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چرخ و فلک بوشهر تست نهایی شد
حسین حیدری در بازدید از پروژه پارک
شهر بوشهر اظهار کرد :در تست استاندارد
پروژه چرخ و فلک هشت واحد از
کابینهای به صورت پشت سرهم و
هر کدام به وزن  ۴۵۰کیلوگرم بارگذاری
شدند .وی بیان کرد :در این تست که با
حضور نماینده استاندارد برگزار شد سازه

چرخ و فلک بار نامتعادل را به صورت
بسیار مطلوبی به حرکت درآورد .حیدری
ادامه داد :براساس قانون استاندارد
جهانی برای تست موفق چرخ و فلک
مشابه بوشهر باید بارگذاری  ۶کابین آن
انجام میشد که با این وجود در تست
این سازه هشت کابین بارگذاری شد.

دسمتزد ۳میلیون و ۸۰۰هزار
ِ
توماینبرای مقابله ابکروان!

تمام
اجزای نظام سالمت یک کشور با ِ
حواشی و باال و پایین این نظام ،باید در یک
«همبستگی واحد» قرار گیرند تا خدمات اوالی
آن در حوزههای بهداشت و درمان در یک ِ
بافت
سیاستی قرار گیرند .چنانچه این اجزا تفکیک،
و با نگرش اقتصادی و محاسباتی دولتها،
خُ رد شوند ،سامان این نظام برهم میریزد.
در این شرایط ،صحبت از یکپارچه شدن
سیاستهای سالمت از طریق «نظام ارجاع» و
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چهارشنبه  ۲۲دی ماه ۱۲ /1400ژانویه  ۹ / ۲۰۲۲جامدی الثانیه  /1443سال چهاردهم  /شامره  4000 / ۱۸۵۲تومان ۴ /صفحه

سهلانگاری به
قیمت جان!

آنچه مسلم است اینکه کرونا با سهل
انگاری مهار نخواهد شد و هرگونه
پشت گوش انداختن تزریق دوز سوم،
زمینه افزایش ابتال ،بستری و در نهایت
مرگ و میر ناشی از کرونا را در استان
بوشهر و کشور را فراهم خواهد کرد.
با وجود روند خوب واکسیناسیون در
استان و کشور و کاهش شیب صعودی
روند مبتالیان و مرگ و میر ناشی از
کرونا؛ اما نگرانی ناشی از ابتال به سویه
جدید ُامیکرون ،در نقاط مختلف کشور
وجود دارد.

«پزشک خانواده» و راه اندازی «پرونده سالمت
الکترونیک» به عنوان «نخ تسبیح» این سیستم،
پیش گرفتن اموری اگر نگوییم بیهوده که
هزینهزا محسوب میشود.
با این وضعیت حتی نمیتوان «تقاضای القایی»
را کاهش داد و سطحبندی خدمات درمان را به
صورت عادالنه به جریان انداخت؛ موضوعی
که از چند دهه پیش مطرح شده و با وجود
ساخت صدها درمانگاه ،مراکز بهداشت و…

بحران برق در بوشهری که
 ۲برابر نیاز تولید دارد!
۲

اینجا قطب اقتصادی و انرژی کشور است؛
جایی که عالوه بر صادرات  ۹۵درصد نفت
کشور ۷۰ ،درصد گاز کشور را تولید میکند و
میزبان نیروگاه بزرگ اتمی است که در تولید
برق نقش مهمی دارد .همه اینها در طول
سالها اما دلیلی بر آن نشده که این استان
محروم از حاملهای مختلف انرژی نباشد.
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اُمیکرون را ریز
نبینید

تا سال  ۸۷تنها بخشهایی از شهرهای جم،
دیر و کنگان و  ۱۷روستای این استان از شبکه
گاز شهری برخوردار بودند و سالها به بهانه
گرمسیر بودن استان بوشهر این استان محروم
از انشعاب گاز بود و مردم به ناچار برای پخت
وپز و گرم کردن خانههای سیلندرهای ۱۱
کیلویی گاز را بر دوش میکشیدند.

بستریشدگانکروناییدر
بوشهرافزایشیافتند

گوجهکاران بوشهری و دردهایی
که هر سال نو میشوند
۳

آگهیفراخوانمناقصهعمویمدومرحلهای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تامین نماید:
2000093498000661

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
شماره مناقصه و تقاضا

تقاضای  3408800062مناقصه شماره 00/093

موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی

تجهیزات شبکه

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

 3.643.575.000ریال

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /123402ت 50659ه
مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشد.

مبلغ برآوردی مناقصه

 72.871.500.000ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه
ستاد

 10روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی كیفی
(رزومه) در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی /مالی در
سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال
می گردد.

آدرس مناقصه گزار

استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -ساختمان اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-
 ---اداره خرید -گروه خرید

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی WWW.SETADIRAN.IR :انجام
میپذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی
امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای 07731312253-2252تماس حاصل فرمایند.

شامره شناسه۱۲۵۷۴۵۵ :

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

ممیزی الکترواستاتیک و ارزیابی خطرات تخلیه بار ساکن در
پتروشیمی زاگرس انجام شد

برای اولین بار در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
کشور ممیزی الکترواستاتیک و ارزیابی خطرات
تخلیه بار ساکن در مجتمع پتروشیمی زاگرس
انجام شد .به گزارش روابط عمومی شرکت
پتروشیمی زاگرس ،بر اساس آنالیز آماری حوادث

فرآیندی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی در
دنیا ،بین  22تا  36درصد حوادث در دورههای
زمانی مختلف ،مرتبط با تخلیه الکترواستاتیک
میباشد که با توجه به حجم مواد قابل اشتعال
در مجتمع پتروشیمی زاگرس ،شناسایی و ارزیابی

منابع تولید و تجمع الکتریسیته ساکن و ممیزی
وضعیت کنترلهای موجود با هدف ارتقاء سطح
ایمنی فرآیند در این مجتمع صورت پذیرفت .بنا
بر این گزارش طی این ارزیابی ضمن اندازه گیری
آزمایشگاهی بارپذیری و کمینه انرژی آتشگیری
متانول ،منابع تولید و تجمع بار الکترواستاتیک
در انواع فرآیندهای جاری و حساس مجتمع
پتروشیمی زاگرس مورد شناسایی ،تجزیه و تحلیل
و ارزیابی ریسک قرار گرفت .در این ارزیابی ضمن
اندازهگیری میدانی تجمع بار ساکن در واحدهای
اول و دوم فرآیندی ،محوطه مخازن ،تراک لودینگ
و تانکرهای حمل بار ،کفایت و کارایی کنترلهای
مهندسی موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
افزودنی است پروژه ارزیابی خطرات الکترواستاتیک
پیش از این فقط در صنایع حساس دفاعی کشور
صورت پذیرفته و برای اولین بار در سطح صنایع
فرآیندی کشور در مجتمع پتروشیمی زاگرس و به
مدت  6ماه اجرا گردیده است/.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر گفت :با توجه به اینکه شیوع
سویه ُامیکرون از دلتا باالتر است باید
مراقب باشیم که ابتالی گروهی اتفاق
نیفتد.
اینکه از ابتدای دی تا دیروز فقط یک
نفر در بوشهر به علت کرونا جان باخته
یا اینکه تعداد مبتالیان و بستریشدگان
کم شدهاند ،نباید باعث شود که
مردم خیالشان از ابتال به کرونا راحت
شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهرمیگوید :ادامه این روند
کاهشی بههیچعنوان تضمینی نیست
و با کوچکترین بیاحتیاطی در زمینه
رعایت شیوهنامههای بهداشتی امکان
شعلهور شدن ویروس وجود دارد.

۲

آگهی مناقصه عملیات اجرایی احداث فضای سبز
شرکت پتروشیمی هنگام (یک مرحلهای)
نوبت دوم

شرکت پتروشیمی هنگام در نظر دارد عملیات اجرایی احداث فضای سبز خود را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
در روزنامه ،در تارنمای شرکت پتروشیمی هنگام به آدرس  www.hengampc.netدر دسترس و قابل
دریافت میباشد .متقاضیان در صورت دریافت اسناد از طریق تارنمای فوق ،الزم است مراتب آمادگی خود را
جهت شرکت در مناقصه بطور کتبی به شماره دورنگار مناقصهگزار ( )021- 88640390اعالم نمایند .در غیر این
صورت مناقصهگزار مسئولیتی در ارائه اطالعات بعدی و تغییر احتمالی در شرایط مناقصه و مواعد زمانی به
متقاضی نخواهد داشت.
محل تحویل پیشنهادات به مناقصهگزار :استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه پارس جنوبی ،فاز 2پتروشیمیها،
بعد از پتروشیمی مروارید ،کارگاه پتروشیمی هنگام ،دفتر امور پیمانهای شرکت پتروشیمی هنگام
تلفن تماس شرکت021-88677295 :
مناقصهگران موظفند تضمین شرکت در مناقصه را مطابق با شرح مندرج در اسناد مناقصه ارائه نمایند.
سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است .ضمن ًا هزینه درج آگهی در جراید ،بر عهده برنده
مناقصه خواهد بود.
آگهی مزایده عمومی اجاره فضاهای اداره کل آموزش و پرورش استان

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در نظر دارد فضاهای زیر خود را از طریق مزایده عمومی
با بهره گیری از سامانه الکترونیکی دولت ” ”setadiran.irبه صورت الکترونیکی به متقاضیان
واجدالشرایط اجاره دهد.
■  -1نانوایی خانه معلم
■  -2پژوهشگاه معلمان
■  -3مغازه دودهنه دیلم
مهلت ارائه پیشنهاد :تا تاریخ  1400/10/28ساعت 8
زمان بازگشایی :روز سه شنبه مورخ  1400/10/28ساعت 9
نشانی محل تحویل اسناد مزایده :بوشهر ،خیابان شهید عاشوری ،خیابان شهید آوینی ،اداره کل آموزش و پرورش
استانبوشهر
■ در ضمن متذکر میگردد کلیه مراحل فرآیند مزایده در بستر تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام میگیرد.
■ هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی دادگستری فراخوان به عهده برنده مزایده می باشد.
■ در صورت داشتن هر گونه سئوال به اداره کل آموزش و پرورش استان به نشانی :خیابان شهید عاشوری (واحد
خدمات) مراجعه نمایید.

شناسه آگهی1258400 :

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر

