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استاندار بوشهر:

امام جمعه بوشهر:

زیرساختهای بنادر صادرایت
استان بوهشر تقویت یمشود
2

بندر دیر یکی از بنادر مهم صادراتی استان
است .استاندار بوشهر توسعه صادرات از بنادر
استان بوشهر را یکی از سیاستهای مهم
اقتصادی دانست و گفت :برای رفع مشکالت
بازرگانان و فعاالن اقتصادی زیرساختهای
صادراتی استان بوشهر تقویت میشود .احمد
محمدیزاده صبح جمعه در نشست تخصصی

عدم اعتامد به جوانان در
استان بوشهر باید
شکسته شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه بوشهر گفت :عدم اعتماد به
جوانان در استان بوشهر باید شکسته
شود و ضمن توجه به این قشر ،از
جوانان توانمند در عرصههای مختلف
استفاده شود .آیت اهلل غالمعلی
صفایی بوشهری ظهر شنبه در نشست
با جامعه جوانان متحد اسالمی استان
بوشهر با بیان اینکه مقام معظم رهبری
بر اتکا به جوانان تاکید زیادی دارند،
بیان کرد:

برای رفع مشکالت صادرکنندگان و تقویت
ارتباط با کشورهای هدف صادراتی با تبریک
میالد با سعادت حضرت محمد مصطفی
(ص) و امام جعفر صادق علیهالسالم یکی
از ظرفیتهای مهم استان بوشهر را توسعه
تجارت دریایی با کشورهای همسایه دانست
و اظهار داشت..:

مطالبات رانندگان پارس جنوبی
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مدیریت اشتغال منطقه :اب
پیمانکاران خاطی برخورد یمشود
رانندگان پارس جنوبی نسبت به شرایط شغلی
خود معترضند .رانندگان اتوبوسها و مینی
بوسهای پارس جنوبی نسبت به شرایط
شغلی خود معترض هستند؛ این رانندگان
میگویند :پیمانکاران نسبت به تعهدات خود
پایبند نیستند؛ دستمزدهای ما ناچیز است و
معمو ًال با تاخیر بسیار برگزار میشود.
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رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

افتتاحیه جشنواره ملی
خلیج فارس برگزار
می شود

یکی از این رانندگان میگوید :قصد داشتیم
نسبت به شرایط شغلی خود اعتراض کنیم که
فع ًال منتظر رسیدگیهای مسئوالن و نشستی
که قرار است برگزار شود ،میمانیم.
مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه
ویژه پارس جنوبی در این رابطه توضیحاتی
ارائه داده است.:

روایت مورخ بوشهری از
بلوک لیراوی در بوشهر؛

طوایف لیراوی
میراثدار متدنهای
4
ایراین پیش از خود
هستند

اتمین  ۵۴درصد درآمد کشور در اپرس جنویب؛

استاین محروم اب ظرفیتهای فراوان
3

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر از آغاز
سلسله برنامه های جشنواره ملی خلیج
فارس با برگزاری مراسم یادمان شهدای
خلیج فارس در روز سه شنبه خبر داد.
علی احمدی زاده ظهر یکشنبه در
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
پانزدهمین جشنواره ملی خلیج فارس
روز سه شنبه چهارم آبان سال جاری ،در
ساعت  ۹و  ۳۰دقیقه با برگزاری مراسم
یادمان شهدای خلیج فارس و تجلیل
از خانوادههای معظم شهدای خلیج
فارس شروع خواهد شد ،اظهار داشت:
این برنامه از سلسله برنامههایی است
که تا دهم اردیبهشت ماه ،روز ملی
خلیج فارس برگزار خواهد شد.
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«آگهي فراخوان عمومی جهت شناسايي
مشاور ذیصالح(پایه 1و )2جهت بکارگیری
دستگاه نظارت برای پروژه ساخت ساختمان
اداری بر مبنای بخشنامه »1400/99349
شركت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد انجام خدمات مشاوره و نظارت بر
احداث ساختمان اداری در  4طبقه و متراژ حدودی  2400متر مربع طبق نقشه ها،جزئیات
و مشخصات فنی و خصوصی و مصالح مصرفی و مشخصات تصویب شده توسط کارفرما
در محل کارخانه خود واقع در شهرعسلویه ،مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)  ،شرکت
پلیپروپیلن جم به شرح این آگهی را به شرکت های مهندسی مشاور واجد شرایط واگذار
نماید.
متقاضیانی که دارای پایه یک و دو بوده و آمادگی انجام خدمات مشاوره و نظارت را دارند
می بایست نامه اعالم آمادگی خودشان به همراه رزومه ،یک نسخه از تأییدیه رتبه بندی
معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به همراه شماره تماس(تلفن همراه) تا
تاریخ  1400/08/10به نشانی تهران – شهرک قدس  -بلوار فرحزادی ،بلوار ایوانک،
خیابان شجریان شمالی  ،جنب بانک تجارت -پال ک  – 5شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه
چهارم – واحد حراست تحویل نمایند.
پس از بررسی و ارزیابی الزم از نظر توانایی ،از متقاضیان واجد شرایط و تأييد صالحيت شده
جهت دریافت برگه پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه کتب ًا دعوت بعمل خواهد آمد.
■ تذکر :1هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
■ تذکر :2شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از
مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
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روابط عمومی و امور بین امللل رشکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

14000081105

