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برگزاری جشنواره داستان نویسی 
»پویش پایداری«

  وقتی جوان نتواند حس نمایش قدرت -که میل ذاتی اش است- را در جاهای قانونی و مشخص ارضا کند،
 پس ناچار خود بروز دادگی اش را به صورت منفی نمایش می دهد

معرفی طرح سیماب
 ) سیستم مرجع آموزش و بهره وری(

صفحه 5 

محدودیت برای اصناف، از خیال تا واقعیت

آگهي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/47/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » طرح جامع برق رسانــی« 

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه حداقل 5 

در رشته نيرو واگذار نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

ومزايده  مناقصه  بخش  از  را  مذكور  اسناد  و  مراجعه     WWW.GEG.IR الكترونيكي 

دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 99/9/8 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 99/9/1 مقرر شده است. شركت معدني و 

صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر خسارت مختار مي باشد.

1_ آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/09/05

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه : 525، 243،339 ریال

4_هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

6_محل تحويل اسناد و پيشنهادات: سيرجــــــــان_كيلومتر 50 محور سيرجــان _شيــــــــراز

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غير از ايام تعطيل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

» انتخاب دستگــاه نظــارت فــاز اول نهالستـــان
 و گلخانــه منطقـــه گل گهـــر سیرجان«

شركت های مهندسین مشاور كه دارای رتبه 3 و 4 سازمان نظام مهندسی و  به   را  

از  لذا  نمايد.  واگذار  باشند،  می  نهالستان  و  گلخانه  رسته  طبیعی  منابع  و  كشاورزی 

متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ 1399/08/26 به سايت 

اين شركت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمايند.

شرایط شرکت در مناقصه:

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

ی ه و ن ح د ج ب الف

توضيحات تعداد 
نيروی 

مورد نياز

حداكثر سن مجاز با 
سابقه بيمه و خدمت 

سربازی

سن مجاز 
بدون سابقه بيمه

جنسيت وضعيت 
بومی

تخصص حداقل
مدرك

 تحصيلی

رديف

حداقل يكسال 
سابقه كار و 

گواهينامه پايه 
يك الزامی است

160 45 سال
متولدين 1354/1/1

و بعد از آن

40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

مرد

بومی 
شهرستان 

سيرجان

راننده
 پايه يك

سيكل

1

حداقل يكسال 
سابقه كار و 

گواهينامه ويژه 
لودر الزامی است

49 45 سال
متولدين 1354/1/1

و بعد از آن

40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

راننده
 لودر

2

6 40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

35 سال
متولدين 1364/1/1

و بعد از آن

سرويس كار لودر 3

3 40 سال
متولدين 1359/1/1

و بعد از آن

35 سال
متولدين 1364/1/1

و بعد از آن

مكانيك
 لودر

4

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در نظر دارد 
از  پس  زیر  جدول  مطابق  خود،  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تکمیل  جهت 

برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید:

متقاضيان می توانند برای ثبت نام و دريافت فايل جامع راهنمای شركت در آزمون، از تاريخ 1399/08/27 تا تاريخ 1399/09/07 
به نشانی اينترنتی )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهی، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. كليه اطالعات 
مورد نياز جهت اطالع از شرايط آزمون در نشانی اينترنتی ذكر شده قابل رويت می باشد.داوطلبان در صورت نياز به كســـب اطالعات 

بيشتر نيز می توانند از ساعت 8 تا 15 با شماره تلفن:  6137 4225 )034( داخلی 133 تماس حاصل نمايند.
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