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امام جمعه بوشهر:

زدودن آالیندهها از
جغرافیای استان در
اولویت برنامههای
وزارت نفت باشد
امام جمعه بوشهر اجرا پیوستهای
اجتماعی ،ورزشی و عمرانی را یکی
دیگر از موارد مهم دانست و گفت:
مدیریت محیط زیست و زدودن
آالیندهها از جغرافیای استان بوشهر
در اولویت برنامههای وزارت نفت قرار
بگیرد .آیتاهلل صفایی بوشهری در
بازدید از نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و
پتروشیمی در دیدار با وزیر نفت با بیان
اینکه استقرار ....
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وزیر ارشاد:

همه باید به مجوز
برگزاری کنرستها،
احرتام بگذارند

شرایط جوی مساعد نیست؛

پیــام

آلودیگ بیش از حد هوا در استان بوهشر

چهارشنبه  28اردیبهشت ماه  18 /1401می  16 / ۲۰۲۲شوال  /1443سال چهاردهم  /شامره  4000 / 1930تومان 8 /صفحه

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت :در چهار
شهرستان استان بوشهر به دلیل شرایط جوی و آلودگی
بیش از حد هوا ،ادارات و دستگاه های اجرایی امروز
سهشنبه تعطیل است.محمد هادی رستمیان اظهار
داشت :به دلیل شرایط جوی و آلودگی بیش از حد هوا،

ادارات و دستگاههای اجرایی در برخی شهرستانهای
استان بوشهر تعطیل خواهد بود .وی اضافه کرد :امروز
سهشنبه ادارات در شهرستانهای بوشهر ،گناوه ،دیلم و
تنگستان تعطیل خواهد بود .معاون عمرانی استاندار
بیان کرد :دستگاههای خدمات رسان استان ...
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محمد درویش کارشناس محیط زیست

پسابها خلیج فارس را به کویر
تبدیلمیکنند

محسن شریفیان:

مشتاقانه
متقاضیبرگزاری
کنسرت در
زادگاهمبوشهر
هستم

کارشناس محیط زیست گفت :عوامل آلوده
کننده باعث شده تا شمار جمعیت و تنوع
گونه ای و مهاجرت های ناخواسته برای
آبزیان ایجاد شود عالوه براین در بخش
هایی از خلیج فارس کویر های دریایی
ایجاد شده است .محمد درویش کارشناس
محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری برنا درباره آسیب هایی
که تردد کشتی های نفتی به حیات آبزیان
خلیج فارس وارد می کند اظهار کرد :آب
این نواحی بسیار آلوده شده است و
متاسفانه به رغم هشدارها و توصیه های
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هفته سی ام لیگ دسته اول

سازمان های بین المللی محیط زیست و
امضای تفاهم نامه کشور های حوزه خلیج
فارس عمال ناخدای کشتی ها این مساله
را رعایت نمی کنند .وی افزود :باتوجه به
اینکه محیط خلیج فارس نسبتا بسته است
آسیب های بیشتری می بیند عالوه براین
کشتی های جنگی مرتبط با کشورهای
متخاصم فرامنطقه ای به دلیل رزمایش
هایی که انجام می دهند خسارت های
زیادی به باالنس اکولوژیکی خلیج فارس و
دریای عمان وارد می کنند .درویش کشتی
های صیادی را یکی دیگر از ....
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اقتصاد

دست پر شرکت مخازن سبز از نمایشگاه؛

برد جمی ها در خانه
اب سه گل

انعقاد تفاهمنامههای شرکت مخازن سبز عسلویه
در نمایشگاه تهران

پارس جنوبی جم ۳
قشقایی شیراز ۱

در یکی از دیدار های هفته سیام
لیگ دسته اول امروز پارس جنوبی
در شهرستان جم پذیرای قشقایی
شیراز بود که این مسابقه با برتری
شاگردان ایمان رزاقی راد به پایان
رسید.در این دیدار پارس جنوبی که
شانسی برای صعود به ....
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با حضور امیر سرتیپ دوم دکتر فرشاد نجفی پور مدیرعامل سازمان
جامعه
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و مهندس یزدانی کاشانی مدیرعامل
ارش
گــــز
شرکت مخازن سبز و دیگر مسئولین شستان و مخازن سبز و همچنین
کارکنان چندین تفاهم نامه همکاری با شرکتها و بانکهای مختلف
منعقد شد که از جمله دستاوردهای این شرکت از حضور فعال خود در بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران به شمار میرود.شرکت مخازن سبز پتروشیمی
عسلویه در راستای نامگذاری سال  ۱۴۰۱به «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغال آفرین» توسط مقام معظم
رهبری با حضور در نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی تهران ضمن معرفی تواناییها
و دستاوردهای خود به بازدیدکنندگان و مقامات حاضر در نمایشگاه ،اقدام به امضای چندین
تفاهمنامه مهم با چندین شرکت و بانک کرد...
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آگهی مزایده عمومی شماره
1401-02
نوبت دوم
فروش اقالم مستعمل شامل کانکس و کانتینر ،اقالم خدماتی مستعمل ،
انواع سیلندر و کپسول خالی و عایق های پلی یورتان لوله ای و ...
شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در نظر دارد اقالم مازاد و ضایعاتی خود
به شرح مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
مبلغ تضمین شركت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.
دریافت اسناد :اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا آخر وقت
اداری روز سه شنبه  1401/03/03و از طریق وب سایت شركت پتروشیمی جم
به آدرس ( www.jpcomplex.ir/fa/tenderبخش مناقصه و مزایده) قابل
دریافت می باشد.
تمامی مکاتبات و هماهنگی های الزم در خصوص این مزایده از طریق
پست الکترونیک شرکت به نشانی tender@jpcomplex.com :می باشد،
فلذا اعالم رسمی نشانی پست الکترونیک مزایده گر ،برای تداوم اطالع رسانی ها
الزامی است.
 آخرین زمان تسلیم پیشنهادات تا ساعت  12روز شنبه  1401/03/07می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
بدیهی است شركت پتروشیمی جم در رد یا قبول كلیه پیشنهادات بدون
ذكر دلیل مختار است.
تلفن تماس 021-88652978 :
						

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

1401020181

خبـــــر

آغاز ثبتنام از
جاماندگان یارانه
سازمان هدفمندسازی یارانهها ،ثبتنام
از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد
جدید و جامانده را بهصورت الکترونیکی
آغاز کرد .طبق تبصره  ۱۴قانون بودجه
 ،۱۴۰۱سازمان هدفمندسازی یارانهها
مکلف است ثبتنام از متقاضیان
جدید و
دریافت یارانه شامل افراد 3
جامانده انجام دهد؛ ....

"فراخوان عمومی"
نوبت اول
شركت پتروشیمی خارك (سهامی عام) در نظر دارد عملیات احداث ساختمان مسكونی  5طبقه كارمندی
و اجرای فعالیت های محوطه سازی در محدوده كمپ های مسكونی مجتمع پتروشیمی خارك واقع در
جزیره خارك ،به شرح مشخصات ذیل را از طریق مناقصه به شركت واجد شرایط واگذار نماید.
مساحت زیر بناء ساختمان 8200 :متر مربعتعداد طبقات 5 :طبقه مسكونی و یك طبقه زیرزمین پاركینگكاربری :كمپ مسكونی اقامتیمساحت محوطه سازی 10000 :متر مربعسیستم سازه ای :اسكلت فلزی با سقف عرشه فوالدی و اتصاالت پیچ و مهره ایمحل اجراء :جزیره خارك ،محدوده كمپ های مسكونی مجتمع پتروشیمی خاركلذا از شركت های توانمند و با سابقه دعوت می گردد در صورت تمایل ،مدارك خود را براساس فهرست
ذیل جهت ارزیابی مقدماتی حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ این فراخوان به آدرس تهران،دیباجی
شمالی ،خیابان دژم جو ،پالك  ، 40كمیسیون معامالت شركت پتروشیمی خارک ارسال نمایند.
دورنگار 22806606-7 :كد پستی 1951994511 :صندوق پستی19615-317 :
تبصره  :شركت پتروشیمی خارک در رد و یا تایید صالحیت شركت ها مختار میباشد و ارسال مدارک،
هیچگونه حقوقی برای شركت كنندگان از جمله حق حضور در مناقصه را ایجاد نخواهد نمود.
فهرست مدارك ارزیابی
 -1گواهینامه صالحیت پیمانكاری پایه یك( )1یا دو ( )2رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و
بودجه.
 -2رونوشت اساسنامه و رونوشت آخرین تغییرات روزنامه رسمی.
 -3آخرین صورت های مالی حسابرسی شده یا اسناد مثبته توانمندی مالی (تراز نامه ،صورتهای مالی،
اظهارنامه مالیاتی).
 -4گواهی های حسن انجام كار از كارفرمایان قبلی.
 -5فهرست تجهیزات ،ماشین آالت و امكانات كارگاهی مرتبط با موضوع مناقصه.
 -6فهرست و رزومه كارشناسان مرتبط با موضوع مناقصه.
 -7سوابق اجرایی و مشخصات پروژه های انجام شده و فعال با موضوع مناقصه ترجیح ًا طی دو سال
اخیر (علی الخصوص مشخصات و شماره تماس های دسترسی به كارفرمایان قبلی).
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :

1401020180
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روابط عمومی شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

