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آگهی دعوت به همکاری 
شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان،نیروی 
خدماتی مورد نیاز شعبه چالوس بیمه پاسارگاد را 
از طریق مصاحبه از بین متقاضیان دارنده مدارک 

مشروحه زیر به همکاری دعوت می نماید:

عالقمندان می توانند مدارک مورد اشاره را به 
صندوق پستی 5795-15875 ارسال نمایند.

شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان

- متولدین 1372 و بعد از آن
- مدرک تحصیلی دیپلم

- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی
- گواهینامه رانندگی اتومبیل و موتور سیکلت

با حضور استاندار مازندران برگزار شد:
آئین افتتاح مرکز

 بهداشتی - درمانی و مرکز 
اورژانس 115 دانشگاه مازندران

شهردار گرگان خبر داد:

اجرای طرح ضربتی جمع آوری و 
ساماندهی متکدیان در گرگان

در نوزدهمین همایش ملی صنعت سبز ؛
پخش فرآورده های نفتی

 منطقه گیالن موفق به دریافت 
تندیس سیمین شد  

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه 

کارگری کشور:

کارگران در حوادث انقالب و 
دفاع مقدس با بصیرت و غیرت 

در صحنه بودند

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول (

شرکت تجهیزات مدارس ایران در نظر دارد 
عملیات تولید و تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز کارخانه خود واقع در شهرستان ساری 
در ارتباط با نیروهای خدماتی فلزکاری، ورق 
کاری، نقاشی فلز، درودگری ، رنگ آمیزی 
محصوالت چوبی و مونتاژ را از طریق مناقصه 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز 
استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  از 

مازندران واگذار نماید .
الزم های  صالحیت  دارای  پیمانکاران   لذا 

شنبه  پنج  تاریخ  تا  حداکثر  توانند  می   
96/12/17 به محل کارخانه این شرکت واقع 
در ساری – بعد از پل تجن- جاده پرورش 
ماهی – جنب چشمه دختر امام مراجعه و 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آخرین مهلت تحویل اسناد ) بصورت الک 
و مهر شده ( پایان وقت اداری روز سه شنبه 

مورخه 96/12/22 خواهد بود .
ضمنا به پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر 

ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تلفن تماس :011-33782611-3
تاریخ نوبت دوم : شنبه 96/12/12

شرکت تجهیزات مدارس ایران 

مناقصه عمومی
 امور حمل و نقل 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 

مزایده سراسری
 فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد 

بر نیاز بانک سپه منطقه مازندران به 
شماره 16/96

دریا روزی رسان است

نان گرفتن از آب گل آلود
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درخشش سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل در نخستین جشنواره ملی بازیافت ایران


