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روزنامه نسيم خوزستان را 
با انتقادات، پيشنهادات  و انعكاس
 مشكالت شهرتان ياري رسانيد.
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سس خرسی را دریابید ؛
محسن تنابنده به گرانی 

ماکارونی واکنش نشان داد
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

تيم اقتصادی دولت
نياز به بازنگری 

جدی دارد

یک زن سرپرست خانوار خطاب به سید محرومان : 

نگذاريد بيشتر از اين 
شرمنده فرزندانمان
 شويم
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رئیس جمهور محبوب مستضعفان ؛ 
اجازه ندهید جایگاه متعالی تان به دست 

افرادی بی کفایت و بی لیاقت مخدوش شود
و  محرومان  ستمدیدگان، 
انقالب  این  اصلی  صاحبان 
امکانات  حداقل  از  که 
کشور  در  رفاهی  و  معیشتی 
محروم اند این دوره انتخابات 
را با انگیزه ای خاص به پای 
تا  آمدند  رای  های  صندوق 
ضمن  شایسته  انتخابی  با 
و  ستم  و  ظلم  کنی  ریشه 

نابرابری درجامعه، تحولی مثبت را موجب شوند و  حذف 
به همگان ثابت نمایند این رئیس جمهور با دیگر روسای 
جمهور تفاوتی دوچندان دارد. چرا که از میان قشر محروم 

جامعه به پا خواسته و ...
با  ها  قیمت  افزایشی  روند  که  نگذشت  زمانی  اندک  اما 
شیبی تندتر از دولت های قبل ، ملت دائم در استرس و 
فشار کشورمان را در تنگنای بیشتر قرارداد و در نهایت تیر 
خالص حاصل از افزایش چند برابری قیمت آرد صنعتی، 
بیشتر  را  جامعه  درآمد  کم  و  مظلوم  قشر  فقیرانه  زندگی 

متالطم ساخت. 
واقعا آقای رئیس جمهور تصور ننموده اند با افزایش قیمت 
آرد صنعتی به تبع آن ماکارونی، ساندویچ، فالفل و. افزایش 
چندبرابری و نامتعارف خواهند داشت و این موضوع به سایر 

اقالم خوراکی و حتی غیر خوراکی نیز تسری می یابد ؟
آقای رئیس جمهور اقالم یادشده غذای الکچری نیستند 
که آن ها را از سفره ثروتمندان جمع می کنید ، ای  کاش 
خودتان سری به محل فروش این نوع اغذیه ها می زدید 
و از نزدیک مشاهده می نمودید که چه قشری از جامعه 

خریدار آنها هستند!
افراد  سفره  از  اقالم  این  و..  خیار   ، گوجه  شدن  گران  با 
تزئین دهنده سفره های  برچیده شد و االن  بی بضاعت 
الکچری اند و اینک افرادی که به ناچار و با ساندویچی، 
... شکم خود و عیال شان را سیر می نمودند  یا  فالفلی 
هدف قرارداده شده اند بطوریکه با این افزایش قیمت دیگر 
آنان نمی توانند حتی نان آن را تهیه کنند و عمال آن ها را 

نیز از سفره شان جمع نمودید )علی برکت اهلل(
آقای رئیس جمهور این چه حکایتی است این قشر مظلوم 
که سهم به سزایی در انتخاب تان دارد، هر بار با حرکتی 
متحورانه از سوی مسئولین بی کفایت و بی لیاقت شما در 

شوکی سنگین فرو می روند !
خداوند  که  مردمی  بر  را  ناخواسته عرصه  یا  خواسته  چرا 
رعایت حقوق شان سفارش  به  را  کررات همه  به  متعال 
نموده تنگ تر می کنید؟ چرا اولویت ها در جامعه مشخص 
نمی باشد ؟ آیا اولویت معیشت ملت نیست؟ نباید از خودتان 
سوال کنید مسئوالن زیر دست تان با چه انگیزه ای سفره 

کوچک این قشر را روز به روز کوچک تر می کنند؟
به نظر می رسد وقت آن باشد با استعانت از خداوند متعال و 
بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص، نظر این ملت را 
به خودتان معطوف سازید و اجازه ندهید جایگاه متعالی تان 

به دست افرادی بی کفایت و بی لیاقت مخدوش شود !
علی سالمت دوم
مدیر مسئول

نماینده مردم اهواز در گفت و گو با روزنامه نسیم خوزستان : 

دولت در حذف یارانه آرد صنعتی
اشتباه عمل کرده است

توسط وزیر نیرو ؛

صدريان فر رئيس هيئت مديره و مديرعامل
 شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان شد

این مردها انتخاب مناسبی نیستند ؛

قبل از جواب 
به خواستگارتان 

بخوانيد

۷۰۰ مورد 
فساد اقتصادی 

در مجموعه های 
وزارت کار 

رصد شد
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خدا قوت امام جمعه خرمشهر
به اعضای شورای شهر :

4 شهردار 
در ٨ ماه

پس از 10 سال وقفه ؛

تغذيه رايگان 
به مدارس

 بازمی گردد
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» آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره : 52445266 «

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

K  S  C

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : خدمات سمعي و بصري واحد روابط عمومي

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 3 سال

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/17 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات 

و مدارک الزم خود را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1401/02/20 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ  500,000 ریال 
)غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir  )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات 

/ عملیات / خرید اسناد تخصصی (
دریافت الکترونیک فایل اسناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir  )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی 

مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی (
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1401/02/31

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یک شنبه مورخ 1401/03/01
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 700,000,000 ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها
 KO.NARIMANI @ KSC.IR  : کارشناس: کبري نریماني                              تلفن:  6463-3213-061                    ایمیل      

نوبت دوم

نیرو،  وزیر  توسط  جداگانه ای  احکام  صدور  با 
وزارت  مدیریت  توسعه  راهبري  شوراي  اعضاي 

نیرو منصوب شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
"علی اکبر محرابیان" با صدور احکام جداگانه اي 

منابع  و  تحقیقات  )معاون  شعاع"   انجم  "رضا 
حقوقي،  )معاون  حیدري"  "احمد  انساني(،  
)معاون  بختیار"  "محسن  مجلس(،  و  پشتیباني 
روغني"  "افشین  اقتصادي(،   و  برنامه ریزي 
"محمود  وزارتي(،  دفتر  مدیرکل  و  وزیر  )مشاور 

کماني" )معاون وزیر و رئیس سازمان انرژي هاي 
"مرتضي  برق(،  انرژي  بهره وري  و  تجدیدپذیر 
مدیریت  توسعه  دفتر  )مدیرکل  بخشایش" 
فراهاني"  شهرابي  "محمد  اداري(،  تحول  و 
"عباس  انساني(،  منابع  توسعه  دفتر  )مدیرکل 
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  )رئیس  صدریان فر" 
شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان( و 
و  بازرسي  دفتر  )مدیرکل  نجفي"  کارگر  "مریم 
)مدیرکل  دهستاني"  "آزرم  و  عملکرد(  مدیریت 
و  مجازي  فضاي  امنیت  اطالعات،  فناوري  دفتر 
آمار( را به  عنوان اعضاي شوراي راهبري توسعه 

مدیریت وزارت نیرو منصوب کرد. 
مدیریت  توسعه  راهبري  شوراي  اساس،  این  بر 
در  و  اداري  عالي  شوراي  مصوبه  استناد  به 
در  تحول  و  اصالح  برنامه هاي  راهبري  راستاي 
نظام اداري در دستگاه هاي اجرایي ایجاد شده  و 
رئیس شوراي مذکور وزیر نیرو و دبیر آن معاون 
توسعه  دفتر  است.  انساني  منابع  و  تحقیقات 
مدیریت و تحول اداري وزارتخانه  نیز مسئولیت 

دبیرخانه شوراي مذکور را بر عهده دارد.


