روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر

امام جمعه عسلویه:
همه دستگاهها در ساماندهی تهلنجی
همکاریکنند
امام جمعه عسلویه گفت :انتظار میرود همه دستگاهها در ساماندهی
تهلنجی همکاری کنند .حجت االسالم سید علی هاشمی نژاد در خطبههای
نماز جمعه عسلویه با تبریک والدت حضرت زهرا (س) و روز زن و روز مادر
اظهار داشت :به فرموده پیامبر اسالم (ص) خداوند فاطمه (س) و هر کس
او را دوست دارد از آتش دوزخ دور میدارد .وی اضافه کرد ....

مدیر عامل نفت و گاز پارس
خبر داد:

www.payameasalooye.ir

بسرتی شدگان
کروانیی در بوهشر
افزایش یافت
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پیــام
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امام جمعه موقت دیر:

وضعیت جادههای شهرستان دیر
بهبود یابد

راهاندازی فاز ۱۱
پارس جنوبی
در نیمه نخست
سال ۱۴۰۱

مشکینفام مدیر عامل نفت و
گاز پارس از راهاندازی فاز  ۱۱پارس
جنوبی در نیمه نخست سال آینده
خبر داد .محمد مشکینفام ظهار
داشت :شرکت نفت و گاز ...

امام جمعه موقت دیر گفت :با توجه به وقوع
تصادفات متعدد انتظار میرود که وضعیت
جادههای شهرستان دیر بهبود یابد .حجت
االسالم سید ابراهیم سعیدی در خطبههای
نمازجمعه این هفته بندر دیر با اشاره به
حادثه تصادف شب گذشته در سه راه مغدان
بخش بردخون و کشته و زخمی شدن چندین

3
کادر درمان بوشهر
یک سال معطل
اضافه کار و
مطالبات!

نفر ،تاکید کرد :ای کاش در سالیان قبل که
وضعیت بودجه کشور بهتر بود و پیشنهاد
شده بود بین روستاهای بخش بردخون
جاده میانی ایجاد میشد تا حداقل
روستاییان در رفت و آمد خود
بین روستاها نخواهند وارد
جاده بین شهری آن ...
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نگاهی به مشکالت کارگران پیمانکاری در پارس جنوبی

متهم به قتل دخرت
عکاستنگستانی
دستگیرشد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت:
فردی که متهم به قتل دختر عکاس ۱۷
ساله تنگستانی چهار روز پس از وقوع
حادثه در یکی از استا ن همجوار بوشهر
دستگیر شد.به گزارش ایرنا به نقل
از روابط عمومی پلیس ،سردار حیدر
سوسنی اظهار داشت :در پی وقوع قتل
دختر جوان عکاس تنگستانی در  ۲۶دی
ماه در شهر بوشهر و با توجه به اهمیت
موضوع ،پیگیری این پرونده در اولویت
اقدامات کارآگاهان جنایی پلیس .....

2

اضافه کار اجباری قانونی است؟

3

طنــــر
وحید حاج سعیدی

امام جمعه خارگ:

رئیس حوزه هرنی بوشهر:

عدهای غربزده دنبال تخریب پیرشفتهای
دیپلامتیک کشور هستند

اقتصاد هرن در استان
بوشهر نیازمند توجه
جدی است
رئیس حوزه هنری استان بوشهر
گفت :هنر و فرهنگ زنجیر به هم
پیوسته است که برای رشد این
حوزهها باید اقتصاد هنر در استان
جدی گرفته شود .امید پارساییفر
روز چهارشنبه در بازدید نماینده مردم
بوشهر ،گناوه و دیلم از حوزه هنری
استان بوشهر اظهار کرد  / ....ص 8

تصادف در بردخون  5کشته و  3مصدوم داشت

شام خونین بردخون
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امام جمعه خارگ بر لزوم اصالح روال بانکداری
در کشور تاکید کرد و گفت :عدهای غربزده دنبال
تخریب پیشرفتهای دیپلماتیک کشور هستند.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم موسی
کمالی در خطبههای نماز جمعه خارگ با تاکید بر
لزوم فاصله گرفتن از گناه و معصیت اظهار داشت:
هر وقت گناه کردیم از انسانیت فاصله گرفتیم.
وی اضافه کرد :اگر بخواهیم شخصیت حضرت
فاطمه زهرا (س) را بیان کنیم در کالم نمیتوان

بیان داشت و باید در این زمینه مطالعه و پژوهش
دقیق علمی شود.امام جمعه خارگ افزود :اگر تقوا
داشته باشیم پیشرفت خواهیم کرد .هیچوقت
انسان با گناه پیشرفت نخواهد کرد ،ارزش
انسان به معنویت است.وی تصریح کرد :زنان
قابلیت بسیار باالیی در اجتماع دارند ،غربیها زن
به
را به عنوان یک کاال معرفی کردند و
اسم آزادی به جایگاه زنان خیانت
شده است .....

2

یک سبد لبخند
و یک زونکن دروغ!
ما باالخره متوجه نشدیم این فیفا و ای
اف سی از جان فوتبال مملکت ما چه
می خواهند؟! هر روز یک بامبول ...یک
جنگولک بازی ...یک روز به اساسنامه
گیر می دهند ....روز دیگر به دولتی
بودن تیم ها و رئیس مجمع  ...االن هم
گیر داده اند که چرا دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس ورزشگاه اختصاصی ....
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«آگهی فراخوان
شناسایی تأمین کنندگان گیربکس  Renkآلمان»
آگهي مزايده های عمومی

موضوع :فروش کاالهای ضایعاتی و مازاد شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)
شركت پتروشيمي نوری (سهامی عام) در نظر دارد؛ دو مورد از کاالهای ضایعاتی و مازاد خود واقع درمنطقه
عسلویه را از طريق مزايده عمومی و بهشرح زیر بهفروش برساند:

شماره مزایده

مشخصات کاال

مبلغ تضمین شرکت در
وزن
مزایده (ریال)
(کیلوگرم) /عدد

توضیحات

1400/171

ضایعات آهن

 250.000کیلوگرم

 1.000.000.000ریال

---

1400/172

ضایعات کابل

 3.000کیلوگرم

 150.000.000ریال

---

شرايط مزايده:
متقاضيان ( اشخاص حقیقی /حقوقی) ميتوانند در وقت اداري روزهاي شنبه مورخ  1400/11/02لغايت چهارشنبه
مورخ  1400/11/06بهدفتر اداره عمليات انبارهاي شركت به آدرس مذکور در زیر مراجعه و ضمن دريافت اسناد شركت
در مزايده از کاالهای موضوع مزايده بازديد نموده و پيشنهاد خود را در سه پاکت سربسته بهصورت جداگانه ،پاکت
الف (ضمانتنامه بانکی /فیش واریزی مربوط به سپرده تضمین شرکت در مزایده برای اقالم موضوع مزایده به حساب
 2661026610نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری بهنام شركت پتروشيمي نوری) ،پاکت ب (مدارک شناسایی
شرکت کننده درمزایده و اسناد مزایده امضا شده) ،پاکت ج (پیشنهاد قیمت) حداكثر تا ساعت  16روز یکشنبه مورخ
 1400/11/10بهدفتر امورحقوقی شركت واقع درسايت عسلويه تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.
پاکتها و پیشنهادهای مالی دريافتی رأس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1400/11/11درمحل مجتمع
پتروشیمی نوری
واقع در عسلويه با حضور پيشنهاددهندگان مفتوح ،قرائت و فرد برنده در هریک از ردیفهای اقالم مزایده های
مذکور تعيين ميشود .به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده قانوني و همچنين پیشنهادهایي كه
بعد از انقضاي مدت مقرر در اين آگهي تحويل داده شوند؛ ترتيب اثر داده نمیشودو شركت در رد يا قبول يك يا
همهی پیشنهادها مختار و مجاز است.
آدرس :استان بوشهر -عسلويه -منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -شركت پتروشيمي نوري
تلفنهای تماس 07737323250-4 :
داخلی ( 2765اداره عملیات انبارها)
داخلی( 2251-2256اداره امور حقوقی و قراردادها)
روابط عمومی

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل
را به شرکتهای تأمین کننده داخلی و خارجی دارای تخصص و تجربه کافی واگذار نماید .لذا از شرکتهای واجد
شرایط و مجرب در تامین کاال از برند مشروحه جدول ذیل دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7
روز نامه اعالم آمادگی خود به همراه مدارک مورد نیاز را به واحد حراست به نشانی :تهران -شهرک قدس – بلوار
فرحزادی – بلوار ایوانک -خیابان فالمک شمالی – جنب بانک تجارت – پالک  – 5طبقه چهارم تحویل نمایند.

ردیف

شرح کاال

کشور سازنده

1

تأمین کنندگان گیربکسRenk

آلمان

متقاضیان می بایست مدارک ذیل را به همراه نامه آمادگی خود به آدرس فوق الذکر
ارسال نمایند.
-1مدارک ثبتی شرکت شامل تصاویر اساسنامه-روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات-
کارت بازرگانی و کد اقتصادی.
 -2تصویر سفارش های مشابه از برندهای فوق(طی  5سال اخیر) به صورت خوانا.
 -3سایر پیشنهادات ،اطالعات و مدارک مؤید تخصص و تجربه متقاضی.
 -4شماره تماس همراه ضروری جهت اخذ اطالعات.
تذکر :1حتم ًا روی پاکت ارسالی موضوع فراخوان(برند تولید کننده) ذکر شود.
تذکر :2شرکت پلی پروپیلن جم در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تذکر :3پس از بررسی مدارک ارسالی ،از شرکت های واجد صالحیت جهت دریافت
لیست و جزئیات تجهیزات درخواستی برند مورد تقاضا و فرم پیشنهاد قیمت دعوت
بعمل خواهد آمد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام)

