
آگهی  مناقصه  عمومی
 یك مرحله ای شماره 52341144 نوبت اول

شركت فوالد خوزستان در نظر دارد عمليات اجرای كاندوئت بانك و كابل كشی كوره 5 
خود را به مدت 9 ماه به ش�رح ذیل از طریق مناقصه به یكی از ش�ركت هایی كه دارای 
امكانات كافی، منابع انس�اني مناس�ب، سوابق و تجارب اجرایی مرتبط، كداقتصادی و 
گواهي صالحيت معتبر مي باش�ند، واگذار نماید. از كليه داوطلبان ش�ركت در مناقصه 
دعوت مي ش�ود با رعایت موارد ذیل در س�اعات اداري جهت اقدام مقتضي به آدرس 
اهواز- كيلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خميني شركت فوالد خوزستان- واحد خرید 
خدم�ات- قرارداده�اي خدم�ات فن�ي )تلف�ن: 32136418-061 و دورن�گار 
اطالع رس�انی  پای�گاه  ی�ا   E-mail:f.contract@ksc.ir   061-32908144

WWW.KSC.ir( با ارائه معرفی نامه معتبر مراجعه فرمایند.
1(  ضم�ن كس�ب اطالعات الزم و اعالم آمادگي، پرسش�نامه ارزیاب�ی پيمانكاران را از 
من�وی پورت�ال تامين كنندگان، شناس�ایی تامين كنن�دگان پایگاه اطالع رس�انی فوق 

دریافت، تكميل و تا تاریخ 94/06/25 ارائه گردد.
2(  دریاف�ت اس�ناد مناقصه)پ�س از تائي�د واح�د ارزیابی فن�ی پيمان�كاران( از تاریخ 
94/07/01 ب�ه م�دت ی�ك روز در قبال ارائه اصل رس�يد واریز مبل�غ 500/000 ریال 

)غيرقابل استرداد( در وجه شركت فوالد خوزستان.
3(  تحویل پيشنهادات تا تاریخ: 94/07/11 

4(  تاریخ گشایش پاكات پيشنهاد قيمت مورخ: 94/07/12
5( مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 160/000/000 ریال

6(  ن�وع تضمي�ن: 1(  ضمانتنام�ه معتبر بانكي 2(  چك تضميني و ی�ا واریز مبلغ در وجه 
شركت فوالد خوزستان.

* شماره حساب های واریز وجه*
الف(  حساب سپهر 0100304453001 بانك صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3882 
ب(  حساب سيبا 0102513186002 بانك ملي شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 6532 

روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

KSC

ریی�س جمهوری ب�ا تأکید بر نقش توانمندس�از 
فن�اوری اطالعات وارتباط�ات در رونق اقتصادی و 
بهب�ود به�ره وری در هم�ه بخش ه�ا، تصریح کرد: 
سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی 

اطالعات پرسرعت، ارزان و ایمن است.
به گزارش ایسللنا،حجت االسللام و المسلمین دکتر 
حسللن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران 
که به بررسللی و تصمیم گیللری در خصوص آیین نامه 
توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطاعات و ارتباطات 
اختصاص داشللت، گفت: برای افزایش بهره وری در همه 
بخش هللا، بایللد هزینه مبادله را کاهللش دهیم و به همین 
منظور باید خدمللات دولت همراه و دولت الکترونیکی 
گسترش یابد.وی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی 
در حللذف ارتبللاط شللخصی مراجعیللن بلله ادارات در 
پیشللگیری از فساد اداری، تأکید کرد: در کنار مقابله با 
فساد اداری، تأمین امنیت مبادله داده ها و احساس امنیت 

کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات 
در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی 
و استفاده مطلوب برای رشد اخاقی و فرهنگی جوانانمان 

در محیط مجازی برنامه ریزی و بسترسازی الزم را داشته 
باشللیم.اعضای دولللت در ادامه به بررسللی یکی از مواد 
قانللون رفع موانع تولیللد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند 
و آن را به تصویب رساندند.صندوق تثبیت بازار سرمایه 
بلله عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات 
سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط 
وقوع بحران های مالی و اقتصادی واجرای سیاسللت های 
عمومی حاکمیتی در شللرایط مذکور و به منظور حفظ و 
توسللعه شللرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه 
فعالیت می نماید.شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، 
مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و 
مقللررات فعالیللت و انحال صنللدوق، ارکان صندوق و 
وظایللف و اختیارات هیأت امنللاء و هیأت عامل از موارد 

ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.
هیأت وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسللی و فرهنگی کشللور بر محور دانش و 
فناوری با اسللتفاده از فناوری اطاعللات وارتباطات در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه توسعه و 
گسللترش کاربری فناوری اطاعللات و ارتباطات را به 
تصویب رساند.آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت 
فضللای کسللب و کار و اقتصللاد دانللش بنیللان در کلیه 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، 
فراهللم نمللودن زمینه ها و فرصت های بهتللر برای جلب 
مشللارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در 
اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطاعات در کشور، 
ارتقای کارآمدی نظام اداری کشللور مبتنی بر گسترش 
فللاوا بللرای عرضه فراگیر و در دسللترس عللام خدمات 
اقتصللادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت حضور و عرضه 
فرهنگ ایرانی و اسللامی در عرصه های نوین فناوری و 
نوآوری و افزایش سللهم بهره وری در نهادها و نرخ رشد 

اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد. 

روحانی با اش�اره به سیاس�ت دولت تاكید كرد:

برای رشد اخالقی در فضای مجازی برنامه ریزی کنیم 

یک عضو ارش�د تیم مذاکره کننده 
هسته  ای گفت: عده ای پذیرش قوانین 
بین الملل�ی را پذی�رش محدودی�ت 
تحمیلی دشمنان تفسیر می کنند که 
این موضوع بدون پش�توانه حقوقی و 

سیاسی است.
بلله گزارش ایسللنا، دکتر سللیدعباس 
عراقچللی، معاون وزیر امور خارجه ایران 
که به عنوان میهمان ویژه در جلسلله سوم 
هجدهمیللن اجاسللیه مجلللس خبرگان 
رهبری سخنرانی می کرد با تشریح پیشینه 
مذاکرات هسته  ای در 12 سال گذشته به 
عنللوان یللک مسللأله ملی، ضمللن بیان 
زیاده خواهی هللای طرف مذاکره کننده از 
تاش های جمهوری اسامی برای احقاق 
حق ملت و نپذیرفتن خواسته های نابه حق 
کشللورهای غربی 1+5 سللخن گفت و 
افزود: ما در مذاکرات با دست پر در ابعاد 
مختلف فنی، حقوقی، سیاسی و پشتیبانی 
مقام معظم رهبری و مردم مقاوم کشورمان 

وارد شللدیم و همیللن امللر موجب تحقق 
اقتدار نظام ما شد.

او از دسللتاوردهای مذاکرات و توافق 
هسللته ای گفللت و افزود: امروز شللاهد 
اقتللدار جمهوری اسللامی در منطقه و 
جهان هسللتیم و اثبات قللدرت نه گفتن 
نظام مقابل قدرت های به ظاهر برتر دنیا 
هستیم.این عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسللته ای ، ضمللن تقدیللر از نظللرات 
کارشناسی شده و سازنده برخی منتقدان 
توافق هسته ای گفت: ما الحق و االنصاف 
از برخی انتقادها تشللکر می کنیم چرا که 
طرح انتقادات موجب شد ما با دقت نظر 
و حساسیت بیش تری مواضع خود را در 
مذاکللرات مطرح کنیللم و همین موجب 
تقویللت قدرت مللا در مذاکرات بود، در 
عیللن حللال از طللرح برخللی نقدهللای 
غیرمنصفانلله که بیش تللر جنبه لجبازی 

دارند آزرده خاطر هستیم.
وی افزود: خواسللته مللا در مذاکرات 

احترام به اجرای حق هسللته ای و پذیرش 
حق کشور برای حرکت در مسیر تحقیق 
و توسعه، پیشللرفت و تحقق غنی سازی 
صنعتی و اسللتفاده از ماشین های نسل نو 
غنی سازی IR6 و IR8 برای رسیدن به 
اهداف صنعتی تا میزان یک میلیون سللو 
ظرف 15 سللال بوده که در این توافق به 
آن دسللت پیللدا کرده ایللم. عراقچللی 
دستاوردهای توافق هسته ای را این طور 
تبیین کرد: مهم ترین دستاوردهای ما در 
طللول ایللن مذاکللرات، پذیللرش حللق 

غنی سللازی کشللور از سللوی شورای 
امنیللت، تثبیللت اراده هسللته ای و رفع 
تحریم هللای اقتصادی و مالی به صورت 
یک جللا و بقیه تحریم هللا از جمله تحریم 
تسلیحاتی در یک فاصله زمانی معقول، 
بوده اسللت که سه خواسته اصلی و کان 

ما به شمار می رود و به آن ها رسیدیم.
معللاون وزیر خارجه با اشللاره به روند 
بررسی توافق در شورای عالی امنیت ملی 
گفللت: ما تمام مفاد توافق را بند به بند در 
شللورای عالی امنیت ملی و کمیسللیون 
سیاسللت خارجی و امنیللت ملی مجلس 
مورد بحث قرار داده ایم تا اعضای شورای 
عالی امنیت و نمایندگان مجلس با اشراف 
بر متللن برجللام تصمیم گیللری کنند.او 
هم چنین از پذیرش برخی محدودیت ها از 
سللوی کشور سللخن گفت و خاطرنشان 
کرد: هیچ یک از محدودیت های پذیرفته 
شللده ابدی نیسللت و در قالب یک مدت 
زمانی مشللخص تعریف شللده است. به 
عاوه، تمام تدابیر الزم برای جلوگیری از 
سللوء اسللتفاده طرف غربی در اعمال این 
گونلله محدویت ها یللا نظارت ها، در نظر 

گرفته شده است.

پذیرش قوانین بین المللی پذیرش محدودیت نیست 

عراقچی:  ازنقدهای غیرمنصفانه آزرده خاطر هستیم

گ�روه بین المل�ل: باربارا میکولس�کی س�ناتور 
دموک�رات به عنوان س�ی و چهارمین عضو س�نای 

آمریکا از توافق هسته ای ایران حمایت کرد.
 حمایت سللناتور باربارا میکولسکی بدین معناست که 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا موفق به حفظ حق وتو 
خود در کنگره در رای گیری درباره توافق هسللته ای شللده 
است. روز گذشته نیز، باب کیسی و کریس کونز دو سناتور 
دموکرات حمایت خود را از موافقتنامه هسته ای ایران اعام 
کردند. اعام حمایت میکولسکی به معنای آن است که 34 
نفر از اعضای سنای آمریکا یعنی 32 دموکرات و دو عضو 
مستقل اکنون از موافقتنامه هسته ای ایران ،که میراثی مهم 

برای سیاسللت خارجی رئیس جمهور دموکرات آمریکا به 
شللمار مللی رود ، حمایت می کننللد.  در حال حاضر تنها دو 
سناتور دموکرات به مخالفت با موافقتنامه به دست آمده با 
ایران برخاسته اند. کنگره آمریکا قرار است اواسط ماه سپتامبر 
درباره قطعنامه » عدم تایید موافقتنامه هسته ای ایران « رای 
گیری کند ،   قطعنامه ای که می تواند منجر به حرکت به جلو 
یا موقف شدن موافقتنامه هسته ای تاریخی باشد که آمریکا و 
پنج کشور دیگر ) روسیه ، انگلیس ، فرانسه ، چین و آلمان ( 
ماه ژوئیه با ایران به آن دست یافتند. اوباما متعهد شده است 
هرگونه قطعنامه عدم تایید موافقتنامه هسته ای ایران را وتو 
خواهد کرد اما با توجه به اینکه موافقتنامه هسته ای ایران کمی 

پیش از تعطیات 
تابستانی ماه اوت 
کنگره به دست آمد، 
این  مخالفلللللان 
موافقتناملله دو ماه 
فرصت داشته اند تا 
حمایت مخالفان را 
جلب کنند. اوباما 
اکنون با این تعداد 

رای می تواند درصورت رد توافق هسللته ای در سنا از حق 
وتوی خود استفاده کند.

حق وتوی اوباما حفظ شد؛ اجرای توافق هسته ای قطعی شد
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ظریف: توافق هسته ای 
پيروزی دیپلماسی است

گروه سیاسللي:  وزیللر امور خارجه توافق هسللته ای را پیروزی 
دیپلماسی دانست و گفت: در این توافق نشان دادیم که با کشورهای 

منطقه تنها باید با گفت و گو به نتیجه رسید و نه تحمیل و فشار...

 تالش براي پيروزي 
زیر سایه ترس

گللروه ورزشللي:   تیم ملی ایللران درحالی دومین باز ی اش در 
مسیر صعود به جام جهانی و جام ملتها را برابر گوام برگزار مي کند 
که همه منتظر پیروزي شللیرین در برابر این تیم هسللتند، تیمي که 

رکورد فراموش نشدني را براي کشورمان رقم زد... 

شكستن تحریم خودرو در 
گرو پاسخ به این سئواالت

گروه اقتصادی:  آیا بی انصافی نیست که از به ستوه آمدن مردم 
گایه کنیم و انتظار داشته باشیم که با این همه بایی که به سرشان 

آورده ایم، برای یکبار هم که شده طغیان نکنند....

استاد شجریان از 
بيمارستان مرخص شد

گروه فرهنگي:  استاد  محمدرضا شجریان دیروز11 شهریورماه از 
بیمارستان مرخص شد. این هنرمند که چند روز به دلیل سرماخوردگی 
شللدید و مشکات ریوی در بیمارستان کسری تهران بستری شده 

بود، برای گذراندن دوران نقاهت به خانه رفت...

2

10

8

12

روحانی با اشاره به سياست دولت تاكيد كرد:

برای رشد اخالقی در فضای مجازی برنامه ریزی کنیم 
گروه سیاسي:رئیس جمهور با تأکید بر نقش توانمندسازي فناوری 
اطاعللات وارتباطللات در رونق اقتصادی و بهبللود بهره وری در همه 
بخش ها، تصریح کرد: سیاسللت دولت پیگیری جدی گسللترش شبکه 
ملی اطاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است. حجت االسام دکتر حسن 
روحانی در جلسه هیات وزیران که به تصمیم گیری در خصوص آیین نامه 

توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطاعات و ارتباطات اختصاص داشت، 
گفت: برای افزایش بهره وری در همه بخش ها، باید هزینه مبادله را کاهش 
دهیللم و به همین منظور باید خدمللات دولت همراه و دولت الکترونیکی 
گسترش یابد. در کنار مقابله با فساد اداری، تأمین امنیت مبادله داده ها و 

احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

حق وتوی اوباما حفظ شد؛  اجرای توافق هسته ای  در آمریكا قطعی شد

الریجانی: »برجام« 
توافق خوبی است

خباز: مسووالن در چارچوب صحبت کنند

رئیس جمهور نگفت 
نظارت تماشایی است
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زمان تجدیدنظر در موضوع حصر 
فرا رسیده است

اظهارات  وزیر دادگستری درباره حصر و ممنوع التصویری: 
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صادق زیباكالم:

مذاکرات در دوره  جلیلی ۶ میلی متر هم جلو نرفت
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