روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر

صفایی بوشهری:

گردشگری دریایی با حفظ اصالت بومی
در دیلم توسعه یابد
امام جمعه بوشهر گفت :باید گردشگری دریایی با حفظ اصالت
بومی در دیلم توسعه یابد ،زیرا میتواند در اقتصاد شهرستان
تاثیرگذار باشد.آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه بوشهر ،در نشست با حجت االسالم اسدی
امام جمعه و ناصر کشاورزی فرماندار شهرستان دیلم ،توسعه استان
را نامتوازن خواند و بیان کرد .....

www.payameasalooye.ir

طاریم علیه
اتالر افتخارات
فوتبال ارواپ

2

پیــام
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حقوق این مدیران
قطع میشود!

تعدد مسیرهای حادثهخیز در استان بوشهر

این جادههای خونخوار

امروز همزمان با  ۱۵آذرماه آخرین
مهلت ورود و تکمیل اطالعات
حقوق دستگاههای اجرایی به
سامانه ثبت حقوق و مزایا است و
طبق آخرین هشدار داده شده به
دستگاهها ،اگر اقدام نکنند ....

راه در تعریف خود ،مسیر ارتباطی بین دو نقطه
بیان شده و از آن به عنوان یکی از مهمترین
زیرساختهای توسعهای یاد میشود و البته
یکی از مالکهای متمول و متمدن بودن
مناطق ،محورهای مواصالتی آن است.
استان بوشهر در جنوبی ترین قسمت کشور،
با داشتن  ۶۲۵کیلومتر مرز آبی ،بیشترین

3
سازمان صمت:

مرز مشترک با خلیج فارس را دارا است .این
استان  ۱۱میدان گازی ۱۳ ،میدان نفتی ،بالغ بر
 ۴۰پاالیشگاه و پتروشیمی ،مناطق آزاد ،بنادر
صیادی و تجاری و معادنی دارد که آن را
در قامت قطب انرژی و اقتصاد
مولد ایران معرفی میکند.
همه این ظرفیتها ....

3

استاندار:

بنبستراهاندازی
داروخانه هالل احمر در
بوشهرشکستهشود
استاندار بوشهر تأمین دارو ویژه بیماران
خاص در استان بوشهر را یک ضرورت
دانست و گفت :بنبست راهاندازی
داروخانه هالل احمر در استان بوشهر
باید شکسته و پیگیریهای الزم برای
صدور مجوزهای الزم انجام شود .احمد
محمدیزاده در نشست با مسئوالن
جمعیت هالل احمر استان بوشهر با
تبریک روز جهانی داوطلب با بیان اینکه
نتیجه حضور مردم در همه صحنهها
موفقیت همراه دارد اظهار داشت .....

افزایش متقاضیان
سرمایهگذاری در
بوشهر

مشکالت بیمهایصیادان
متایم ندارد

دهکده
گردشگریبوشهر
متحولمیشود

جذب بازاریاب کمرت از  ۱۸سال در شـرکتهای
بازاریابی شبکهای بوشهر ممنوع است

استاد دانشگاه
خلیج فارس در فهرست
دانشمندانبرترجهان
قرار گرفت

تبصره ماده ( )۸۷قانون نظام صنفی ،جذب
بازاریاب از بین افراد کمتر از  ۱۸سال ممنوع
است .او افزود :همه شرکتها موظفند تا پایان
آذر ،دستکم از طریق یکی از سامانههای دارای
مجوز (از جمله امتاء ،سماوا و شاهکار) که
قابلیت تفکیک افراد زیر  ۱۸سال را از سایر افراد
دارد ،بر روی بسترهای الکترونیکی خود (شامل
وبسایت و نرم افزار موبایل)،
قابلیت احراز هویت .....

دکتر پرویز ملک زاده ،عضو هیات علمی
دانشگاه خلیج فارس ،در هفتمین سال
پیاپی در جمع دانشمندان یک درصد برتر
جهان قرار گرفت .دانشگاه خلیج فارس
اعالم کرد :بر اساس گزارش پایگاه استنادی
جهان اسالم ،دکتر پرویز ملک زاده ،عضو
هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه
خلیج فارس ،برای هفتمین سال پیاپی در
جمع دانشمندان یک درصد ....
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اختالفات استانی بر رس مصوبه هیات وزیران

معاون سازمان صمت بوشهر گفت :جذب
بازاریاب از بین افراد کمتر از  ۱۸سال در
شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس قانون
نظام صنفی ممنوع است.ابوالقاسم محمدزاده
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره
به ساماندهی فعالیتهای بازاریابی شبکهای
در استان بیان کرد :طبق بند ( )۳ماده ()۱۰
آییننامه اجرایی موضوع مواد ( )۱۲( ،)۲و

بیمارستان  ۱۱۰تختخوابی
عسلویه؛  ۳سال روی کاغذ
آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

رد یف

موضوع

برآورد اولیه از
فهرست بهای پایه
( 1400ریال)

شماره فراخوان

1

اجرای کانال و
روکش آسفالت
خیابان بوشهر توسکا

7/677/017/989

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰63

 3ماه

2

اجرای روکش
آسفالت سطح شهر
منطقه یک فاز 2

16/803/873/136

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62

 2ماه

آخرین
مهلت
تحویل
پاكات

تاریخ
بازگشایی
پاكتها

حداقل رتبه
مورد نیاز

1400/09/20

1400/09/30

1400/10/01

رتبه  5راه و
ترابری و رتبه 400/000/000
 5ابنیه

1400/09/20

1400/09/30

1400/10/01

رتبه  5راه و
ترابری

آخرین
مدت
مهلت خرید
قرارداد
اسناد

900/000/000

توضیحات:
-1محل و آخرین مهلت تحویل اسناد :کلیه پاکات می بایست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری گردد .ضمن ًا اصل پاکت الف (تضمین
شرکت در مناقصه) در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید.
 -2پاكتهای مناقصه در ساعت  /11یازده مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.
-3تضمین شركت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانكی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانكی تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسالمی یا اوراق
مشاركت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره  1000181356907پست بانک ارائه گردد.
-4ضمن ًا متن آگهی در شبكه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir:درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.
-6مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
-7شهرداری در رد یك یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 -8سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
-9محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر
می باشد.
-10اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :آدرس  :بوشهر – میدان شهرداری – شهرداری مرکزی – طبقه دوم–
اداره امور پیمان تلفن07733340571 :
-11اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

1400091322

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر
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آگهی تجدید مزایده اجاره اماکن تجاری شهرک
پردیس جم و هتل شیرینو

با توجه به اینكه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه اجرای پروژه های عمرانی به شرح ذیل را به پیمانكاران واجد صالحیت و دارای شرایط
مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید ،لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیت كه دارای
گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین
شركت در
مناقصه
(ریال)

2

2

A-1400-004

 -1نام و نشانی دستگاه مزایده گذار ،محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد:

 بوشهر ،شهرستان عسلویه ،مجتمع طرح های پتروشیمی ،شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ،دفتر امور حقوقی و پیمانها -سامانه الكترونیكی ww.pazargad .org:تلفن 077-3732 3201-4 :داخلی 6183:یا تلفن  077-37645953دفتر مدیریت شهرک پردیس جم

 -2تاریخ نشر آگهی نوبت اول - 1400/09/16 :تاریخ نشر آگهی نوبت دوم 1400/09/17 :

 -3مشخصات اماکن تجاری موضوع مزایده:
نوع کاربری
پوشاک زنانه
خشکشویی
نوشت افزار و خرازی
کافی نت
سوپرمارکت خلیج فارس
تاکسی تلفنی
سوپرمارکت صدف
آرایشگاه مردانه (هتل شیرینو)

مساحت مغازه
 31متر مربع
 46متر مربع
 23متر مربع
 23متر مربع
 120مترمربع
 25متر مربع
 46مترمربع
 11مترمربع

قیمت پایه اجاره ماهیانه
 10.800.000ریال
 8.640.000ریال
 10.800.000ریال
 12.960.000ریال
 232.560.000ریال
 28.800.000ریال
 136.800.000ریال
 10.000.000ریال

 -4آدرس اماکن تجاری (مغازه های) موضوع مزایده :استان بوشهر ،شهرستان جم ،شهرک پردیس جم
 -5شرایط شركت كنندگان دراستعالم:

 -1-5مزایده گر باید خود ،بهره بردار باشد و امکان واگذاری کلی یا جرئی مورد مزایده (اجاره) به غیر وجود ندارد.
 -2-5داشتن توان مالی جهت خرید کاال و پرداخت اجاره بها
 -3-5به پیشنهاد قیمت مبهم ،مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4-5شركت در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادهای واصله بدون نیاز به ذكر دلیل مختار خواهد بود.
 -5-5مزایده گزار می تواند هر یک از اماکن را به هر یک از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که باالترین قیمت را ارائه نموده اند به اجاره واگذار نماید.

-6تاریخ بازدید از محل و موضوع استعالم از تاریخ  1400/09/16لغایت  1400/10/05ساعت  9:00الی 16:00
-7آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم پیشنهادها :ساعت  16:00 :روز دو شنبه 1400/09/22
محل تحویل پیشنهادها :بوشهر ،شهرستان عسلویه ،مجتمع طرح های پتروشیمی ،شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ،دفتر رئیس
کمیته اموال مازاد و خارج از رده
 -8آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت :ساعت 14:00 :روز یک شنبه 1400/10/05

-9گشایش پاكت های «الف» و «ج» (تضمین و پیشنهاد قیمت) :ساعت  15:00روز سه شنبه 1400/10/07
 -10جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 077-3732 3201 -4 :داخلی  6183یا شماره تلفن  077-37645953دفتر مدیریت
شهرک پردیس جم یا به سایت شهرک پردیس جم به آدرس www.pazargad.org :مراجعه فرمایید.
1400091337

روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

