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ساالری خبر داد:

برابری درصد افزایش حقوق بازنشستگان
تامیناجتامعیبابازنشستگانکشوری
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مازیار هوشمند

تأمیناجتامعی؛ منادحقیقی دولت الکرتونیک
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www.payameasalooye.ir

وینگربوهشری
سپاهان و طعم
شیرینصدرنشیین
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سوغاتی کرونا در روز
 13بدر برای خانوادههای
بردخونی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

شناسایی  ۲۰درصد از بیماران کروانیی
استان بوهشر در دو هفته اخیر

ر
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان بوشهر از شناسایی  ۲۰درصد از بیماران
کرونایی این استان در دو هفته اخیر خبر داد .سعید
کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
اکنون به  ۲۵هزار مبتال در استان بوشهر رسیدهایم

رییس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان دیر از ابتال  16نفر از
خانوادههای بردخونی به کرونا
در دورهمی  13بدر خبر داد.
احمد آخوندی گفت :بیتوجهی
به توصیههای و عدم رعایت
پروتکلهایبهداشتی،دورهمیهای
خانوادگی در شهرستان ّدیر را به
کانون اصلی موارد ابتال به کرونا
تبدیل کرده است.

که نشاندهنده رشد شدید و انفجاری این بیماری
در استان است .دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان
بوشهر گفت :با تغییر رنگ شهرستانهای دشتستان
و دیلم از نارنجی به قرمز ،تعداد شهرستانهای قرمز
استان به سه شهرستان افزایش پیدا کرد.
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مسابقه سوارکاری استقامت کشوری
در کنگان به قیمت جان مردم

طنــــر

 100اسب و  400خدم و حشم از سراسر کشور در راه کنگان

وحید حاج سعیدی

از افاضات علم تاج
معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2

فاجعهای که منتظر آن بودیم و دملان
منیخواست رخ دهد ،اتفاق افتاد

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
امروز در حالی وارد پیک چهارم مبارزه با ویروس
کرونا شدیم که ،با یک ویروس جهش یافته ای
نه تنها در ایران بلکه در دنیا کسی انتظار آن را
نداشت ،جهش پیدا کرد و وارد کشور شد .آمار
بیماران مثبت به سرعت در حال افزایش است که
همهی این موارد زنگ خطری برای رعایت پروتکل
های بهداشتی است .خواجهئیان معاون فنی،

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در
مصاحبه رادیویی اظهار کرد :در یک مقطع زمانی
استان بوشهر شاهد تغییر در رنگ بندی بود ،اما
بعداز جهش ویروس کرونا در کشور و استان ،رنگ
بندی سفید و آبی به هم خورد .خواجهئیان گفت:
متاسفانه پس از سفید شدن وضعیت ،رعایت
پروتکل ها در جامعه بین مردم و ادارات کمتر شد
که نتیجه آن شرایط فعلی است.

مشکلکمبودسیمان
در بوهشر حل نشد

آگهيفراخوانعمومي
 مناقصه اجرای دیوار آجری ،زیرسازی و بتن ریزی سالن ورزشی 
در راستای اجرای صورتجلسه شماره  ۵۱مورخ  1399/11/03شورای اسالمی روستای بساتين ،این
دهیاری در نظر دارد پروژه اجرای دیوار آجری ،زیرسازی و بتن ریزی سالن ورزشی خود را با مبلغ برآورد
 6/952/600/000ریال به پیمانکار واجد شرایط قانونی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت هایی که دارای سابقه
کاری و گواهینامه صالحیت هستند دعوت می گردد به واحد قراردادهای دهیاری بساتين مراجعه نمایند.
شماره مناقصه 400/198 :
 مهلت خرید اسناد از تاریخ  1400/01/۱8تا پایان وقت اداری (  )13:30روز شنبه 1400/01/28
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد :ساعت  10:00روز یکشنبه مورخه 1400/02/۱2
 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار 326/300/000 :ریال
 نوع تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار  :تضمین شرکت در فرایند اجرای کار بصورت یکی از تضامین
قابل قبول وفق آیین نامه شماره /۱۲۳۴۰۲ت  50659ه مورخ  94/09/22هئیت وزیران باشد.
 تبصره :در صورت ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت وجه نقد ،مبلغ نقدی می بایست
به حساب شماره  0107653084001نزد بانک ملی بنام دهیاری بساتين واریز و فیش واریزی ارائه
گردد.
 تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت  12:00روز يكشنبه 1400/02/12
 .1هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
شد.
 .2پس از تعیین برندگان مناقصه ضماتنامه برندگان اول و دوم تا زمان تکمیل مدارک و انعقاد قرارداد نزد
دهیاری نگهداری و ضمانتنامه سایر متقاضیان به آنان مسترد خواهد شد.
 .3هزینه خرید اسناد مناقصه :واریز مبلغ  2/000/000ریال به شماره حساب  56655027210817/02بنام
دهیاری بساتين نزد پست بانک شعبه عسلویه
 .4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
 .5آدرس مناقصه گزار :استان بوشهر  -شهرستان عسلویه  -بخش چاه مبارک  -روستای بساتين -دهیاری
بساتين
شماره تماس :ثابت ۰۹۱۷۳۷۷۹۰۶۸-۰۷۷۳۷۲۵۱۱۷۵ :آقای ابراهیمی  ۰۹۱۷۹۴۹۶۰۱۴آقای خیاری
 .6شرکت در مناقصه حقی را برای مناقصه گران بوجود نیاورده و دهیاری بساتین در رد یا قبول هر یک
از پیشنهادات واصله مختار است.
آگهی نوبت اول 1400/01/18:آگهی نوبت دوم1400/01/25 :
روابط عمومی دهیاری بساتین
1400010037

ادامه در صفحه 3

3

تابناک :عجب مسئوالن طلبکاری
داریم؟
علم تاج :ای پسر می خورده ای
چشمت گواهی می دهد! مسئول
طلبکار کجا بود؟! همگی پای کار ،
خدمتگزار و خدوم و پاکدست!
تابناک :موبایل قاپ حرفهای برای
شانزدهمین بار به زندان رفت
علم تاج :قدیما می گفتن تا سه نشه
بازی نشه! االن ظاهر ًا خیلی بیشتر
شده...
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