
 برادر ارزشمند و عزیز جناب حاج اسماعیل صالحی

عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  به  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  مصیبت 
نموده، برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و بازماندگان صبر جمیل مسالت دارم. 

ما را در غم خود شریک بدانید.
روزنامه نسیم خوزستان        

هافبک تیم :

همیشه حمایت ها از تیم 
نفت مسجدسلیمان کم بوده است
صفحه 8

شماره 2426 - چهارشنبه 9 تیر 1400- سال هجدهم - قیمت : 2000 تومان

قیمت تمام شده شیر را کاهش دهید ؛

دامداران راضی
 به افزایش
 قیمت شیر نیستند

پارتی بازی و رشوه هم عادی شده است ؛

سیستم اداری کشور
به فساد 

مبتال شده است

صفحه 3صفحه 4

رعایت پروتکل ها افزایش نیابد ؛
خوزستان با چالش مواجه می شود

کرونا  مدیریت  ستاد  عملیاتی  و  نظارتی  قرارگاه  فرمانده 
دچار  جامعه  از  عمده ای  بخش  اینکه  بیان  با  خوزستان  در 
پروتکل های  بیشتر  رعایت  به  گفت:  شده اند،  عادی انگاری 
بهداشتی نیاز داریم و اگر میزان رعایت پروتکل ها افزایش پیدا 

نکند، در استان خوزستان با چالشی جدی مواجه خواهیم شد.
ولی اله حیاتی در نشست قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد استانی 
مدیریت کرونا که دیروز )۸ تیرماه( در استانداری خوزستان برگزار 
شد، اظهار کرد: واقعیت این است با شرایطی که با آن مواجه 
هستیم و با توجه به موجی که در کشور شروع شده است و این 
میزان رعایت پروتکل ها در استان خوزستان؛ احتمال اینکه وارد 

موج پنجم بیماری شویم، وجود دارد.
وی افزود: اولین بحثی که باید مد نظر همه و به ویژه دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار بگیرد، موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی 
و طرح  فرمانداری ها  مشترک  بازدیدهای  باید  بنابراین  است. 

شهید سلیمانی تقویت شود.
در  کرونا  مدیریت  ستاد  عملیاتی  و  نظارتی  قرارگاه  فرمانده 
خوزستان بیان کرد: در بحث اطالع رسانی، اداره کل ارشاد و صدا 
و سیما اقدامات خوبی انجام می دهند. شهرداری نیز در بحث 
اطالع رسانی قرار بود در نقاط پرتراکم شهر بیلبوردهایی که در 

حوزه بهداشت تهیه شده است را نصب کند.
گفت:  خوزستان،  استان  مرزهای  وضعیت  خصوص  در  وی 
و  است  مسدود  همچنان  مسافر  ورود  برای  زمینی  مرزهای 
است.  مستقر  مرزها  در  کرونا  تست  انجام  برای  آزمایشگاه 

مرزهای دریایی نیز تحت کنترل شدیدترین پروتکل ها هستند.
حیاتی تصریح کرد: متاسفانه بخش عمده ای از جامعه ما دچار 
عادی انگاری شده اند و خیال می کنند چون شیب کرونا نزولی 

بوده، شرایط عادی است بنابراین پروتکل ها را زیرپا گذاشته اند.
وی افزود: در این شرایط، گرچه شیب بیماری کاهشی است 
اما وضعیت شکننده است و هر آن ممکن است مجددا سیر 
صعودی پیدا کنیم لذا از هم استانی ها می خواهیم به جد به این 

موضوع توجه کنند.
در  کرونا  مدیریت  ستاد  عملیاتی  و  نظارتی  قرارگاه  فرمانده 
خوزستان با اشاره به در پیش بودن برگزاری کنکور سراسری 
گفت: در خصوص برگزاری کنکور به دستگاه های خدمات رسان 
از جمله آب و برق  و آتش نشانی اعالم کردیم که تمهیدات 
الزم را در نظر بگیرند. امنیت حوزه ها نیز برای ما مهم است و 

امیدواریم که آزمون با رعایت پروتکل ها برگزار شود.
وی گفت: به رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی نیاز داریم 
استان  در  نکند،  پیدا  افزایش  پروتکل ها  رعایت  میزان  اگر  و 

خوزستان با چالشی جدی مواجه خواهیم شد.

چراغی که به خانه رواست 
به مسجد حرام است ؛

اول ایران 
را واکسینه کنید
بعد صادرات 
4را آغاز کنید

7

 قاتل خودکشی کرد ؛

قتل عام 7 مرد 
بخاطر فقط

 65 متر زمین

عضو کمیسیون انرژی :

احداث تونل 
انتقال آب 
بهشت آباد
 منتفی شد

هجوم سهم خواهان
به رئیس جمهور منتخب ؛

رئیسی 
در محاصره 
پیرمردها !
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آقایان شورای شهر از فروش زمین ها اجتناب کنند ؛

نطقهایآتشینبدونهمصدایی
درمجلسراهبهجایینمیبرد
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روابط عمومي و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب استان خوزستان

ــماره  ــه و ش ــماره 1400/1028 در روزنام ــه ش ــي مناقص ــي كيف ــتعالم ارزياب ــی  اس آگه
ــت ــي دول ــداركات الكترونيك ــامانه ت 2000005744000076 در س

شرکت آب وفاضالب خوزستان درنظردارد مطابق آیین نامه اجرایي بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ، پروژه زیر را به شرکتهاي 
واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه شماره 94/30593 مورخ 94/03/05 و با اطالعات عمومي مشروحه ذیل را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت  واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابي کیفي از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابي کیفي تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
رشته كاري عنوان مناقصهتداركات الكترونيكي دولت

مورد نياز
برآورد

 ) ميليون ريال(

مهلت دريافت 
اسناد مناقصه 
از طريق سايت 

ستاد

تاريخ و ساعت 
آخرين مهلت 

تحويل مدارك  از 
طريق سايت ستاد

1400/10282000005744000076
عملیات اجرایي توسعه و بازسازي
 تصفیه خانه آب شهید کشتکار 

شهرستان آبادان

آب پايه 5
147/212 و باالتر

تا مورخ 
1400/04/19

ساعت 9

1400/05/ 02
ساعت 10

داشتن گواهینامه تاییدصالحیت ایمني پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد
 اسناد استعالم ارزیابي کیفي از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد. و براساس زمانبندي قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر 

تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.

گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه گشایش، 
بالمانع است .

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشورhttp://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتي شرکت :www.abfakhz.ir می باشد .

"شهروندخبرنگار"
روزنامهنسیمخوزستانباشید

www.nasimekhouzestan.ir

روزنامه نسیم خوزستان را با انتقادات، پیشنهادات  
و انعكاس مشكالت شهرتان یاري رسانید.


