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سرلشکرسالمی:

هیچکسباآمریکامذاکرهنمیکند

صیادان حفاظت از محیط زیست
دریاییراجدیبگیرند

مدیرکل سیاسی و انتخابات بوشهر:

مردم اختالف طبقاتی و فساد را
منیپذیرند

2

2

امامجمعهبوشهر:

راهمبارزهبااستکبار،مقاومت
همهجانبهاست

8

معاونعمرانیاستانداربوشهر:

تعاملمنطقیبینصنعتنفت
وجامعهپیرامونیضروریاست
معاون عمرانی استاندار بوشهر خواستار اطالعرسانی
خدمات صنعت نفت برای مردم جامعه پیرامونی شد و
گفت :تعامل منطقی بین صنعت نفت و ساکنین محیط
پیرامونی ضروری است .مهرداد ستوده در نشست با کانون
مدیران و متخصصان بومی صنعت نفت استان بوشهر با
تقدیر از راهاندازی این کانون اظهار داشت :این کانون باید
در وهله نخست ،مبلغ و بیانگر خدمات وزارت نفت باشد

رئیسمرکزاقیانوسشناسیخلیجفارس:

آلودگی صنعتی
در جنگلهای حراء نایبند
همچنان باال است

و بتواند یک نزدیکی و آشتی مابین وزارت نفت و ساکنین
حوزه انرژی ایجاد و خواستهها و انتظارات طرفین را تعدیل
و به یک تعامل منطقی برساند.وی افزود :گاه ًا مشاهده
میشود شرکتهای تابعه وزارت نفت پروژههای خوبی
انجام و در اختیار مردم قرار میدهند ولی متأسفانه آن طور
که انتظار داریم اطالع رسانی نمیشود .اگر مبنا و معیار همه
ما قانون و احترام به مردم باشد در زمینههای ...

محمد ولیزاده

هامیونشهنواز،حافظ
رئیسعلیدلواری
چند دههای میشود که تا صحبت
از «تنگستان» و تنگستانیها به میان
میآید ،در ذهن همهی ما یک نام بیش
از هر نام دیگری برجسته میشود و
آن کسی نیست جز «رئیسعلی»
فرزند زایرمحمد (کدخدای روستای
دلوار ،از توابع ...

2

طارمی غایب بزرگ ایران مقابل هنگ کنگ
سفر کوتاه به بوشهر
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وحید حاج سعیدی

صد کاندیدا که قبل از مردن
باید به آنها رای داد!

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر :

طی حکمی از سوی عباس اسدروز :

معاون مدیرعامل
رشکتپایانههاینفتیایران
منصوبشد

2

سامانهمشاهدهقبوض
الکرتونیکیبرقمشرتکانبوشهری
2
راه اندازی شد

3

حقیقت ًا «انتخابات» را باید گل سر سبد
و شاه بیت مناسبت های اجتماعی
و نماد دموکراسی و مردم ساالری
و مدنیت و این دست حرف های
روشنفکرانه در جامعه نامید تا جایی
که الو األلباب و اولی االبصار جامعه
معتقدند مزایا و برکات این رویداد
اجتماعی بی شباهت به فضای حوزه
سرزمینی «اتوپیای افالطون» و ...

برادر گرامي جناب آقاي مهندس ميثم پوردرويش محمدي

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت مي گوييم و از خداوند بزرگ براي آن مرحوم
رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
مديريت و كاركنان روزنامه پيام عسلويه

آگهي مزايده عمومي

آگهي تجدید فراخوان بهره برداري از ميدان ميوه و تربار

سازمان مدیریت پسامند شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد ،تفكیك پسامند در مبدأ را بر اساس رشایط
مرشوحه ذیل و از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد صالحیت واگذار مناید .لذا از كلیه
اشخاص حقوقی متقاضی واجد رشایط دعوت به عمل می آید ،جهت كسب اطالعات بیشرت بر اساس
زمانبندی ذیل به امور حقوقی و قراردادها سازمان مدیریت پسامند شهرداری بندر بوشهر مراجعه و
نسبت به خرید اوراق مزایده اقدام منایند.
عمليات تفكيك از
مبداء پسماندها

يك سال/دوازده ماه
شمسي

بوشهر

60/000/000
98/000/000
)نود و هشت ميليون ريال( )شصت ميليون ریال (

 -1تضمني رشكت در مزايده می بايست به صورت ضامنت نامه بانكی يا واريز وجه نقد به حساب سپهر بانك صادرات
شعبه شهيد بهشتی به شامره  0102585158009ارائه و به رشح مندرج در اسناد مزايده تحويل گردد.
-2آخرين مهلت فروش اسناد :تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/06/20
-3محل و مهلت تحويل پاكت ها :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1398/06/27امور حقوقی و قراردادهای سازمان
مديريتپسامند.
-4تاريخ بازگشايی پاكتها :چهارشنبه -ساعت  11صبح مورخه 98/07/03
 -5حضور منايندگان رشكتها با در دست داشنت معرفی نامه كتبی در جلسه مزايده آزاد می باشد.
-6سازمان مديريت پسامند در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
-7هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده می باشد.
-8در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حارض به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير رشايط مزايده در زمان خريد اسناد به متقاضيان رشكت در مزايده تحويل خواهد شد.
-10آدرس و تلفن سازمان :بوشهر-خيابان شهيد چمران -تقاطع ساحل -12سازمان مديريت پسامند شهرداری بندر
بوشهر -طبقه دوم 33335890و 33321467

www.setadiran.ir
رديف

موضوع مزايده

مدت قرار داد

موقعيت مكانی

مبلغ پايه مزايده
(ماهيانه)

مبلغ تضمني رشكت
در مزايده

استناد ماده  (( 30قانون اصالح و تسري آئين نامه معامالتي شهرداري تهران مصوب  1355به كالنشهرها  ،مراكز استانها
و شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت)) وطبق مصوبه شماره /3842ش مورخه  1397/11/01شوراي محترم
اسالمي ،شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد  12غرفه را براساس شرايط مشروحه ذيل و از طريق مزايده عمومي
به فروش برساند .لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي واجد شرايط دعوت به عمل مي آید از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نمايد ،مطابق جدول زمانبندي ذيل به سامانه مذکور به آدرس
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید.الزم است مزایده گران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصهمحققسازند.
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شماره فراخوان

موضوع مزايده

تعداد
غرفه

موقعيت
مكاني

بوشهر-بلوارشهيد
بهره برداري از
12
 5098005701000008غرفه هاي ميدان عدد قرني-ميدانميوه
میوه و تربار
و تربار

مبلغ پايه
بهره برداري
ماهيانههرغرفه
جهت سال اول

مبلغتضمين
مدت
شركت در مزايده
قرارداد
براي هر غرفه

15/000/000
 1سال
ريال

50/000/000
ريال

توضيحات:

-1تضمين شركت در مزايده مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي
تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 1003288684
بانك شهر مركزي ارائه گردد.

-2آخرين مهلت خريد اسناد :تا ساعت  13مورخه 1398/06/27
-3محل و مهلت تحويل پاكت ها:ادارهامورپيمانشهرداريبندربوشهر-تاپايانوقتاداريمورخه1398/07/07
-4محل و تاريخ بازگشايي پاكتها :شهرداري مركزي بندر بوشهر  -ساعت  /10ده صبح مورخ 1398/07/09

-5حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.
-6ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس WWW.BUSHEHRCITY.IR :درج گرديده است.
-7شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
-8هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان مزايده مي باشد.
-9در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد .

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

