
* رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان : آمار همین االن هم ۴ رقمی است، اما طبق دستورالعمل های 
سازمان جهانی بهداشت، تعدادی که با تست PCR مثبت قطعی فوت می شوند، اعالم می شود.

اي كه از دستت مي رسد كاري بكن ؛

سکوی پسماند روزگار اهالي
قلعه چنعان را سياه كرده است
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بخاطر مصائب و معضالت پس از بارش ؛

مردم خوزستان
براي نباريدن باران 

دعا مي كنند!

عضو هيات علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز :

كسب و كارها 
با اعمال قرنطينه 
نابود مي شوند
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رئيس دانشگاه علوم پزشكی اهواز :
مشارکت مردم ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اِعمال محدودیت 
در شهرهای استان خوزستان گفت: تداوم حساسیت اجتماعی و 
مشارکت فعاالنه تمامی ارکان جامعه برای مهار موج جدید کرونا 

ضروری است.
همه گیر  بیماری  یک  مهار  داشت:  اظهار  ابول نژادیان،  فرهاد 
مستلزم مشارکت تمامی اعضای جامعه است. ما در آستانه ورود 
به فصل سرد سال هستیم، موضوعی که می تواند به شیوع و 
سرایت ویروس سرعت بیشتری بدهد. الزم است پیش از آن، 

اقدامی مؤثر برای مهار موج بیماری انجام شود.
وی با اشاره به اعمال محدودیت در شهرهای قرمز استان افزود: 
اعمال محدودیت هایی برای مهار پیک اخیر بیماری گرفته شده، 

خودمان را مقید به رعایت ضوابط آن قرار دهیم.
برای  محدودیت ها  گفت:  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حفاظت از سالمت خودمان، پدران و مادران و فرزندانمان است. 
این دستورالعمل ها برای این است که قلب و نفس معلمان و 
کاسبان و کارگران و تمامی عزیزان زحمتکش ما زنده بماند تا 

سرپناه امید برای فرزندانشان باشند.
این مقام مسئول بیان داشت: در این روزها پزشکان و پرستاران 
هستند.  محروم  فرزندانشان  کشیدن  آغوش  در  لذت  از  ما 
بازرسان بهداشتی ما حین انجام وظیفه توسط اندکی از افراد 
کتک می خورند و رنج می بینند تا جلوی انتشار ویروس به جان 
از  را  اکثریت مردم خود  افزود:  بگیرند. وی  را  هموطنان خود 
مهمانی و دیدن اقوام و تأیید دوستان شان محروم کردند و غالب 
اصناف مسئولیت پذیرمان ضرورت های این ایام را درک کردند 

تا در تکمیل پازل سالمتی و مهار کرونا مشارکتی داشته باشند
اجتماعی  حساسیت  تداوم  با  امیدواریم  گفت:  نژادیان  ابول 
و مشارکت فعاالنه تمامی ارکان جامعه، بتوانیم در مهار موج 

بیماری موفقیت هایی کسب کنیم.

توسط بسيجيان جهادی خوزستان ؛
يك هزار و200 واحد غیر فعال

 عارضه يابی شدند
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان خوزستان 
گفت: عارضه یابی ۱۲۰۰ واحد صنعتی نیمه فعال استان و ۵۰ 
واحد معدنی توسط گروه های جهادی تخصصی بسیج از جمله 

اقدامات بسیج در سال جهش تولید است.
محمد خانچی، در تشریح برنامه های سازمان بسیج مهندسین 
صنعت و معدن استان در هفته بسیج اظهار داشت: عارضه یابی 
۱۲۰۰ واحد صنعتی نیمه فعال استان و ۵۰ واحد معدنی از سوی 
بسیج  اقدامات  جمله  از  بسیج  تخصصی  جهادی  گروه های 

مهندسین برای سال جهش تولید است.

عليرغم آغاز محدوديت ها، همچنان همه در خيابان هستند ؛

مردمهميشهدرصحنه!

سخنگوی ستاد
 مديريت كرونا در خوزستان :

مغازه متخلفين 
پلمپ می شود

مديركل تامين اجتماعی خوزستان :

بازرسی ها 
لغو شد

3

2

3

جهانگيري خطاب به استانداران :

قبل از 
تامين سرپناه

 حق تخريب نداريد

طرح مجلس براي
 صيانت و حفاظت از بيت المال ؛

مسئوالن
ممنوع الخروج 

مي شوند
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روزنامه نسيم خوزستان را  با انتقادات، پيشنهادات 

 و انعکاس  مشکالت شهرتان ياري رسانيد.

"شهروندخبرنگار" روزنامهنسيمخوزستانباشيد

امور قراردادهاي شهرداري شوشتر

شــهرداری شوشــتر بــه اســتناد مصوبــه هيئــت عالــی ســرمايه گــذاری و مصوبــه شــماره 275 بــه تاريــخ 99/6/30 شــورای محتــرم اســالمی شــهر 
شوشــتر در نظــر دارد جهــت توســعه زيرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهر شوشــتر و شــهرداری الكترونيكــی پــروژه احــداث و 
بهــره بــرداری از تونــل ارتباطــی بــرای برقــراری ارتباطــات شــبكه فيبــر نــوری را  از طريــق مشــاركت و ســرمايه گــذاری بــا بخــش خصوصــی بــه 

شــرح ذيــل اجــرا نمايــد.
ــه ســرمايه گــذاری در ايــن بخــش دعــوت بعمــل مــی آيــد جهــت دريافــت اســناد  از كليــه شــركت هــای دارای مجــوز FCP و عالقــه منــد ب
ــور ســرمايه گــذاری و  ــه آدرس ســاختمان مركــزی شــهرداری شوشــتر اداره ام ــخ 99/09/15 ب ــا تاري ــخ 99/09/05 ت ــدارک فراخــوان از تاري و م

مشــاركت هــا مراجعــه نماينــد.
مشخصات فراخوان : 

 1-آورده شــهرداری:  1-1 صــدور مجــوز حفــاری بــه متــراژ حــدود 130 كيلومتــر در محــدوده شــهر شوشــتر.  2-1 صــدور مجــوز و تخصيــص 
فضــا بــرای نصــب كافوها،باكس،كابل،ســابداكت و غيــره. 1-3 صــدور مجــوز اســتفاده و تجــاری ســازی از 130 كيلومتــر كانــال شــهرداری شوشــتر.

2- آورده ســرمايه گــذار: 2-1 حفــاری و ترميــم كانــال هــای انجــام شــده جهــت طــرح و كليــه هزينــه هــای مربــوط بــه كانــال هــای ارتباطــی 
فيبــر نــوری و نصــب دوربيــن هــای نظارتــی و ايجــاد سيســتم منيتورينــگ بنــا بــه نيــاز و درخواســت شــهرداری. 2-2 تهيــه طــرح توجيهــی جامــع 

و كامــل )اقتصادی،مالــی و فنــی(. 
3-نحوه مشارکت: نحوه مشاركت بر اساس روش B.O.L.T می باشد.

4-زمان و محل تحويل پيشنهادها، روز يكشنبه 99/09/17 از ساعت 8 الی 13 ،دبيرخانه حراست شهرداری واقع در ساختمان مركزی.
5-تضميــن شــركت در فراخــوان، مبلــغ شــش ميليــارد ريــال كــه بصــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانكــی در وجــه شــهرداری شوشــتر و يــا واريــز 
وجــه نقــد بــه حســاب 010590062003 بنــام ســپرده شــهرداری شوشــتر نــزد بانــک ملــی شــعبه بــازار كــه مــی بايســت در پاكــت الــف قــرار 

گرفتــه و همزمــان بــا ســاير پاكتهــا تحويــل ســرمايه پذيــر گــردد.
6-شرايط فراخوان:

*هيئت عالی سرمايه گذاری و مشاركت شهرداری شوشتر در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.
*هزينه چاپ بعهده برنده فراخوان می باشد.

*چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
*ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد فراخوان درج گرديده است. 

فراخواندعوتبهمشارکتمرحلهدومنوبتاول


