و این اتفاق نیفتاد.
 در واقع رئیس جمهور گله می کرد که به رغم پایین 
آوردن اس��تاندارد های خود باز رضایت ندادند و انگار 
مش��کل جای دیگری است یا با خود رئیس جمهور یا با 
مس��یر و نه اس��امی.آرای موافق وزارت نیلی احمدی 
آب��ادی از خوش بینانه ترین تصورها نیز کمتر بود تا به 
وضوح نشان دهد افق دولت و مجلس در رویکردهای 

فرهنگی و دانشگاهی مشترک نیست.
اگر رئیس جمهور بخواهد رضایت جامعه دانشگاهی 
و پایگاه اجتماعی و سیاس��ی خود را جلب کند باید باز 
هم چهره ای همچون همین وزیران پیشنهادی را معرفی 
کن��د و اگ��ر بخواه��د او از مجل��س رای اعتماد بگیرد 
ناگزیر از کوتاه آمدن از اصول اعالمی خود خواهد بود 
و این جمع نقیضین کار دشواری است که به تدبیر ویژه 
ای نی��از دارد.در تحلی��ل رفتار مجل��س البته می توان 

ح��دس زد نیروه��ای جبهه پایداری دس��ت باال را پیدا 
کرده ان��د و قصد دارند هر طعن��ه رئیس جمهور در هر 
س��خنرانی را در عم��ل و ب��ا رای منفی در جلس��ه رای 
اعتماد یا مثبت در اس��تیضاح ها پاس��خ دهند و این رای 
عدم اعتماد نیز واکنش آنان به موضوع بورس��یه های 
غیرقانونی بود یا تاکید رئیس جمهور بر ادامه راه فرجی 
دانا را این گونه پاس��خ داده اند تا این پیام را منتقل کنند 
ک��ه راه باید تغییر کند نه نام ها.فارغ از بحث سیاس��ی 
موضوع را از منظر حقوقی هم می توان بررس��ی کرد و 
مش��کل را ریشه ای تر دانس��ت. زیرا ساختار سیاسی 
ای��ران ن��ه تماما ریاس��تی اس��ت ت��ا رئی��س جمهور 
بتوانددرمقام رئیس جمه��ور مجلس را منحل کند و با 
برگزاری انتخابات زودرس، زمینه تشکیل مجلس تازه 
ای را فراهم آورد که اصطکاک کمتری با دولت داشته 
باش��د و نه تماما پارلمانی اس��ت تا رئیس دولت از دل 

مجلس برآمده و طبعا با آن همسو باشد.
کما این که نخست وزیر دهه 60 مشکلی برای جلب 
رای اعتماد - چه هنگام معرفی و چه در اس��تیضاح ها-

نداش��ت چرا که اگر اکثریت مجلس با او نبود اساس��ا به 
نخست وزیری نمی رسید اما با حذف عنوان نخست وزیر 
و س��پردن ریاس��ت دولت به رئیس جمه��ور این پدیده 
ظه��ور کرد.ازس��وی دیگر به لح��اظ تاریخی هم عزل 
اولین رئیس جمهور در خرداد 1360 و شهادت دومین 
رئیس جمهور درش��هریور همان سال و انتخاب سومین 
رئیس جمهور در مهر همان سال در حالی که 18 ماه از 
عمر مجلس اول گذش��ته بود، سبب ش��د از آن پس هر 
رئی��س جمهور در ه��ر دوره خود با دو مجلس رو به رو 
باش��د. اما چون نخس��ت وزیر وجود داشت این مشکل 
چندان بروز نمی کرد زیرا کس��ی به نخست وزیری می 
رسید که مطلوب مجلس بود و طبعا تحرکات ازجانب 
اقلی��ت مخالف بود ک��ه قادر به برکنار ک��ردن وزیران 
نبودن��د و رای ع��دم اعتم��اد آن��ان نی��زدر اقلیت قرار 
می گرفت. با حذف عنوان نخست وزیر رئیس جمهور، 
رئیس دولت ش��د ب��ی آن که از مجلس برآمده باش��د. 
سابقه ریاست هاشمی بر مجلس سوم این اختالف را به 
تاخیر انداخت تا مجلس چهارم و ازآن پس با یک دوره 

مدارا می شد تا دوره بعد مجلس همراهی کند.
   در  مجل��س چهارم بود که بنای ناس��ازگاری را با 
سیاس��ت تعدیل هاشمی رفسنجانی گذاشتند و ابتدا به 
محس��ن نوربخش برای وزارت اقتصاد رای ندادند و 
بعد ایرج فاضل را از وزارت بهداش��ت کنار گذاشتند. 
مجلس پنجم اما همراه بود. در دوره خاتمی هم مجلس 
پنجم همس��و نبود و عبداهلل نوری را از وزارت کشور 
کنار زد. مجلس شش��م اما همراه بود. احمدی نژاد نیز 
کما بیش با مشکالتی از این دست رو به رو بود اما با 
فض��ای خاص سیاس��ی پس از بح��ث رد صالحیت ها 

احمدی نژاد در موقعیت متفاوتی قرار گرفت.
اکن��ون به نظر می رس��د رئیس جمه��ور روحانی با 
وضعیت مش��ابه هاش��می با مجلس چهارم یا خاتمی با 
مجلس پنجم رو به روس��ت و هر چند راهکار دایمی، 
اتخ��اذ تدبیری برای همزمانی عمر یک دوره دولت با 
یک دوره مجلس )مانند ش��هردار و ش��ورا( اس��ت اما 
عجالتا روحانی را ناگزیر می سازد به انتخابات مجلس 
ده��م بیندیش��د هر چند ک��ه بح��ث رد صالحیت ها و 
نظارت اس��تصوابی بسیار شدید تر از دوران هاشمی و 
خاتم��ی خواهد بود.روحانی نه می تواند مانند مصدق 
چه��ار پای��ه را بیرون مجلس بگ��ذارد و بگوید هر جا 
مردم هس��تند همان جا مجلس اس��ت و نه می تواند از 
ک��ف تعامل��ی خود ه��م پایین ت��ر برود و پ��س از رد 
میلی منف��رد، فرجی دان��ا و نیلی احمد آبادی افرادی در 

ژانر کامران دانشجو و مهدی زاهدی را معرفی کند.
بنا براین ناگزیر است کجدار و مریز این راه را ادامه 
دهد تا دوره این مجلس به سر رسد و با موفقیت های 
اقتصادی و دیپلماتیک و جلب بیشتر آرای عمومی و 
کس��ب اعتماد افزون تر درون نظام، قدرت چانه زنی 
خ��ود را در دف��اع از حق��وق م��ردم در کاندیداتوری 
انتخاب��ات مجل��س آت��ی افزایش دهد و در تش��کیل 
مجلس��ی نقش آفرینی کند که تمکین به رای آنان در 
ص��ورت مخالف��ت هم به منزله ع��دول از اصول خود 
نباش��د و بتوان میان خواس��ت اکثری��ت مردم و آنچه 
درانتخابات ریاس��ت جمهوری متبلور ش��ده نسبتی 
برقرار کرد.                                             منبع:عصر ایران

با 160 رای مخالف و 79 رای موافق

تقابل مجلس با روحاني؛ نيلي هم راي نياورد
همراهي اصولگرايان با افراطيون براي راي ندادن 

اطالعيهمهم
روابطعموميشركتگازاستانخوزستاندرآستانهماهمحرم

ب�ه مناس�بت فرا رس�يدن م�اه مح�رم، ايام ع�زاداري و 
س�وگواري سيد و ساالر ش�هيدان، آقا امام حسين)ع( و 
ياران وفادار ايش�ان، روابط عمومي ش�ركت گاز اس�تان 
خوزس�تان بخش�ي از موارد ايمني قابل توجه در مصرف 
گاز طبيعي ويژه هم اس�تاني ها در اين ايام و به خصوص 
دهه اول محرم در حسينيه ها، مساجد، هيات هاي مذهبي  

و تكاياي استان را برشمرد.
فريدون فرجي، رئيس روابط عمومي شركت گاز استان 
خوزس�تان ضمن عرض تسليت ايام سوگواري حضرت 
اباعبداله الحس�ين عليه السالم به همه شيعيان جهان و 
قبولي طاعات و عزاداري هاي ش�هروندان خوزستاني به 
درگاه اله�ي، رعاي�ت موارد ايمن�ي در مكان هاي اجتماع 
عزاداران حس�يني به خصوص در حس�ينيه ها، مساجد، 
تكايا و هيات هاي مذهبي را از نكات بس�يار حائز اهميت 
برش�مرد و اشاره داش�ت در چند روز اخير عدم توجه به 
م�وارد ايمني در مصرف گاز طبيعي در اس�تان حوادثي را 
در پ�ي  داش�ته ك�ه برخي از آنها متاس�فانه خس�ارات و 

عواقب جبران ناپذير به همراه داشته است.
ايش�ان توصيه هاي مهم ايمني در مصرف گاز را در چند 

مورد به شرح ذيل برشمردند:
1-  در صورت ترك مسجد، حسينيه ها، حتما شير اصلي 

گاز را ببنديد.
2-  ط�ول ش�يلنگ هاي گاز هرگ�ز نبايد از ي�ك و نيم متر 

بيشتر باشد.
3-  هرگ�ز از ش�يلنگ هاي طويل براي رس�انيدن گاز به 

نقاط مختلف ساختمان استفاده نفرماييد.
4-  ب�راي وصل كردن اجاق گاز، بخاري به لوله كش�ي از 

شيلنگ هاي فشار قوي استفاده نماييد.
5-  بدون اس�تفاده از بس�ت براي محكم كردن شيلنگ 

گاز هرگز از وسيله گازسوز استفاده نفرماييد.
6-  هرگز براي پيدا كردن محل نش�ت از شعله كبريت و 

امثال آن استفاده نكنيد.
7-  هر چند وقت يكبار دستگاه هاي گازسوز و شيلنگ ها 

بررسي شود.
8-  توصيه مي ش�ود وسايل گازس�وز كه در محل به طور 
ثابت نصب مي ش�وند به وس�يله لوله فلزي به سيس�تم 

لوله  كشي وصل گردد.
9-  از آوردن ضربه به وس�يله ظروف س�نگين روي اجاق 

گاز جدا خودداري شود.
10-  از سر رفتن ظروف غذا روي اجاق گاز جلوگيري نماييد.

11-  از قراردادن تمثيل و ش�عارهاي محرم و س�اير اش�يا 
قاب�ل اش�تعال در مجاور بخاري و اج�اق گازها كه مي توانند 
س�بب وقوع آتش س�وزي در مساجد و حسينيه ها گردد جدا 

خودداري فرماييد.
12-  نصب و استفاده از خاموش كننده هاي استاندارد در 
مساجد و حسينيه ها كه از ضايعات ناشي از آتش سوزي 

به موقع جلوگيري مي كنند ضروري مي باشد.
13-  نصب ش�ماره هاي ام�داد گاز، آتش نش�اني، امداد برق و 
فوريت هاي پزشكي در مساجد و حسينيه ها ضروري مي باشد.

14-  هرگ�ز ش�يلنگ هاي گاز مورد اس�تفاده در معرض 
تردد افراد نباشند.

رئي�س رواب�ط عمومي ش�ركت گاز اس�تان خوزس�تان 
س�المتي همه عزاداران حس�يني را آرزوي قلبي پرسنل 
اين ش�ركت برش�مرد و الزمه آن را رعايت كليه موازين 
ايمني و مراقبتي در مصرف گاز طبيعي دانست. فرجي از 
همه خوزس�تاني هاي عزيز، مص�رف بهينه گاز طبيعي و 
صرفه جوي�ي در آن را خواس�تار ش�د و اضاف�ه ك�ردن 
واحده�اي ام�دادگاز ب�ه ص�ورت 24س�اعته در خدمت 
ع�زاداران حس�يني خواهن�د ب�ود و از م�ردم ش�ريف 
خوزس�تاني خواسته مي ش�ود در صورت مشاهده موارد 
غير ايمن در مصرف گاز يا احتمال بروز حادثه با استفاده 

از تلفن 194 واحدهاي امدادي را با خبر سازند.

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شرکت گازاستان خوزستان

عراقچی: پیشرفت های ایران در شرایط تحریم  حاصل شده است

صالحی: مراحل خوبی را در مذاکرات با آژانس می گذرانيم
توافق هسته اي برای جامعه جهانی منفعت زاست
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منتجب نيا:رویه مجلس در مقابل وزارت علوم بی سابقه  است

مطهري: ندادن راي اعتماد به ضرر 
دولت، مجلس و كشورتمام مي شود

حساسیت بیش از حد به حوادث سال ۸۸ مانع اعتماد شد

در پي سقوط قیمت نفت در بازارهاي جهاني

درآمدهاي نفتي 30 درصد کاهش یافت
وقتی چینی ها نان تحریم ایران را می خورند 

تکرار بارش باران و انتقال شهروندان به بیمارستان:

باران اهواز همراه با بيماري مي بارد!
8ترکیب باران و فاضالب، سمي مهلک براي کارون 4

گزينه بعدی وزارت علوم، نجفی است
احمد شیرزاد: اصولگرایان می گویند 

وزارت علوم را بدهید به ما!

 به همراه جمعی از اعضای ارتش آزاد سوریه و مقادیر متنابهی سالح از طریق مرزهاي تركيه؛ 

ورودپيشمرگههایعراقیبهكوبانی
دبیرکل اتحادیه عرب: کشتار در سوریه در طول تاریخ سازمان ملل نظیر ندارد

 مساله آوارگان سوری خطرناک ترین فاجعه قرن است
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ليگ درهم است، دربي هم پخش نمي شود؛ عادل با فوتبالی هاست

کفاشيان: پيش بيني مي کنم تا پایان فصل بازي ها پخش نشود


