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استاندار بوشهر:

سود هدفمندشدن یارانهها
نصیب مردم میشود
استاندار بوشهر با اشاره به مزایای
هدفمندیها یارانهها گفت :سود و
منفعت هدفمندشدن یارانهها نصیب
مردم میشود .احمد محمدیزاده
اظهار داشت :در گذشته افراد و اقشار
خاصی سهم بیشتری از یارانههای
پرداختی توسط دولت داشتند که
اکنون این یارانهها عادالنهتر توزیع
میشود .وی با بیان اینکه سود و
منفعت هدفمند شدن یارانهها نصیب
مردم میشود خاطرنشان کرد ....

سقوط شاهین همان تراژدی همیشگی فوتبال بوشهر
سقوط شاهین از لیگ آزادگان ،یک
تراژدی به تمام معنا برای بندر بوشهر
است فوتبال بوشهر ،جاشوی درجه یک
کم ندارد .از محمود ابراهیم زاده که جزو
اولین لژیونرهای فوتبال ایران بود تا
سهراب ایرانزاد که هنوز فریاد “سهراب
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امام جمعه ّدیر اعالم کرد:

قطعی آب گریبانگیر ۷۰درصد از
ّ
مشترکیندردیر

2
واکنش کیومرث پوراحمد به ماجرای
نمایش فیلم حبیب احمدزاده در آمریکا

حبیب عالم!
ای زننده کوک چهارم!

امام جمعه ّدیر با اشاره به وضعیت کنونی
قطعی آب در این شهرستان گفت :حدود ۷۰
درصد از مشترکین در این روزها به صورت
سهمیهبندی و نوبتی در ساعات مختلف
روز آب دارند و در ساعتهای دیگر دچار
قطعی آب میشوند .حجتاالسالم سید
علی حسینی درباره اصالح شبکه آبرسانی به
دلیل فرسودگی و مشکالت بیمارستان این
شهر اظهار کرد :حدود  ۸۰درصد از آب شرب
استان بوشهر از استانهای همجوار تأمین
میشود و باتوجه به خشکسالیهای اخیر،
استانهای همجوار دچار کمآبی شدهاند که

8
بیش از  ۹۳درصد تختهای
بستری کرونایی استان بوشهر
خالی از بیمار است
 ۵۰۰تخت ویژه بیماران کرونایی در
بیمارستانهای استان بوشهر استقرار
یافت که با کاهشی شدن ابتال به کرونا
بیش از  ۹۳درصد این تختها خالی
از بیمار و اکنون تعداد بیماران بستری
کرونایی به  ۳۰نفر رسیده است دبیر
ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر در
گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر
با اشاره به اینکه از  10شهرستان این
استان  50درصد آن در وضعیت آبی
و کم خطر قرار دارد اظهار داشت .....

صاروخ االیرانی” گزارشگر عرب توی گوش
مردم جنوب ایران شینده می شود .نسل
به نسل این کارگران فوتبال با اتکا به
استعداد خدادادی و تالش خودشان باال
آمدند و پیشرفت کردند .حسین ماهینی،
رضا و مسعود نظرزاده ،محمد دانشگر،

محمد محبی ،ابراهیم صالحی ،مهرداد و
مهدی کریمیان ،علی دشتی و ده ها اسم
دیگر آمدند و خیلی راحت خودشان را در
سطح اول فوتبال کشور ثابت کردند.البته
بودند فوتبالیست های دیگری مثل میالد
شعبانلو ،دانیال ماهینی و مهدی قایدی ....

به همین خاطر باید چاره دیگری برای تأمین
آب شهرستان اندیشیده شود.وی اضافه کرد:
در سالهای اخیر نصب آبشبرینکن و
استحصال آب از دریا نیز مطرح شده است
که اقداماتی هم در استان صورت گرفت ،با
این حال در شهرستان دیر هنوز این موضوع
عملیاتی نشده است .امام جمعه ّدیر در
ادامه صحبتهای خود در مورد خطبههای
نماز جمعه هفته گذشته گفت :هم در مورد
آب شرب و هم در مورد مشکالت مربوط
به بیمارستان در خطبههای نماز جمعه بنده
مطالبی را عنوان کردم... .
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جامعه

معاون استاندار بوشهر:

مغازهها  تخلف کنند  ،برخورد میشود،
مردم تخلفات را  اعالم کنند

یک گام تا تکمیل طرحهای نیمه تمام

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر از ذخیرهسازی
جامعه
مناسب کاالهای اساسی در این استان خبر داد و گفت :قیمت  ۴قلم
گـــــزارش
امروز به استانداری اعالم شده و با بروز کوچکترین تخلفی اقدام
کرده و نسبت به نصب پالکارد همچنین پلمب مغازه برای متخلفین
و محتکران اقدام خواهد کرد.علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر صبح
امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد :هدف از ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی و با سیاست
حمایتی و اقتصادی است که نوسانات داخلی را کنترل کرده و از تورم جلوگیری کرده ،مانع از
افزایش کاالها شده و از اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه نیز حمایت کند.وی گفت :این
طرح در سال  ۹۷و در دولت قبل شروع شده و ....

سد خائیز ،روزنه امید رونق دوباره
شغل پدری نخلداران تنگستان

2

2

2

انتشاراتشروع

چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب،
مجله و نشریات ،بروشور و ...
پذیرفته می شود

09391899871

خبـــــــر
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پروانه ساخت نخستین
شهرک خصوصی کشور
در استان بوشهر
صادر شد
طرح نهضت ملی مسکن یکی از
برنامهها و سیاستهای دولت است
که عملیات اجرایی آن در شهرها و
روستاهای مختلف آغاز شده است .در
ساخت 4
اجرا طرح نهضت ملی مسکن 3
میلیون واحد مسکونی در ....

آگهی مزایده های عمومی

موضوع :فروش کاالهای ضایعاتی و مازاد شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)
شركت پتروشیمی نوری (سهامی عام) در نظر دارد؛ دو مورد از کاالهای ضایعاتی و مازاد
خود واقع در منطقه عسلویه را از طریق مزایده عمومی و بهشرح زیر بهفروش برساند:
شامره مزایده

مشخصات کاال

1400/173

اقالم مستعمل

1401/174

اسکلت فلزی
ساندویچ پانل

وزن(کیلوگرم) /عدد
 9 : "5/3 TEEعدد
 57 : "5/2."5/3 ELBOWعدد
 6 : 106 PIPE 2/5' Aمتـر
 80تن

600.000.000

 2.000عدد

200.000.000

شرایط مزایده:
متقاضیان (اشخاص حقیقی /حقوقی) میتوانند در وقت اداری روزهای
شنبه مورخ  1401/02/24لغایت دوشنبه مورخ  1401/03/02ب ه دفتر اداره
عملیات انبارهای شركت به آدرس مذکور در زیر مراجعه و ضمن
دریافت اسناد شركت در مزایده از کاالهای موضوع مزایده بازدید
نموده و پیشنهاد 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 پتروشیمی نوری) ،پاکت ب
(مدارک شناسایی شرکت کننده درمزایده و اسناد مزایده امضا شده)،
پاکت ج (پیشنهاد قیمت) حداكثر تا ساعت  16روز چهار شنبه مورخ
 1400/03/04بهدفتر امور حقوقی شركت واقع درسایت عسلویه تحویل
نموده و رسید دریافت نمایند.
1401020163

مبلغ تضمین رشکت
در مزایده (ریال)
30.000.000

توضیحات
-----

پاکتها و پیشنهادهای مالی دریافتی رأس ساعت  10صبح روز یکشنبه
مورخ  1401/03/08در محل مجتمع پتروشیمی نوری واقع در عسلویه
با حضور پیشنهاددهندگان مفتوح ،قرائت و فرد برنده در هریک از
ردیفهای اقالم مزایده مذکور تعیین میشود .به پیشنهادهای مبهم،
مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده قانونی و همچنین پیشنهادهایی كه
بعد از انقضای مدت مقرر در این آگهی تحویل داده شوند؛ ترتیب اثر
داده نمیشود و شركت در رد یا قبول یك یا همهی پیشنهادها مختار و
مجاز است.
آدرس :استان بوشهر -عسلویه -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-
شركت پتروشیمی نوری
تلفنهای تماس 07737323250-4 :
داخلی ( 2765اداره عملیات انبارها)
داخلی ( 2251-2256اداره امور حقوقی و قراردادها)

روابط عمومی

