روزنــامـه مــردم اســتان بـوشــهــر

مدیرکل صمت بوشهر:

www.payameasalooye.ir

چهار پروژه زیرساختی در بخش معدن
استان بوشهر اجرا شد

کی روش:

نمی خواهید
تشویق کنید ،در
خانه بمانید

مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر گفت :چهار پروژه زیرساختی
شامل اکتشاف های معدنی ،تهیه نقشههای زمین شناسی ،ایجاد راههای
دسترسی و برق رسانی به معادن در این استان اجرا شد .مهدی صفوی روز
سهشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود :به تازگی یک پهنه معدنی بوکسیت در
این استان پروانه اکتشاف خود را دریافت کرده است ....
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فرصتهایی که سوخت؛

مدیرکل بهزیستی بوشهر:

بوشهر اولین بازنده جام جهانی

کودکان بیسواد
بیشتر در معرض آزار
قرار میگیرند
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر
گفت :دختران و پسران بیسواد یا با
تحصیالت ابتدایی بیش از افراد هم
سن و سال خود مورد کودک آزاری
قرار میگیرند .حسین اسدی راد افزود:
مطالعات انجام شده نشان میدهد
درصد باالیی از کودکان که بیشترین
آزارها را تحمل کرده اند در سن یک
تا  ۱۵سال قرار دارند و دراین گروهها
دختران از پسرها آزار بیشتری دیده اند.
وی ادامه داد :بر این اساس بیشترین
آزارهای انجام شده به کودکان ....

روز دوشنبه  ،اولین بازی ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲مقابل
انگلیس برگزار شد .تیم ملی ایران برای سومین دوره متوالی و با
هدایت کارلوس کی روش در حالی راهی قطر شد که این دوره
از رقابتها از جهات گوناگون برای ایران و البته بوشهر متفاوت
بود .یکی از این تفاوتها این بود که بوشهر در فاصله ۱۴۰
کیلومتری قطر ،میزبان جام حهانی قرار داشت ،از این رو قرار
بود به عنوان همسایه میزبان و البته با داشتن شرایط مشابه
آب و هوایی و اقلیمی ،ارتباطات فرهنگی ،اجتماعی و سابقه

دیرینه مبادالت تجاری و بازرگانی با این کشور از فرصتهای
بسیاری استفاده کند اما این تورنمنت در حالی آغاز شده که
علی رغم وعدهها بوشهر تقریبا هیچ بهرهای از آن نبرده است!
 12مهرماه  :1400علی اکبر صفایی ،معاون وزیر راه و مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه بازدید از بنادر استان بوشهر
آخرین اقدامات صورت گرفته در بندر بوشهر به منظور پشتیبانی
هرچه بهتر از جام جهانی  ۲۰۲۲فوتبال در قطر را تشریح کرد و
از راه اندازی ترمینال مسافری در سریعترین زمان ممکن ....
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کات شرکتهای پخش فیلم به سینمای بوشهر
ِ

2

یادداشت های
سفر به جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر
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بدقولی یکی از شرکتها در تحویل خودرو

اقساط دریافت شد اما از تحویل خودرو خبری نیست
برخی مشتریان شرکت فرداموتور از بدقولی شرکت در تحویل
خودروهای فروخته شده در طرح ویژه نوروزی که قرار بود ۹۰
روز کاری تحویل شود خبر داده و نسبت به دریافت اقساط
و به اجرا گذاشتن چکها پیش از تحویل خودرو گلهمندی
کردهاند.به گزارش ایسنا ،تعدای از مشتریان گروه صنعتی
فرداموتور (خودروسازی فردا) در تماس با این خبرگزاری
نسبت به بدقولی شرکت در تحویل خودروهای ثبتنامی در

قطب تولید درگیر مشکالت؛

ساز گوجهکاران بوشهری کوک نیست

حسن الوری

طرح نوروزی این شرکت که قرار بوده طی  ۹۰روز (کاری)
تحویل داده شود و همچنین به اجرا گذاشتن چکهایی که
مشتریان بابت پرداخت اقساط به شرکت دادهاند ،پیش
از تحویل خودروهایشان گالیه کردند.یکی از این مشتریان
گفت :نوروز امسال در طرح ویژه نوروزی شرکت فرداموتور که
توسط یکی از نمایندگیهای شهر بابلسر که عاملیت مجاز این
شرکت است ،برگزار شده بود ....
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آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات لجستیک
شرکت پلیمر آریاساسول
شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد انجام خدمات لجستیک خود را به پیمانکار توانمند و دارای
صالحیت واگذار نماید؛ از کلیه شرکت های فعال و باسابقه مرتبط با موضوع دعوت می شود با
توجه به شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند:
 -۱موضوع مناقصه :اجرای کامل خدمات پشتیبانی لجستیك در خصوص دریافت ،نگهداری ،بارگیری محصوالت و عملیات کانتینری
مرتبط با صادرات محصوالت در مجتمع شرکت پلیمرآریاساسول و انجام خدمات گمرکی صادرات محصوالت.
 -۲نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای با حق ارزیابی کیفی.
 -۳محل اجرای کار:

سایت شرکت پلیمر آریاساسول و سایر محل های مدنظر شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)؛
محدوده بنادر پایانه ها و مخازن پتروشیمی و بندر خدماتی پارس واقع در عسلویه؛
گمرکات ،خطوط کشتیرانی ،مؤسسات استاندارد و کلیه مرزها و بنادری مورد نیاز کارفرما؛

 -۴تاریخ های دریافت اسناد و مدارک مناقصه:

روز دوشنبه به تاریخ  ۱۴۰۱/09/07از ساعت  ۸صبح تا  17عصر.

 -۵نحوه دریافت و محل دریافت اسناد و مدارک مناقصه.

فراخوان عمومی ارزیابی پیمانكاران

شركت پتروشیمی خارك (سهامی عام) در نظر دارد عملیات تخریب اسكله بتنی
قدیمی ،تأمین مصالح ،ساخت و آمادهسازی جهت بهره برداری اسكله بارانداز  5000تنی
واقع در استان بوشهر  -جزیره خارگ را با مجموعه های دارای فعالیت ذیربط و توانمندی
مالی و فنی مرتبط و ذیصالح با برگزاری مناقصه به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

شركتهای دارای صالحیت سازمان برنامه بودجه (حداقل رتبه دو رسته آب  -سازه های دریایی) و سوابق مرتبط با موضوع فوق ،آشنا
به منطقه و دارای تجربه كاری در زمینه اسكله سازی و سازه های مشابه و تأسیسات مرتبط میتوانند در صورت تمایل ،مدارك اولیه
شامل اصالت شركت ،اساسنامه ،روزنامه رسمی ،آخرین صورتهای مالی تأیید شده طی دو سال اخیر ،فهرست كارهای مشابه انجام
شده و در دست اجرا (با ذكر تاریخ شروع و خاتمه ،مبلغ قرارداد و قراردادهای مرتبط) ،لیست ماشین آالت و نیروی انسانی متخصص،
گواهینامه های اخذ شده را جهت ارزیابی مقدماتی ،به آدرس زیر ارسال نمایند.
مهلت ارسال مدارك به شركت پتروشیمی خارك :حداكثر  10روز پس از تاریخ چاپ این آگهی.
محل تحویل مدارك :تهران ،دیباجی شمالی ،خیابان دژم جو ،پالك  ،40طبقه پنجم ،كمیسیون معامالت شركت پتروشیمی خارك

تلفن22806601 :
كدپستی1951994511 :

اسناد مناقصه به صورت الکترونیک و از طریق رایانامه به آدرس رایانامه معرفی شده ارسال خواهد شد.

کلیه شرکت های متقاضی شرکت در مناقصه بایستی نسبت به ارسال نامه کتبی (اعالم آمادگی) به همراه آدرس رایانامه معتبر به آدرس
رایانامه (ایمیل)  Ashourniam@aryasasol.comاقدام نمایند و بعد از ارسال نامه اعالم آمادگی ،مراتب را به شماره تماس 09172668517
پیامک نمایند.

نوبت دوم

دورنگار22806606-7 :
22806606صندوق پستی19615--317 :
19615

 -6شرکت پلیمر آریاساسول در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و همچنین ابطال یا تجدید مناقصه مختار می باشد و هیچ گونه الزامی به ارائه دلیل
یا توضیح بابت رد پیشنهادها نخواهد داشت.

تذكر  )1شركت پتروشیمی خارك پس از بررسی مدارك دریافتی ،از شركتهایی كه واجد شرایط تشخیص داده شوند جهت دریافت اسناد
مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد .شركت های فعال در این زمینه در ارزیابی اولیه دارای امتیاز خواهند بود.
تذكر  )2شركت پتروشیمی خارك در رد و یا تأیید صالحیت شركت ها مختار میباشد و ارسال مدارک ،هیچگونه حقوقی برای شركت كنندگان
از جمله حق حضور در مناقصه را ایجاد نخواهد نمود.

واحد قراردادهای شرکت پلیمر آریاساسول

روابط عمومی شركت پتروشیمی خارك (سهامی عام)

تلفن تماس۰۹۱۷۲۶۶۸۵۱۷- ۰۲۱۸۵۹2884 :

1401091236

1401091238

آگهی تجدید مزایده

مزایده عمومی فروش اقالم ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول
مزایده شمارهASPC - 401/2107/S :

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد بشکه های فلزی و پالستیکی  220لیتری را از طریق مزایده واگذار نماید ،لذا بدین وسیله از کلیه
اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می شود به آدرس وب سایت شرکت http://www.aryasasol.com :بخش
تأمین کنندگان (مزایده و مناقصه) مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند .آخرین مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت حداکثر تا ساعت
 16روز سه شنبه تاریخ  1401/08/15خواهد بود.

مزایده گران می بایست پس از بازدید از اقالم یاد شده (با هماهنگی قبلی) ،پیشنهادها قیمت خود را مطابق شرایط مندرج در
اسناد مزایده ارسال نمایند .بازدید از اقالم همه روزه (به استثنای روزهای جمعه) از ساعت  10الی  12قبل از ظهر و  14الی  16بعد از ظهر
امکان پذیر است.
مقدار
واحد
شرح
بشکه های فلزی  220لیتری

کیلوگرم

120,000

بشکه های پالستیکی  220لیتری

کیلوگرم

40،000

* -آدرس ایمیل برای ارسال مشخصات بازدیدکنندگانsamadia@aryasasol.com :
* -لیست مربوط به شرح ،تعداد و توضیحات اقالم ضایعاتی یاد شده در اسناد می باشد.

تلفن تماس02185922916 :
1401091237

واحد قراردادهای شرکت پلیمر آریاساسول

نوبت دوم

شهرداری نخل تقی در نظر دارد نسبت به اجاره موارد به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق
مزایده به مدت  2سال اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد
مزایده از ساعت  8مورخه  1401/08/24لغایت  1401/9/5به سامانه ستاد و همچنین بارگذاری اسناد در
سامانه ستاد تا ساعت  14/30مورخ  1401/09/15می باشد .در ضمن شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار
است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین
شرکت در مزایده به حساب اعالم شده واریز و به همراه سایر اسناد تحویل نمایند .بازگشایی پاکات در تاریخ 1401/09/15
انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط
خواهد شد ،سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره سالیانه  /ریال

مبلغ سپرده  /ریال

ساعت بازگشایی

1

اجاره  5عدد کیوسک فروش مواد غذایی

 78/000/000ریال

 4/000/000ریال

15

2

اجاره  2غرفه در بازارچه ماهی و میگو

 60/000/000ریال

 3/000/000ریال

15/30

در پارک ساحلی

نوبت اول1401/08/24 :
نوبت دوم1401/09/02 :

1401091239

شهرداری بندر نخل تقی

