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دوشنبه 26 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3133 

 صدور 18 پروانه حالل 
برای کشتارگاه های طیور در کشور 

مدیرکل دفت��ر نظارت بر اس��تاندارد صنایع 
غذایی، آرایشی، بهداش��تی و حالل سازمان ملی 
اس��تاندارد ایران از ص��دور ۱۸ فقره پروانه حالل 
برای کش��تارگاه های طیور و ماکیان در کش��ور 
خبر داد. به گزارش تسنیم، غالمرضا امینی اظهار 
امیدواری کرد که امسال این روند شتاب بیشتری 
ب��ه خود گرفت��ه تا تعداد محص��والت و خدمات 
زیادتری به ویژه در حوزه گردشگری زیر پوشش 
چتر استانداردهای حالل قرار گیرد. وی در ادامه 
اس��تانداردهای حالل را از جمله نیازهای اساسی 
جوامع و کش��ورهای اسالمی برش��مرد و افزود: 
رعایت مالک ه��ا و معیارهای مبتنی بر احکام و 
اصول فقهی در محص��والت و خدمات حالل در 
کش��ورهای اس��المی و حتی غیر اسالمی بسیار 
ضروری به نظرمی رس��د. مدیرکل دفتر نظارت بر 
استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل 
سازمان ملی استاندارد ایران با اعالم اینکه موضوع 
استاندارد حالل از سال ۱997 میالدی مورد توجه 
کشورهای اسالمی قرارگرفته است، افزود: مالزی 
نخستین کشور اسالمی بود که استاندارد های حالل 
را تدوی��ن و به مرحله اج��را در آورد. وی اضافه 
کرد: با ایجاد مؤسسه اس��تاندارد و اندازه  شناسی 
کشورهای اسالمی این موضوع روند رو به رشدی 

در بین ممالک اسالمی پیدا کرده است.

 ورود تجهیزات جدید کنترلی 
به گمرکات

س��ه دس��تگاه فایبرس��کوپ در گم��رکات 
رازی، بازرگان و آس��تارا نصب شد. به گزارش 
مهر، دس��تگاه فایبرسکوپ دارای دوربین ویژه و 
شیلنگی است که یک دس��تگاه دوربین و چراغ 
قوه مخصوص نیز در نوک این دستگاه تعبیه شده 
و ش��یلنگ مزبور تا ۳۶۰ درجه قابلیت چرخش 
و انعطاف دارد. از این دس��تگاه برای جستجو و 
مش��اهده مکان هایی که احتمال جاسازی انواع 
مواد مخدر در آنجا وجود دارد، اما با چشم قابل 
مش��اهده نیست استفاده می  شود. این دستگاه  ها 
که از س��وی س��تاد مبارزه با مواد مخدر ریاست 
جمهوری به گمرک ایران اهداء شده بود، پس از 
هماهنگی در اختیار این گمرکات قرار گرفت. بر 
اس��اس این گزارش، دو نماینده از سوی هر یک 
از گم��رکات مزبور در گم��رک ارومیه با حضور 
نماین��ده مرکز مبارزه ب��ا جرائم س��ازمان یافته 
گمرک آموزش دیدند و پس از ارائه آموزش های 
الزم جهت بهره گیری مناس��ب از دستگاه های 
فایبرس��کوپ، ای��ن دس��تگاه  ها ب��ه نمایندگان 

گمرکات مزبور تحویل داده شد.

خبرنامه

 آخرین مهلت ثبت نام 
صادرکنندگان نمونه کشور

معاون س��ازمان توس��عه و تج��ارت ایران 
اع��الم ک��رد: هرگون��ه تغیی��ر و یا اص��الح در 
مدارکی ک��ه در فرم های ثبت ن��ام صادرکننده 
نمونه توس��ط متقاضیان درج شده است، پس از 
پایان مهلت قانونی، غیرقابل پذیرش اس��ت. به 
گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت 
ای��ران، محمدرضا مودودی ب��ا بیان این مطلب، 
اف��زود: با توجه به مهلت زمانی مناس��ب تعیین 
ش��ده و تمدید دو مرحل��ه ای آن، فرصت کافی 
برای ثبت نام تمام متقاضیان و تکمیل اطالعات 
درخواستی در سایت نمونش وجود داشته و از 
آنجا که ارزیابی امتیازات توسط رایانه صورت 
می گیرد، لذا پس از پایان مهلت ارسال مدارک، 
)۳۰تیرماه( ام��کان تغیی��ر در اطالعات وجود 
ن��دارد و در گام بع��د فقط تطبیق مس��تندات با 
اطالعات درج شده در سامانه در دستور کار قرار 
خواهد گرفت. وی تأکی��د کرد: در صورت عدم 
ارائه و تطبیق مستندات، مطابق اطالعات پر شده 
در سامانه، رس��یدگی به پرونده متقاضی، متوقف 
خواهد شد. وی همچنین خاطر نشان کرد: میزان 
استقبال فعاالن اقتصادی و صادرکننده عالقه مند به 
حضور در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه و ممتاز 
سال ۱۳9۶ بسیار بیشتر از سال های گذشته بوده و 
نزدیک به ۸۰۰ بنگاه تولیدی، بازرگانی، خدمات 
فنی و مهندس��ی و س��ایر حوزه های خدماتی و 
نیز گروه ها و هلدینگ ه��ای صادراتی ثبت نام 

کرده اند.

کاهش قیمت طالی سرخ
نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش 
حدود ۶ درصدی قیم��ت زعفران در بازار خبر 
داد و افزود: روانه ش��دن زعفران های دپو شده 
در من��ازل ب��ه ب��ازار، از جمله دالی��ل این امر 
اس��ت. غالمرضا میری در گفتگ��و با مهر اظهار 
ک��رد: قیمت هرکیلوگ��رم زعفران بی��ن ۵ تا ۶ 
درص��د کاهش یافته  و درحال حاضر قیمت هر 
کیلوگ��رم از این محصول، حداق��ل ۳ میلیون و 
9۰۰ ه��زار تومان و حداکث��ر ۵ میلیون و ۳۰۰ 
ه��زار تومان اس��ت. وی درب��اره دالیل کاهش 
قیم��ت ای��ن محصول افزود: کس��انی ک��ه برای 
س��ود بیش��تر زعفران را خریداری و در منازل 
خ��ود دپو کرده بودند، با نزدیک ش��دن به آغاز 
فصل برداش��ت جدید، محص��والت خود را به 
بازار عرضه کرده اند. نائب رئیس ش��ورای ملی 
زعفران ادام��ه داد: مصرف داخلی این محصول 
افت کرده و همین ام��ر نیز یکی دیگر از دالیل 

کاهش قیمت زعفران است.

در حاشیه نهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام مطرح شدخبرنامه

افزایش 1۲۰ درصدی تجارت ایران و ویتنام
تفاه��م- گروه گ��زارش: وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت در حاش��یه نهمین اجالس کمیس��یون مشترک 
اقتصادی ایران و ویتنام که با حضور وزیر کش��اورزی و 
تیم اقتصادی این کش��ور برگزار شد، اظهار کرد: روابط 
ای��ران و ویتنام از اواخر دولت قبل به مدت چهار س��ال 
متوقف بود که از سر گرفته شده است. محمدرضا نعمت 
زاده از ارس��ال الیحه پیش��نهادی دول��ت به مجلس در 
خصوص کاه��ش مالیات بر ارزش اف��زوده واحدهای 
طالسازی خبر داد و افزود: طبق آنچه پیشنهاد داده شده، 
درخواس��ت شده اس��ت که مالیات بر ارزش افزوده در 
این بخش از 9 به س��ه درصد کاهش یابد. وی تصریح 
کرد: ویتنام جمعیتی حدود ۱۰۰ میلیون نفر دارد و طی 
س��ال  های اخیر در حوزه رشد اقتصادی سرعت باالیی 
را تجربه کرده اس��ت. نعمت زاده ادامه داد: س��ال گذشته 
این کش��ور حدود ۱9۰ میلیارد دالر صادرات داشته و 
در ش��ش ماهه اول میالدی نیز ص��ادرات ویتنام بالغ بر 
۱۰۰ میلیارد دالر بوده اس��ت. بر همین اساس می  توان 
گفت زمینه همکاری با این کشور بسیار گسترده و متنوع 
خواهد بود. وی افزود: تنوع محصوالت و کاالهای قابل 
مبادله بین دو کشور باال است و در این میان می  توان به 
مواردی چون شیالت، محصوالت صنعتی و دارو اشاره 
کرد. برهمین اساس سعی داریم با اعزام هیأتی به کشور 
شما مذاکرات الزم را صورت دهیم. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بیان کرد: با توجه به همس��ایگی این کشور با 
چی��ن، می  توان از آن به عنوان پایگاهی مناس��ب برای 
توسعه روابط با چینی  ها بهره گرفت. نعمت زاده همچنین 

به تأکید بر گسترش سرمایه  گذاری  های مشترک میان 
دو کش��ور اش��اره کرد و افزود: در ح��ال حاضر یک یا 
دو ش��رکت ایرانی در ویتنام در حوزه مش��تقات نفتی و 
روغن  های پایه س��رمایه  گذاری کرده  اند و یک کش��ور 
ویتنامی نیز اخیرا برای سرمایه  گذاری در قشم، در حوزه 
فرآورده  های آبزیان و صادرات آنها اقدام کرده است. وی 
با بیان اینکه الزم است برای پیگیری سرمایه  گذاری  ها در 
حوزه روابط بانکی نیز امور اصالح شود، اظهار کرد: پس 
از برجام روابط بانکی بین کشورهای مختلف به حالت 
عادی برگشته که می  توان از کشورهایی مانند هند، کره 
جنوبی و سنگاپور به عنوان کشورهایی که روابط بانکی 

با آنها پیگیری شده یاد کرد. نعمت  زاده در بخش دیگری 
از صحبت  های خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعطیلی 
 ۸ ه��زار واحد تولیدی طال عنوان ک��رد: چنین تعدادی 
نمی  تواند صحیح باش��د مگر آنک��ه این عدد مربوط به 
اصناف باش��د و واحدهایی با یک تا دو نفر پرس��نل را 
هم در بر بگیرد. این موضوع نیز ریش��ه در این مس��ئله 
دارد که طی دوران تحریم به دلیل سخت گیریهایی که در 
ورود و خروج فلزات گرانبها صورت می گرفت مشکالتی 
ایجاد شد اما طبق جلسه ای که دیروز با اعضای این صنف 
داشتیم قرار بر آن شد که نوعی آزادسازی در این عرصه 
صورت گرفت و پیش��نهادی مبنی ب��ر کاهش مالیات بر 

ارزش افزوده این صنف به مجلس ارسال شود. وی به ارائه  
خدمات فنی اشاره کرد و افزود: در کشور ما در این حوزه 
نیز ظرفیت  های متع��ددی وجود دارد که ویتنام می  تواند 
به شکل رقابتی از این ظرفیت بهره  مند شود. نعمت  زاده 
همچنین به لزوم ایجاد پرواز مستقیم بین دو کشور اشاره و 
بیان کرد: طی سال  های گذشته به واسطه تحریم  ها ظرفیت 
هوایی ما پایین بوده است که با توجه به تالش  های اخیر 
امید می  رود این ظرفیت بهبود پیدا کند. در ادامه این مراسم، 
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه قطر بازار بزرگی 
ندارد و قابل مقایسه با روسیه نیست اظهار کرد: با وجود 
اینکه ویتنام فاصله زیادی از لحاظ جغرافیایی با ایران دارد، 
اما اقتصاد آن به گونه  ای است که در بسیاری از زمینه  ها به 
کاالهای ایرانی نیاز دارد. خسروتاج افزود: میزان صادرات 
کاالی غیرنفتی ما در سال 92، ۸۸۵ میلیون دالر بود، اما 
در 4 سال اخیر بر اساس فعالیت  های انجام شده این رقم 
افزایش یافت به طوریکه در سال 9۵ توانستیم میزان آن 
را به ۳9۵ میلیون دالر برس��انیم. رئیس سازمان توسعه 
تجارت با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ما به ویتنام متنوع 
اس��ت، بیان کرد: محصوالت مختلفی مانند پتروشیمی، 
 غذای��ی، فلزی و س��اختمانی و ... به این کش��ور صادر 
می  ش��ود. وی تصریح کرد: ویتنام��ی  ها برای بهبود تراز 
تج��اری خود به دنبال صادرات برنج به ایران هس��تند و 
امیدوارم مانند گذشته برنج خود را به ایران صادر کنند. وی 
یادآور ش��د: کل صادرات ویتنام به ایران 4۰ میلیون دالر 
بوده که این امر نشان می  دهد تراز تجاری صادرات کاالی 

غیرنفتی ما به این کشور مثبت است.

 عالقه مندی عراقی ها 
برای گسترش همکاری های مشترک با ایران

تفاهم – گروه اقتصادی: مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزیر صنایع عراق در 
دیداری در خصوص سرمایه گذاری و همکاری مشترک دو جانبه تبادل نظر کردند. منصور معظمی- مدیر 
عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در این نشس��ت اظهار کرد: عراق برای ما یک دوست 
اس��تراتژیک است و عالقه مندیم در حوزه های صنعتی، همکاری و سرمایه گذاری کنیم؛ وی همچنین در 
خصوص مشارکت در نوسازی صنایع عراق اعالم آمادگی کرد. معظمی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت 
صنعتی بیش از ۶۰ س��ال س��ابقه در آموزش و تربیت مدیر دارد، افزود: این س��ازمان با طراحی دوره های 
آموزش��ی آمادگی تربیت و آموزش مدیران عراقی را دارد. مدیرعامل ایدرو با بیان اینکه انتظار ما از عراق 
پیگیری جدی تر و فعال تر تفاهم نامه های بین دو کشور است، تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران برای س��رمایه گذاری در بخش های نفت، گاز، پتروش��یمی و صنایع پایین دست پتروشیمی و همچنین 
صنایع کشتی سازی، خودرو سازی و قطعه سازی آمادگی دارد. وی پیشنهاد داد با تشکیل کارگروهی از هر دو 
طرف ایرانی و عراقی، مسائل مختلف همکاری در زمینه های صنعت، تولیدی و سرمایه گذاری بررسی شود. 
محمدشیاع السودانی- وزیر صنایع عراق نیز در این نشست با اشاره به عالقه مندی عراق به پیگیری جدی تر 
مسائل فیمابین اظهار کرد: این پیشنهادها را به طور کارشناسانه مورد بررسی قرار می دهیم و در جهت رفع 

مشکالت بین ایران و عراق برای همکاری بیشتر و فعال تر تالش خواهیم کرد.

 محدودیت های صادرات فرش 
به آمریکا در پسابرجام

تفاهم – گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اظهار کرد: فرش ایرانی مدت ها است 
به دلیل دور ماندن از بازارهای جهانی، جایگاه خود را از دست داده است. سید رضی حاجی آقامیری درباره 
وضعیت فرش ایران در بازار جهان، افزود: پس از توافق هسته  ای، به  واسطه آزادسازی صادرات فرش ایران به 
آمریکا شاهد یک رشد مقطعی در این حوزه بودیم و بعد از این مقطع،  صادرات فرش نسبت به دوره  های قبل، 
تغییر محسوسی را تجربه نکرد. وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی ایران با مشکالت عدیده  ای مواجه است، 
تصریح کرد: این مشکالت باعث شده است در برخی موارد با رکود در صادرات و در مواردی نیز با افت میزان 
صادرات مواجه شدیم؛ این در حالی است که فرش ایرانی عالوه بر مشکالت حاکم بر حوزه صادرات غیرنفتی 
کشور، مشکالت مختص خود را نیز دارد. این فعال حوزه فرش با تأکید بر اینکه مشکالت فرش ایران کهن و 
قدیمی است؛ اظهار کرد: وقتی فرش ایرانی بازار با اهمیت آمریکا را از دست داد، دیگر نتوانست جایگاه قبلی 
خود در این بازار را به دست بیاورد و اکنون نیز با شرایطی که دولت جدید آمریکا ایجاد کرده است؛ دیگر هیچ 
امیدی به اینکه دوباره به موقعیت قبلی برگردیم وجود ندارد. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید 
بر اینکه فرش ایرانی سال  ها است بازار خود را از دست داده است، افزود: برای به دست آوردن دوباره بازار باید 
کار نو انجام دهیم و بازاریابی و بازار سازی داشته باشیم ضمن اینکه برای رقابتی کردن قیمت کاالی خود در 

بازارهای جهانی، باید به تولیدکننده کمک کنیم تا کاالی باکیفیت و با قیمت مناسب تولید کند.

ویژه  استان  گیالن

مدیر عامل ش��رکت س��هامی برق منطقه ای گیالن گفت: پروژه پس��ت 
۶۳/2۰ کیلوولت مسکن مهر انزلی با هدف تامین برق مطمئن شهرستان انزلی 

و افزایش ضریب اطمینان شبکه در شرایط پیک بار برقدار شد.
 عظی��م بلبل آب��ادی در خصوص این پ��روژه زیربنایی گف��ت:  با تالش 
شبانه روزی همکاران سختکوش و زحمت کش شرکت برق منطقه ای گیالن 
برقدار و وارد مدار ش��د. شرکت مبنا نیرو به عنوان پیمانکار و شرکت مشانیرو 
به عنوان مش��اور در این پروژه فعالیت داشتند.مدیر عامل شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن در خصوص مشخصات فنی پروژه گفت: پروژه پست ۶۳/2۰ 
کیلوولت مس��کن مهر انزلی دارای دو دستگاه ترانس قدرت ۶۳/2۰ کیلوولت 
4۰ مگاول��ت آمپر ، دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت، دو فیدر ترانس ۶۳ کیلوولت ، 
دو فیدر ورودی 2۰ کیلوولت  و دوازده فیدر خروجی 2۰ کیلوولت و نیز تعداد 
ش��ش فیدر خازنی 2۰ کیلوولت می باشد.  خطوط تغذیه کننده پست به طول 
7۵۰ مت��ر و از نوع کابلی اس��ت.بلبل آبادی با بی��ان اهمیت، ضرورت و نقش 
محوری این پروژه، افزود: این پست در شهربندر انزلی واقع شده است و اعتبار 

تخصیص یافته برای این پروژه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

 پست 63/20 کیلوولت مسکن مهر انزلی 
در استان گیالن برقدار شد

شهردار منطقه 2 رشت مطرح کرد

رونق گردشگری با توسعه بازارهای هفتگی در رشت
مهندس مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو از لزوم 
توجه به صنایع دستی در استان گیالن خبر داد و گفت: 
گردش��گری و اقتصاد مبتنی بر آن یکی از پایه های 
ثابت و ارکان اصلی در دنیای امروز است که جایگاه 
و نقش قابل توجهی در توس��عه و اقتصاد کش��ورها 
 ایف��ا می کند. این صنعت به عن��وان مکمل برخی از 
جاذبه های تاریخی و گردشگری، تبلور عینی فرهنگ 
و هنر بومی مردم هر استان است که می تواند به عنوان 
عام��ل تاثیر گذار در شناس��اندن فرهنگ و تمدن و 
جذب گردشگر داخلی و خارجی باشد.شهردار منطقه 
دو رشت با اشاره به نامگذاری سال 9۶ از سوی مقام 
معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، 
اظهار داشت: صنایع دستی به عنوان صنعتی مستقل 
و بوم��ی می تواند در جهت هم پیوندی کامل با ابعاد 
پایداری اجتماعی و اقتصادی، سبب رونق گردشگری 
شود.وی ادامه داد: استان گیالن با توجه به توانایی ها 
و پتانس��یل های موجود چ��ه در بخش جاذبه های 
طبیعی و اقلیمی و چه در بخش صنایع دستی دارای 
توانمندی های فراوانی است که با سرمایه گذاری روی 
این صنعت و رفع موانع و مشکالت موجود،  می توان 
باعث افزایش میزان تولید و فروش و رقابتی ش��دن 
محصوالت تولیدی شد که این روند موجب افزایش 
اش��تغال، درآمد و در نهایت س��بب رش��د و توسعه 
اقتصادی و گردشگری اس��تان گیالن شود.مهندس 
عاطفی افزود: در همین راستا شهرداری منطقه دو، 

اداره کل میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رشت 
با امضای تفاهم نامه ای نسبت به راه اندازی بازار هنر 
از اواخر اسفند سال گذشته و با حضور تولیدکنندگانی 
که دارای مجوز رسمی از اداره کل میراث استان هستند 
اقدام کردند که اکنون ۱7 هفته از این رویداد، س��پری 
شده است.شهردار منطقه دو رشت تصریح کرد: صنایع 
دس��تی امروز، یادگار گنجینه های ارزشمند تاریخی 
گذش��تگان این مرز و بوم است  که شایسته نگرش، 
پش��تیبانی و حفاظت از آن در پر توان کردن و رونق 
اقتصاد این شهر و استان است.مهندس مرتضی عاطفی 
با بیان اینکه با آگاه سازی و تبلیغات می توان در زمینه 

نگهداشت، باززنده سازی و گسترش هنرهای سنتی 
و صنایع دس��تی اقدام کرد، گف��ت: ایجاد این عرصه 
با هدف افزایش تقاضا در راس��تای یادگیری، خرید 
صنایع دس��تی و بومی از یک سو و تحرک و پویایی 
هنرمندان، صنعتگران و دوستداران برای ورود و کار 
در این میدان از سوی دیگر، می تواند  نقش به سزایی 
در رشد فعالیت های تولیدی و شکوفایی نوآوری ها 
در این حوزه ایفا کند.  این بازار در پنجشنبه های گرم 
 تابس��تان جهت رفاه مراجعه کنندگان از ساعت ۱۶ 
الی 22 در بافت مرکزی پیاده راه بعد از مجسمه میرزا 
در پیاده راه سعدی و  در سایر پنجشنبه ها از ساعت 

9 الی 2۱ دایر خواهد بود.

    

    

مجتمع فني تهران
 مجتمع فني تهران شعبه ابن سینا از مدرسین برنامه نویسي زیر 

دعوت به همکاري مي نماید:
Java •

Python •
++C •
 BI •

VBA •
)Mobile)android/IOS •

Oracle •
 C# •

عالقمندان مي توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
 ICT.MFT@gmail.com

لطفا در عنوان ایمیل شاخه تخصصي خود را درج نمایید.

گروه بین المللي آذرخش
اين گروه واقع در محدوده زعفرانيه دعوت به همكاري مي نمايد:

1- معاونت بازاريابي و فروش
2- مدير بازاريابي و فروش

3- كارشناس بازاريابي و فروش

شرايط احراز: داراي حداقل 35 و حداكثر 50 سال سن ، مدرك تحصيلي مديريت بازرگاني تمامي گرايش ها ،داراي حداقل 
10 سال سوابق حرفه اي مرتبط ، برنامه ريزي، تحقيق و تجزيه و تحليل بازارهاي داخلي و خارجي ، تسلط به فنون گفتگو و 

فروش،  Office  و زبان انگليسي
 jobs@Azarakhsh.ir :ارسال رزومه تا آخر هفته

شرکت آسیاتك
آسياتك در بخش زير دعوت به همكاري مي نمايد:

* كارشناس آمار و گزارشات امور مشتريان :
• حداقل مدرك كارشناسي رشته هاي مهندسي صنايع ، آمار و رياضي

• 2 سال سابقه كار مرتبط
• مسلط به office ، به ويژه excel و توانايي تجزيه و تحليل و ارائه گزارش

دارندگان شرايط مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند:
 jobs@asiatech.ir


