بیمار جدید وارد
بخشهای کرونایی
بیمارستانهای بوشهر
نشد

روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر
www.payameasalooye.ir

درنشسترئیسهیأترئیسه
صندوقابزنشستیگوزارت
نفت ازمجمتعپرتوشیمی
خارگچهگذشت؟

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر گفت :در شبانهروز گذشته
بیمار جدید در بخشهای کرونایی
بیمارستانهای استان بستری
نشده است .دکتر حسن ملکیزاده
میگوید :در شبانهروز گذشته دو
مورد مثبت به صورت سرپایی
بوده و بستری نشدهاند.به گفته او،
امروز هم مثل دیروز ۶ ،بیمار در
بخشهایکروناییبیمارستانهای
استان بستری هستند ...

پیــام
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مدیرکل ثبت احوال بوشهر:

کاهش نرخ رشد جمعیت در استان بوشهر
نگرانکنندهاست

2
نماینده بوشهر ،گناوه و دیلم:

طر حهای توسعهای بنادر
شمالی استان بوشهر
امسال اجرایی میشود

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با تاکید
بر لزوم اصالح نظام سیاست گذاری
جمعیتی در کشور گفت :کاهش نرخ
رشد جمعیت در استان بوشهر نگران
کننده است .اسکندر پاساالر در نشست
حمایت از جوانی جمعیت در تنگستان با
اشاره به اینکه استان بوشهر از استانهای
جوان کشور از نظر جمعیت محسوب
میشود اظهار داشت ۷۰ :درصد جمعیت
استان بوشهر در رده سنی  ۱۵تا  ۶۴سال
قرار میگیرد که این جوانی جمعیت یک
فرصت استثنایی است .مدیرکل ثبت
احوال استان بوشهر بیان کرد :کاهش نرخ

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم
در مجلس شورای اسالمی گفت:
مطالعات طرحهای توسعهای بنادر
شمالی این استان به پایان رسیده
است و پیشبینی میشود عملیات
اجرایی این طرحها در نیمه دوم
امسال آغاز شود ...

2

رشد جمعیت در استان بوشهر نگران کننده
است .وی با اشاره به هشدارهای مکرر
مقام معظم رهبری در خصوص خطرات
و آسیبهای کاهش رشد جمعیت
خاطرنشان کرد :گفتمان در حوزههای رشد
جمعیتی کشور وظیفه همه است و امروزه
در شرایطی قرار داریم که هر کس باید به
سهم خود زمینه و بستر الزم برای رشد
سریع جمعیت کشور را فراهم کند.پاساالر
ادامه داد :امروز اغلب والدین به سمت
داشتن یک یا دو فرزند پیش میروند که
این موضوع روند رشد جمعیت کشور را با
کندی روبرو خواهد کرد....
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بخشدار ویژه خارگ:

تکمیل اسکله شناور
حوضچه بندر صیادی
خارگ از مطالبه اصلی
صیادان است

فرماندار بوشهر:

عملکرد هیچ ادارهای در بوشهر نباید پنهان بماند

بخشدار ویژه خارگ گفت :تکمیل
پروژه اسکله شناور حوضچه بندر
صیادی خارگ از مطالبات اصلی
صیادان است .محمدرضا دشتی
زاده در حاشیه بازدید مدیرشیالت
شهرستان بوشهر از پروژههای
صیادی جزیره خارگ اظهار داشت:
جزیره خارگ به عنوان یکی از ....

بانک های خسیس بوشهر رکورد زدند!
3
آگهی تجدید مناقصه عمومي

با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد پروژه اجرای پارک حاشیه ای آزادی حد فاصل بیمارستان خلیج فارس تا ورودی نیایش و رو به روی پایانه
مسافربری به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار
نمايد ،لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيت كه داراي گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند دعوت مي گردد مطابق جدول
زمانبندي ذيل 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.
رديف

برآورد اولیه از
فهرست بهای

پایه ( 1401ریال)

آخرين

مدت

شماره فراخوان

قرارداد

مهلت

خريد اسناد

آخرين مهلت

تحويل پاكات

تاريخ

بازگشايي
پاكتها

اجرای پارک حاشیه ای آزادی
1

حد فاصل بیمارستان خلیج فارس

تا ورودی نیایش و رو به روی پایانه

95/046/031/281

2001005701000021

6ماه

1401/04/08

1401/04/18

مسافربری

1401/04/21

حداقل

رتبه مورد
نیاز

رتبه 5
ابنیه

مبلغ تضمين
شركت در

مناقصه (ریال)

5/000/000/000

توضيحات:
-1محل و آخرين مهلت تحويل 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.
 -2پاكتهاي مناقصه در ساعت  /10ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود.
-3تضمين شركت در مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت
يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره  1000181356907پست بانک ارائه گردد.
-4ضمن ًا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir :درج گرديده است .ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
-5هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد.
-6مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد مي باشد.
-7شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
-8محل 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 .
-9اطالعات 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 :
 -10اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

1401040360

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

آگهي مزايده عمومی

بدينوسيله به اطالع شهروندان گرامي مي رساند شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد به شرح جدول نسبت به مزایده فروش ماشین آالت شهرداری بندر بوشهر از طريق مزايده
عمومی اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد براي خريد اسناد مزايده از طریق سامانه الکترو.نیک دولت (ستاد) به آدرس
الکترونیکی  www.setadiran.irاقدام نمايند .ضمن ًا کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

قیمت پایه کارشناسی
(پایه) ریال

مبلغ تضمین شرکت
در مزایده ( ریال )

1

لودر هپکو IH115

فاقد پالک

1001005701000003

038154

146

3/000/000/000

200/000/000

2

کامیون یخچال دار بادسان

538-48ب26

1001005701000003

HC507463MA09

NAD082A368D107356

1/500/000/000

80/000/000

3

کامیون یخچال دار بادسان
مدل 1385

537-48ب26

1001005701000003

ADW0367P

NAD082A368D105570

1/500/000/000

80/000/000

ردیف

نوع وسیله نقلیه

فرماندار بوشهر گفت :عملکرد هیچ ادارهای نباید پنهان بماند و باید
جامعه
توسط روابط عمومیها منعکس شود .صالح رحیمی در نشست
خبـــــر
شورای اداری شهرستان بوشهر اظهار داشت :دستگاههای اجرایی
شهرستان برای نیل به اهداف و چشم انداز مشخص شده باید برنامه
ریزی داشته باشند .وی با اشاره به برکات نماز جمعه اضافه کرد :نماز جمعه سنگری کارآمد در مقابل
تهاجم فرهنگی ،محل بیان خواستهها و مطالبات به حق مردم ،مرکز افشای نقشهها و توطئههای
دشمنان ،محل ایجاد تحوالت اجتماعی و سیاسی است.فرماندار بوشهر تاکید کرد :عملکرد هیچ
ادارهای نباید پنهان بماند و روابط عمومیها بایستی با عملکردی هر چه بهتر در راستای شفافسازی
اقدامات صورت گرفته بتوانند گزارش کار ادارات را منعکس کنند.وی ضمن قدردانی از تعامل و
همکاری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گفت ....

رتبه آخر در نسبت تسهیالت به منابع بانکی

2

موضوع

جامعه

پالک انتظامی

شماره فراخوان

شماره موتور

شماره شاسی

-1تضمين شركت در مزایده مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا وار يز وجه
نقد به حساب سپرده شماره  100018135607پست بانک ارائه گردد.
-2تاريخ فروش اسناد :كليه متقاضيان ميتوانند حداكثر تا ساعت  15روز شنبه مورخ  1401/04/11از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) اسناد مزایده را دريافت نمايند.
-3مهلت تحويل پاکات :تا ساعت  13روز شنبه  1401/04/25از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت و تحویل اصل پاکت ضمانت نامه به صورت فیزیکی در اداره امور پیمان شهرداری بندر
بوشهر و دریافت رسید.
-4تاريخ بازگشايي پيشنهادها :روز یک شنبه مورخ  1401/04/26ساعت نه  9/صبح
-5مكان بازگشايي :شهرداري مركزي بوشهر  -روبروي ميدان شهرداري.
-6ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است.
-7حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.
-8ضمن ًا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir :درج گرديده است.
 -9در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
-10شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
1401040361
-11هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان مزايده ميباشد.
-12آدرس دستگاه مزایده گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهای «الف» به شرح بوشهر میدان شهرداری ساختمان مرکزی شهرداری طبقه دوم اداره امور پیمان و
تلفن  07733340571می باشد.
روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر
-13اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه www.setadiran.ir :مرکز تلفن 021-41934

2

خبـــــز

8

مرمت موزه مردم
شناسی بوشهر آغاز شد
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میرا 
ث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان بوشهر از آغاز عملیات مرمت موزه
مردم شناسی در استان خبر داد .نصراهلل
ابراهیمی گفت :موزه مردم شناسی
در عمارت طاهری ،که یکی از بناهای
شاخص و ارزشمند بافت تاریخی شهر
بوشهر است جانمایی شده که3عملیات
اجرایی مرمت و بهسازی این بنا ....

مزایده عمومی فروش اقالم مازاد و ضایعاتی
شرکت پلیمر آریاساسول
شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقالم مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق
مزایده واگذار نماید ،لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود ،تا یک هفته
پس از چاپ این آگهی با مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس http://www.aryasasol.com :بخش تأمین کنندگان
(مزایده و مناقصه) ،ضمن کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده و دریافت فرم های مربوط ،پس از بازدید
از اقالم یاد شده (با هماهنگی قبلی) ،فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک
درخواست شده ،در پاکت در بسته با ذکر موضوع و شماره مزایده ،به آدرس :استان بوشهر ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس (عسلویه) ،فاز یک پتروشیمی ها ،شرکت پلیمر آریاساسول ،دبیرخانه شرکت پلیمر آریاساسول ،کمیسیون معامالت
ارسال نمایند.

مزایده شماره ASPC- 401/2096/S

رشح
نرمال پارافین ناخالص
هگزان ضایعاتی

مقدار
1,000,000
15,000

واحد
کیلوگرم
کیلوگرم

تلفن تـامس02185922822 :

امور قراردادها -شرکت پلیمر آریاساسول

1401040362

فراخوان عمومی شناسایی سازندگان و شرکت های دانش بنیان دارای
تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت پکیج کامل کنترل ولو با برند

DRESSER MASONEILAN

نوبت اول

شرکت پلیمر آریاساسول واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در نظر دارد ،در راستای اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت هر چه بیشتر از سازندگان داخلی در سال « 1401تولید ،دانشبنیان و
اشتغالآفرین» و با هدف تکمیل و توسعه بانک اطالعاتی منابع خود نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان
واجد صالحیت در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی اقدام نماید .لذا از کلیه
سازندگان و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت پکیج کامل کنترل ولو با
برند  DRESSER MASONEILANدعوت میگردد در صورت تمایل به همکاری حداکثر ظرف مدت  10روز از انتشار
این آگهی نسبت به ارسال رزومه و سوابق فروش خود به نشانی پست الکترونیکی Sourcing@aryasasol.com
اقدام نمایند .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  02185922932و یا شماره موبایل  0935159266تماس
حاصل نمایید.
الزم به توضیح است اعالم آمادگی هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت ورود به لیست سازندگان مورد تأیید
این شرکت ایجاد نخواهد کرد و تصمیم گیری نهایی در خصوص ورود متقاضی به لیست سازندگان مجاز شرکت
پس از دریافت مدارک ارزیابی کیفی و کسب حداقل امتیاز میباشد.
1401040371

واحد توسعه منابع خرید شرکت پلیمر آریاساسول

