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شاعری
 صنعت گر و کارآفرین
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تقاطع  مکی آباد
 بازگشایی شد
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ارائه خدمات مالیاتی از طریق 
پنجره واحد خدمات الکترونیک

از  دایره المعارف  گلیم جهانی 
سیرجان رونمایی شد

گپی با حسین فتحی زاده درباره آسیب های اجتماعِی نابرابری اقتصادی و تورم؛ 

سیـرجانشهـرنـابرابریهـا
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  در سیرجان برخی مشاغل از سطح درآمد باال و برخی بدون درآمد معیشتی مکفی هستند. با توجه به گران بودن امکانات زندگی در این شهرستان نسبت به   در سیرجان برخی مشاغل از سطح درآمد باال و برخی بدون درآمد معیشتی مکفی هستند. با توجه به گران بودن امکانات زندگی در این شهرستان نسبت به 
زندگی در شهرهای مجاور و هم سطح، زمینه بروز فاصله طبقاتی اقتصادی و اجتماعی منجر به بروز ناهنجاری اجتماعی می گردد.زندگی در شهرهای مجاور و هم سطح، زمینه بروز فاصله طبقاتی اقتصادی و اجتماعی منجر به بروز ناهنجاری اجتماعی می گردد.
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یک مجموعه فعال در زمینه کشاورزی جهت مدیریت مزرعه و تکمیل کادر 

حسابداری، اداری و فروش از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.

مدرک تحصیلیشرایطتعدادعنوان شغل

دیپلم و باالتر-1 نفرمدیر مزرعه ، باغ

فوق دیپلم و باالتر-1 نفرکمک حسابدار

کارشناس کنترل پروژه
 و مدیریت اطالعات

لیسانس و باالتر)آی تی، نرم افزار یا جی آی اس،...(1 نفر

لیسانس و باالتر)گیاهپزشکی، باغبانی، خاکشناسی، زراعت(1 نفرکارشناس کشاورزی

لیسانس و باالتر)روابط عمومی باال، اولویت با گرایش کشاورزی(1 نفرمسئول فروش

متقاضیان تا20اسفند رزومه خود را به 

شماره واتسآپ09134472062 ارسال نمایند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان؛
برقکلیهمشترکینبدحسابطیروزهایآیندهقطعمیگردد

به  از همشهریان نسبت  اندکی  پیامک متاسفانه تعداد  از طریق  با توجه به صدور صورتحساب 
پرداخت بدهی خود بی تفاوت می باشند.

                       لذا علی رغم میل باطنی و به ناچار مجبور به قطع برق مشترکین بد حساب هستیم.

شایانذکراست:شیفتپاسخگوییتاپایانسالحتیدر
روزهایتعطیلفعالوپاسخگویهمشهریانعزیزمیباشد.

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
»اجرایاجرایعملیاتسازه-معماری-تاسیساتبرقیومکانیکیساختماناداریومحوطهسازی

شرکتمجتمعجهانفوالدسیرجاندرمحلشهرستانسیرجانبهصورتPC«)شماره1400-69(

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد » اجرای عملیات سازه-معماری-تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری و محوطه سازی 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در محل شهرستان سیرجان به صورت PC « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از 
شرکت های واجد صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 2هفته از تاریخ چاپ آگهی، ضمن اعالم آمادگی نسبت به 
ارسال اسناد و مداک الزم به آدرس مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات فنی 

ارسال نمایند. WWW.SJSCO.IR و اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی

رزومه و 
سابقه کار

حسن انجام کار 
)رضایت 

کارفرمایان قبلی(

رتبه ها و 
سایـر گواهی

کادر فنی و توان 
اجرایی قابل 

اختصاص به این پروژه

توان تجهیزاتی و 
ماشین آالت قابل 

اختصاص به این پروژه

توان
 مالی
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*شرایطومدارکموردنیازازمتقاضیان:

1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(
آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.

7.ارائه گواهی ها و رتبه ها )حداقل گرید 1 ابنیه و 3 تاسیسات(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

9.داشتن حداقل دو کار مشابه در سال جاری و سابقه سه کار مشابه در 5 سال اخیر الزامی است.

*سایرموارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجان نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تماس حاصل  تلفن84335206-021)سرکارخانمنادرنژاد( 5.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 
فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

شاعری صنعت گر و کارآفرینشاعری صنعت گر و کارآفرین
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