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25هزار خانوار روستایی بوشهر
زیرپوششصندوقبیمههستند
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خبر خوش وزیر نفت

ایرانازقطرجلوافتاد
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رئیس کل گمرک ایران:

فرصت ثبت سفارش کاال به  ۶ماه
افزایشمییابد

گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر:

برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است ،از سال  ۱۳۸۰در هر دو کشور آغاز شد و تا شش سال بعد همتراز
بود ،اما پس از آن به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگترین میدان گازی جهان از ایران پیشی گرفت و در حالی که ظرفیت تولید
گاز قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال ،به  ۶۰۰میلیون مترمکعب رسید ،ظرفیت تولید ایران  ۲۸۵میلیون مترمکعب در روز بود .طبق
آخرین گفته وزیر نفت ،ایران از قطر در پارس جنوبی پیشی گرفته است .میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است
که برروی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله  ۱۰۰کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار گرفته است .در سال  ۱۳۶۹با حفر
نخستین چاه اکتشافی در این میدان و براساس نتایج حاصل از لرزهنگاری ،وجود گاز مورد تایید قرار گرفت .وسعت این میدان  ۹۷۰۰کیلومتر
مربع بوده که بخش متعلق به ایران به  ۳۷۰۰کیلومتر است .براساس آخرین برآوردهای انجام شده ،ذخیره درجای این بخش ،حدود  ۱۴.۲تریلیون
مترمکعب و همچنین دارای ذخیرهای بالغ بر  ۱۹میلیارد بشکه میعانات گازی است ....
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صادرات تنها
راه توسعه
اقتصادی
کشوراست

مهدی طارمی:

برگزاریسیزدهمینجشنوارهعکسخربی
مطبوعاتیدوربیننتدربوشهر

بیش از  222نفر از
آموزشدهندگان
سوادآموزی بیمه شده اند
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش
و پرورش استان بوشهر گفت :تاکنون
بیش از 222نفر از آموزش دهندگان
دوره های مختلف سوادآموزی تحت
پوشش بیمه ای قرار گرفتند .غالمرضا
دانش فر در بازدید از کالس های سواد
آموزی در بوشهر با ذکر چگونگی
انجام بیمه شدن آموزش دهندگان
سوادآموزی ،اظهار داشت:از ابتدا سال
جاری تاکنون در دو مرحله بیش
از222نفر از آموزش دهندگان دوره های
مختلف سواد آموزی در ....

گناوهپذیرفتهنشد
اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
گناوه استعفای نادر جعفری سرمربی
این تیم را که در رقابت های لیگ
دسته دوم کشور حضور دارد نپذیرفتند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گناوه
روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت:
در جلسه اعضای هیات مدیره این تیم
که با حضور کلیه اعضا در خصوص
بررسی استعفای سرمربی و مشکالت
تیم تشکیل شد آنان مخالف و حمایت
خود را از وی اعالم کردند.نصراهلل
خواجه گیری افزود :تمرینات این تیم
برای دیدار با نیروی زمینی در تهران با
جدیت پیگیری و ...

موسیقی

محسنرشیفیان«نواهایرازآلود
شیبکوه»رامعرفیکرد

معاون سوادآموزی استان بوشهر خبر داد؛

استعفایسرمربیپرسپولیس
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بگذارند ابزی های تیم میل متام شود
بعد هر چه خواستند بگویند!
عکــس
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چه کسانی مشمول افزایش
دستمزدهستند؟
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تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومي
نوبت اول
به شامره GT/97017

شركتپايانههاومخازنپتروشيميدرنظرداردمناقصهخريدكامپيوتر
و تجهيزات جانبي را با اطالعات ذيل انجام دهد:
نام دستگاه مناقصه گزار :شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
نام مناقصه :خريد كامپيوتر و تجهيزات جانبي (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده)
نشاني دستگاه مناقصه گزار :عسلويه ،منطقه ويژه اقتصادي ،سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك،
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ،ساختمان اداري ،كميسيون مناقصات ،تلفن 021-42579205
يا تلفكس .0773-7295664
شرح مختصري از كار :خريد كامپيوتر و تجهيزات جانبي شامل :دستگاه كپي ،لپتاپ ،چاپگر ،اسكنر،
قطعات كامپيوتر و ...
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :ضمانتنامه بانكي به مبلغ  240،000،000ريال يا واريز همين
مبلغ به حساب  2643044733نزد بانك تجارت در وجه شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي.
مدارك مورد نياز :مجوز شورايعاليانفورماتيك و يا گواهينامه عضويت در نظام صنفي رايانهاي
كشور (پروانه كسب خدمات كامپيوتري)
هزينه خريد اسناد مناقصه :واريز مبلغ ( 500،000پانصد هزار) ريال به شماره حساب مندرج در بند 5
آگهي.
نحوه دريافت اسناد :مناقصه گران عالقه مند به شركت در مناقصه مي توانند با در دست داشتن معرفي
نامه ممهور به مهر شركت از تاريخ  97/11/08لغايت ساعت  14:00مورخ  97/11/14جهت
دريافت اسناد به آدرس مندرج در بند  3آگهي مراجعه نمايند.
جهت تحويل پاكات پيشنهادي،مناقصه گران محترم مي بايست پاكات پيشنهادي خود را بههمراه
ساير مدارك خواسته شده در اسناد مناقصه ،حداكثرتا ساعت  12:00مورخ  ،97/11/28توسط نماينده
خود و با ارائه معرفي نامه معتبر ،به همان آدرس تحويل و رسيد دريافت دارند.
ـ ساير اطالعات مناقصه و جزئيات شرح كار در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
ـ ارائه معرفي نامه و همراه داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد و شركت در جلسات الزامي است.
ـ هزينه چاپ آگهي بهعهده برنده مناقصه مي باشد.

شركت پايانهها و مخازن پتروشيمي

شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي (سهامي خاص)

با ما بهتـر دیده شوید
 07733534872

