آینده قشر مستضعف با خصوصی سازی
آموزش و پرورش برباد میرود ؛

معاون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

سهمیه اقالم اساسی
برای مواکب و
هیئتهای مذهبی
اختصاص یافت

آینده فروشی
نتیجه گسترش
مدارس غیردولتی!

صفحه 2

صفحه 3

شماره  - 2695یکشنبه  9مرداد  -1401سال هجدهم  -قيمت  2000 :تومان

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

درآمد و هزینه مردم
هیچ تناسبی باهـم ندارند

نائب رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس :

نابسامانی بازار
روغن موتور
ماحصل
انحصار است
2
مدیرعامل
جمعیت هالل احمر خوزستان :

خطر بروز
سیالب هنوز
وجود دارد

صفحه 2

3

به دلیل آمادهنبودن زیر ساختها ؛

زوار ایرانی
نتوانستند

وارد عراق شوند
4
زوج های جوان بخوانند ؛

اضطرابهایی
که زندگی شما
را مختل میکند

5

پراید مقصر بود ؛

علت سیل امامزاده داوود
مشخص شد!

صفحه 7

نوبت اول

« آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره » 52449932 :

مناقصه گذار  :شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه  :جمع آوری آب های سطحی محوطه توزین ریلی
نوع مناقصه  :عمومي يک مرحله اي
K S C
مدت زمان  12 :ماه
مهلت اعالم آمادگی  :تا پایان وقت اداری روز جمعه مورخ ( 1401/05/14با ارسال ایمیل به نشانی زیر)
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت  ، pim.ksc.irضمن 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  1401/05/22به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ 500,000
ریال (غیر قابل استرداد) به صورت آنالین از طریق آدرس ( pim.ksc.irپس 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.irپس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور  /منوی
مناقصات  /عملیات  /اسناد تخصصی )
تاریخ تحویل پیشنهادات  :روز دو شنبه مورخ 1401/06/07
تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت  /فنی  :روز سه شنبه مورخ 1401/06/08
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  5،000,000,000 :ريال
نوع تضمین  )1 :ضمانتنامه معتبر بانکی  )2چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 )3انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
نشانی شرکت  :اهواز – کیلومتر  10جاده اهواز بندر امام ،شرکت فوالد خوزستان  ،مدیریت  :خريد خدمات و قراردادها
ایمیل 061-32908147 :
تلفن061-3213-6415 :
کارشناس :امیر رضا خادم مسجدی

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهي مناقصه عمومي
شركت فارسيت اهواز (سهامي عام) در نظر دارد:
تولید،تخليه،تفکیک و بارگیری محصوالت قطعات بتنی
آجرسیمانی خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران محترم دعوت بعمل
می آید .جهت دریافت اسناد و تحویل مدارک تا  ۱۰روز پس از
انتشار آگهی (بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی) به واحد
امور قراردادها به نشانی اهواز  -کیلومتر  9جاده خرمشهر -
شرکت فارسیت اهواز تلفن 061-33313042داخلی  ۲۰۷اقدام
نمایند .الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی به عهده برنده
مناقصه می باشد.
شركت فارسيت اهواز

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان :

کشاورزان و دامداران محصوالت
و دامهای خود را بیمه کنند

خدارحم امیری زاده در خصوص ورود سامانه بارشی
مونسون به خوزستان اظهار کرد :پس از پیش بینی
هواشناسی و اطالعیه ستاد بحران استان ،ستاد مدیریت
بحران سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تشکیل شد و به
صورت  ۲۴ساعته شرایط در دست بررسی و پیگیری است.
وی افزود :تاکنون برای کشاورزان ،دامداران و دیگر
بخشهای حوزه کشاورزی بیش از  ۱۳اطالعیه هشداری
در خصوص ورود سامانه بارشی مونسون صادر شده است تا
در صورت وقوع سیالب و دیگر بالیای طبیعی ناشی از این
پدیده کشاورزان با کمترین خسارات مواجه شوند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت :تاکید بر
حضور مداوم مدیران شهرستانی و هماهنگی کامل با
فرمانداران در خصوص این مخاطره یکی دیگر از اقدامات
انجامشده برای کاهش بروز خسارتهای ناشی از مونسون
است .امیری زاده عنوان کرد :با توجه به احتمال وقوع وزش
باد شدید ،تندباد لحظهای ،بارشهای رگباری ،تگرگ ،رعد
و برق و احتمال سیالب در اسرع وقت کشاورزان نسبت
به بیمه محصوالت کشاورزی و دامهای خود اقدام کنند
و سعی کنند از اتراق در کنار رودخانهها خودداری کنند.
وی بیان کرد :همه ادارات جهاد کشاورزی استان در حالت
آمادهباش کامل هستند تا در صورت بروز حوادث احتمالی
بتوانند شرایط را مدیریت کنند و شاهد کمترین خسارات در
بخش کشاورزی باشیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت :اطالع
رسانی از خطرات وقوع توده مونسون به شکلی بوده که
همه بهرهبرداران بخش کشاورزی از شرایط اطالع کامل
دارند و نقاط بحرانی نیز برای همه آنها مشخص شده
است تا شاهد کاهش خطرات و خسارات باشیم.
امیری زاده تصریح کرد :آمادگی کامل برای مقابله با این
شرایط وجود دارد اما انتظار داریم بهره برداران بخش
کشاورزی شرایط را مدیریت و رعایت کنند تا شاهد بروز
اتفاق خاصی نباشیم.
وی در خصوص احتمال بروز خسارت به بخش کشاورزی
و دامداری و جبران این خسارتها گفت :در صورتی که
محصوالت و دامها بیمه شده باشند در صورت بروز هرگونه
مشکلی بیمه خسارات این افراد را پرداخت خواهد کرد اما
برای بخشهایی که محصوالت خود را بیمه نکرده باشند
شرایط به شکلی دیگری خواهد بود.

" شهروند خبرنگار "
روزنامه نسيم خوزستان باشيد
www.nasimekhouzestan.ir
روزنامه نسيم خوزستان را با انتقادات ،پيشنهادات
و انعكاس مشكالت شهرتان ياري رسانيد.
آگهي مناقصه عمومي
شركت فارسيت اهواز (سهامي عام) در نظر دارد:
تولید،تخلیه و بارگیری محصوالت سمنت پالست (کفپوش و سنگ
مصنوعی)خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران محترم دعوت بعمل می آید.
جهت دریافت اسناد و تحویل مدارک تا  ۱۰روز پس از انتشار آگهی
بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی به واحد امور قراردادها به
نشانی اهواز -کیلومتر  9جاده خرمشهر-شرکت فارسيت اهواز
تلفن061-33313042داخلی  ۲۰۷اقدام نمایند .الزم به ذکر است
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شركت فارسيت اهواز

