
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
11صنعت، معدن و تجارت

سه شنبه 27 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3134 

 فضای امن تجاری 
با سامانه های الکترونیکی گمرک 

رئیس کل گمرک، خودتنظیمی ب��ازار را یکی 
از مهم  ترین اثرات الکترونیکی ش��دن گمرک دانست 
و اعالم کرد: از آنجایی که دسترس��ی اطالعات برای 
همه امکان  پذیر است، تجار متناسب با نیازهای واقعی 
تصمیم می  گیرند .مسعود کرباسیان در گفتگو با مهر، 
س��امانه های الکترونیکی در گم��رک را عامل ایجاد 
فضایی امن و مطمئن برای تجارت کش��ور دانس��ت 
و بی��ان ک��رد: در حال حاضر ام��ور گمرکی کامال به 
صورت الکترونیک انجام می  ش��ود و انجام این امور 
بدون حضور فیزیکی نه تنها کاهش هزینه و افزایش 
سرعت را به دنبال داشته، بلکه دسترسی لحظه  ای به 
اطالعات را ممکن کرده است. کرباسیان با دعوت از 
هیأت همراه برای حضور در س��امانه نظارت بر آمار 
و عملک��رد دس��تگاه  های ایک��س  ری، اعضای این 
کمیس��یون را نزدیک با کار این دستگاه  ها در محل 
مانیتورینگ ایکس  ری  ها آشنا و برنامه  های جدید 
گمرک را برای تجهیز بیشتر گمرکات به دستگاه  های 
کنترلی ایکس  ری تش��ریح ک��رد. رئیس کل گمرک 
کشور کاهش قابل توجه زمان ترخیص را از مهم  ترین 
اثرات الکترونیکی شدن گمرک دانست و با اشاره به 
روند کاهشی این پروسه از ۲۶ به ۳ روز توضیح داد: 
س��ازمان  های متعددی در ترخیص کاال نقش دارند 
و گمرک از معدود س��ازمان  هایی است که با تغییر و 
تحوالت اخیر خود و توس��عه الکترونیکی، زمان این 
روند را بسیار کاهش داده است و دیگر سازمان  ها نیز 

باید در کاهش زمان ترخیص اقدام کنند.

 خریداری  78 هزار تن برگ سبز چای 
از چایکاران شمالی 

رئیس س��ازمان چای با اشاره به پایان مرحله 
اول چین دوم برداش��ت برگ سبز چای از باغ های 
گیالن و مازن��دران گفت: تاکنون 78 هزار تن برگ 
سبز چای از چایکاران شمال کشور خریداری شده 
اس��ت. محمدول��ی روزبهان در گفت وگ��و با ایرنا، 
ارزش اقتصادی این میزان برگ س��بز چای را یک 
ه��زار و 550 میلیارد ریال عن��وان و 5۲ درصد آن 
را درج��ه یک و بقیه را درجه دو ذکر کرد. وی ادامه 
داد: تاکنون افزون بر 810 میلیارد ریال به چایکاران 
پرداخت شده و 740 میلیارد ریال دیگر نیز در حال 
پرداخت اس��ت که بتدریج به حساب آنان واریز می 
ش��ود. به گفته رئیس سازمان چای، سال گذشته در 
همین زمان، فقط ۲70 میلی��ارد ریال به چایکاران 
پرداخت شده بود که پرداخت امسال، سه برابر سال 
گذشته اس��ت. روزبهان در رابطه با کیفیت چای نیز 
خاطرنشان کرد: کیفیت چای در سال جاری بسیار 
مناسب است و استقبال باالیی از چای خشک تولید 

داخلی شده است.

خبرنامه

حمایت عراق از تجار ایرانی 
وزی��ر صنایع عراق گفت: تج��ار ایرانی با 
تضمی��ن قوانین پولی و مالی عراق می توانند به 
مب��ادالت کاالیی پرداخت��ه و از دریافت وجوه 
خود مطمئن باشند. محمد شیاع السودانی، وزیر 
صنای��ع عراق در گفت و گو با مهر در خصوص 
موان��ع  پی��ش روی روابط بانکی بی��ن ایران و 
عراق افزود: این روابط طی س��ال های گذشته 
به دالیل سیاس��ی و قطع ارتب��اط مالی عراق و 
ایران قطع شد، اما در حال حاضر تمام تالش ها 
 بر این اس��ت ک��ه مجددا ارتباط��ات بانکی بین 
بانک های ایران و عراق از س��ر گرفته ش��ده و 
مس��یر تبادل مالی باز شود. وی تصریح کرد: در 
این رابط��ه تاکنون 4 بانک ایرانی مجوز فعالیت 
در ع��راق را اخذ کرده و ش��عبه هایی در عراق 
افتتاح کرده اند که این ش��عب م��ی توانند امور 
بانکی مربوط به تب��ادل مالی تجار و بازرگانان 
ایرانی و عراقی را تس��هیل کنند. این مقام ارشد 
عراقی با اشاره به درخواست بانک الرشید عراق 
برای تاس��یس ش��عبه در ایران گفت: این بانک 
از س��ال گذش��ته در انتظار پاسخ مقامات بانک 
مرکزی ایران برای تایید افتتاح ش��عبه است اما 
هنوز هیچ پاس��خی از این بانک دریافت نکرده 
است. وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی 
برای پرداخت وجه کاالهای ایرانی وجود دارد 
گفت: این تضمین قانون عراق اس��ت و برمبنای 
این قانون ما تضمین می کنیم، تجار ایرانی وجوه 
تمام کاالها و خدمات خود را دریافت می کنند.

 افزایش حجم تجارت خارجی 
ایران و روسیه

صادرات ایران به روس��یه طی سه ماهۀ اول 
سال ۲017 نس��بت به سه ماهه اول سال ۲01۶ 
افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد پرند، رایزن 
بازرگانی ایرانی در مس��کو، بر اساس گزارشی، 
صادرات ایران به روسیه در سال ۲017 را دارای 
روند افزایشی توصیف کرد و گفت: اقالمی همچون 
مصنوع��ات تولیدی گوناگون، مس و مصنوعات 
از م��س ، مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی 
، فرآورده های خوراکی و س��وخت های معدنی و 
نفت خام ، درصدر صادرات س��ه ماهه اول سال 
۲017 بوده است. وی در خصوص کاهش آمار 
برخی اقالم وارداتی از روس��یه ب��ه ایران افزود: 
شیش��ه و محصوالت شیش��ه ای، وس��ایل نقلیه 
زمین��ی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموا، 
ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا و قطعات 
آنها و س��ایر اشیای نسجی دوخته و مهیا در سه 

ماهه اول سال ۲017 روبرو بوده است.

نعمت زاده در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس ایدرو مطرح کردخبرنامه

توانمند سازی بخش خصوصی از رسالت های ایدرو
تفاه��م- گ��روه گزارش: مراس��م نکوداش��ت 
پنجاهمین سال تاسیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، پیشکسوتان، صنعتگران، فعاالن اقتصادی و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در کتابخانه ملی 
ایران برگزار شد. بر اساس این گزارش، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با تبریک پنجاهمین س��ال تاسیس 
س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایرن به دست 
اندرکاران صنع��ت و معاونین و مدی��ران و کارکنان 
ایدرو گفت: رسالت ایدرو و از الزامات توسعه صنعتی 
کش��ور، مش��تری گرایی بین المللی و توانمندسازی 
بخ��ش خصوصی اس��ت. محمدرضا نعم��ت زاده با 
اش��اره به اینکه باید به بحث تربیت و رشد و توانایی 
مدیران کش��ور بپردازیم، تصریح کرد: در اساس��نامه 
ایدرو آمده اس��ت که درص��دی از درآمد باید صرف 
 آم��وزش مدیران ش��ود، زیرا برای داش��تن صنعت 
رقاب��ت پذیر نیاز به مدیران متخص��ص داریم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه چهره صنعتی 
و اقتصادی ایدرو سیاس��ی ش��ده است، گفت: اجازه 
دهید س��ازمان گسترش به عنوان سازمان توسعه ای 
وظایف خود را انجام دهد و ایفای نقش کند. به همه 
مدیران توصیه می کنم که رسالت اصلی را فراموش 
نکنند. وی با تاکید بر اینکه رسالت سازمان گسترش، 
توانمندسازی بخش خصوصی است، گفت: نظر مقام 
معظم رهبری، دولت و مجلس این است که باید کار 
را به مردم سپرد؛ چون بخش خصوصی نمی تواند در 
همه جا فعالیت کند، ما باید مکمل بخش خصوصی 

هم باشیم، ما دیدگاه رقابت با بخش خصوصی نداریم 
و حتی به طور موازی با آنها کار می کنیم. نعمت زاده 
افزود: یکی از رسالت های سازمان های توسعه ای 
این اس��ت که از لحاظ دانش، تجربه س��خت افزار و 

سرمایه چگونه کمک کنیم.
در ادامه این مراس��م، منص��ور معظمی- معاون 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: فلسفه تاسیس 
ایدرو کمک به صنعتی ش��دن کشور است تا پس از 
ایجاد صنایع آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. 
رئیس هیات عامل ایدرو گفت: امروز بحث مهمی که 
مطرح است، بحث سازمان های توسعه ای، ماموریت 
و هدف آنها اس��ت. تالش بر این است، عهدی که در 

س��ال 1۳4۶ بسته شده و س��ازمان گسترش شکل 
گرفت��ه، انش��اءا... در 50 س��اله دوم ب��ا ماموریت 
جدی��د، فعال تر و جدی تر دنبال کنیم. معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت با بی��ان اینکه ایدرو بنای 
بنگاه داری ندارد، تصریح کرد: تاکنون ۲50 طرح از 
س��وی ایدرو در کشور ایجاد شده و با پیاده سازی 
اصل 44 قانون اساس��ی در حال واگذاری به بخش 
خصوصی اس��ت. معظمی افزود: ایدرو 18 طرح را 
در دس��ت اج��را دارد که با ۶0ه��زار میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری، اشتغال زایی حدود 8 هزار نفر را 
به دنبال خواهد داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اذعان کرد: در س��ال ۹5 رشد صنعتی ۶/5 

درصد بوده که این به معنای رشد صنعت است.
این گزارش می افزاید، مشاور اقتصادی رئیس 
جمهور نیز در ادامه مراسم پنجاهمین سال تاسیس 
ایدرو، گفت: س��ازمان گسترش می تواند از شرایط 
فعل��ی اقتص��ادی و صنعتی ایران که ب��رای دیگران 
حکم تهدید دارد، ب��رای خود فرصتی تعریف کرده 
و مسوول بهم رسانی کسب و کارها در ایران باشد. 
مسعود نیلی افزود: پیشنهاد من به ایدرو این است که 
نقش خود را بازنگری کند.  نیلی با اش��اره به اینکه 
اگر سازمان گسترش از برخی ماموریت ها که االن 
دارد جدا شود ، فرصت خوبی است که هویت خود 
را بازنگ��ری کند و بتواند کاری کن��د که از تله ای 
که در س��ال های آینده تله فقر خواهد بود، اقتصاد 
ما را نجات دهد. مش��اور اقتصادی رئیس جمهور 
با اش��اره به اینکه بنگاه های ما مش��کلی جدی تر 
از مش��کل مال��ی دارند، تصریح کرد: پیش��نهاد می 
کنم، ای��درو بر روی ۲ ماموری��ت کار کند:اول بهم 
رس��انی کسب و کار ها یعنی وصل کردن بنگاه های 
بزرگ و دوم جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی در 
جهت ارتقای س��اختار بنگاه های ایران. در مراسم 
نکوداشت پنجاهمین سال تاس��یس ایدرو، مدیران 
س��ابق این س��ازمان مورد تجلیل قرار گرفتند و از 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اهدای لوح س��پاس 
تقدیر شد. رونمایی از تمبر پنجاه سالگی ایدرو دیگر 
برنامه این مراسم بود. هم چنین در پایان این مراسم، 
هش��ت پیشکسوت و بازنشسته این س��ازمان مورد 

تجلیل قرار گرفتند.

 واگذاری ۸۵ درصد از پروژه های 
"تهیه و تولید" به بخش خصوصی

مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی اعالم کرد: از 5 هزار و دویس��ت و پنجاه میلیارد تومان 
پروژه های ایمیدرو 85 درصد آن به بخش خصوصی  واگذار شده است. به گزارش تفاهم به نقل از روابط 
عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه اهلل جعفری گفت: در سال 
۹۳ وضعیت ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی بر اس��اس فرمت و اس��تانداردها به لحاظ ساختاری مورد 
بررس��ی قرار گرفت و وضعیت به س��مت سیستم پویا هدایت شد. جعفری ادامه داد: با انجام فعالیت های 
خالقانه و نوآورانه از یک حالت کم تحرکی نجات یافتیم و طی بررسی های صورت گرفته در نیمه دوم 
سال ۹5 آن وضعیت کاهش و از طرفی افزایش کارآفرینی و کاهش بروکراسی سازمانی را شاهد بودیم. 
مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی در خصوص واگذاری ها اظهار کرد: بعد از س��ال 88 میزان 
واگذاری ها کاهش یافت و در س��ال ۹۲ با سیاس��ت های ایمیدرو، توس��عه مشارکتی با محوریت بخش 
خصوص��ی مورد توجه قرار گرفت و به طور کامل به س��مت احیا رفتی��م. وی عنوان کرد: از تعداد کل ۶ 
واحد ایمیدرو 5 واحد به بخش خصوصی واگذاری شد و در این مجموعه ها تنها کار نظارتی می کنیم. 
جعفری اعالم کرد: بین س��ال های ۹۲ تا ۹5 میزان اکتش��افات و بهره برداری در کش��ور افزایش و روند 

نوسازی بهبود یافته است.

 بازنگری تعرفه تجارت ترجیحی 
ایران و ترکیه

تفاهم- گروه اقتصادی: رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای حمایت از تولید داخلی، فهرست 
و میزان تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بازنگری می ش��ود. مجتبی خس��روتاج افزود: در سفر اخیر 
زیبکچی- وزیر اقتصاد ترکیه به ایران، یکی از موضوعات مورد بحث این بود که اقالم جدیدی را به فهرست 
اول که فقط محصوالت کش��اورزی ایرانی اس��ت، اضافه کنیم. این فهرس��ت جدید مربوط به محصوالت 
صنعتی ایرانی است؛ عالوه بر این سه درخواست ممنوعیت هر نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض 
اضاف��ه ب��ر روی دیگر کاالها به عنوان عوارض جبرانی و تغییر در تعرفه ترجیحی برخی اقالم کاالیی از 
جمله درخواست های ایران است، زیرا صادرکنندگان ایرانی گله مند بودند که ترکیه بر روی برخی اقالم 
صادراتی ما عوارض مضاعف وضع کرده است در حالی که اصل بر رفع این عوارض بود. وی با بیان اینکه 
توافق برای اعمال فهرس��ت جدید تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه صورت گرفته است، گفت: 
توافق نهایی برای اجرایی شدن این توافق منوط به این است که طرف ترکیه ای سه شرط دیگر ما را که 
حذف سهمیه بندی برای صادرات کاال، اصالح فهرست اول 140 قلم کاالی ایرانی از کشاورزی به صنعتی 
و حذف عوارض مازاد اس��ت، اجرایی کند. خسروتاج افزود: طرف ترک وقت خواست تا این را بررسی 

کند که اگر تایید کنند توافق جدید اجرایی می شود اما اگر تایید نکنند، ممکن است مذاکرات ادامه یابد.

ویژه  استان  گیالن

یکصد و نود و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت همزمان با هفته بهزیستی و تامین اجتماعی برگزار 
ش��د.مهندس امیرحسین علوی- عضو شورای اسالمی شهر رش��ت در نطق پیش از دستور اظهار داشت:عدم 
برنامه ریزی مناسب در حوزه انسانی از جمله مواردی است که باید بیشتر به آن توجه شود. مهندس علوی بیان 
داشت:نیاز است برآوردی برای هزینه های خدمات شهرداری صورت گیرد تا بدانیم که چقدر با استانداردهای 
موجود فاصله داریم.مهندس فاطمه ش��یرزاد- عضو دیگر ش��ورا در ادامه اظهار داش��ت: الیروبی دو رودخانه 
زرجوب و گوهر رود از مواردی اس��ت که نیاز است در دستور کار مدیران مسئول قرار گیرد. اولین طرح ذکر 
شده در این جلسه ،پرداخت غرامت  در خصوص  آزاد سازی عرصه و اعیانات مسیر پالک های ثبتی بود که 
مطرح و با موافقت اکثریت اعضا روبرو ش��د.جایزه تش��ویقی در بخش سرمایه گذاری و ساخت و ساز دومین 
الیحه ای بود که در راستای تشویق سازندگان و سرمایه گذاران و ایجاد رضایتمندی شهروندان و باال بردن سطح 
رفاه شهروندی مطرح شد و به تصویب رسید.توصیه فرمانداری جهت خرید ملک برای تامین اجتماعی با قیمت 
کارشناسی شده از جمله مواردی بود که توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.در 
ادامه، معرفی  نماینده علی البدل جهت شرکت در جلسات کمیسیون بدوی و تجدید نظر ، 
مورد بررس��ی قرار گرفت که فاطمه شیرزاد و رضا رسولی با رای اعضای شورا در این 
خصوص انتخاب شدند.کمک مالی به یکی از رزمی کاران استان گیالن از دیگر لوایح بود 
که مورد تصویب اعضا قرار گرفت.نامگذاری معابر سطح شهر رشت از الیحه های معرفی 
شده در این جلسه بود که با آن موافقت شد و مورد تصویب قرار گرفت.مهندس فاطمه 
شیرزاد در خصوص این الیحه بیان داشت:در راستای ترویج اهدای خون و با توجه به 
اینکه استان گیالن به اهدای خون بسیار نیازمند است، تقاضا دارم بحث نامگذاری اهدای 
خون در کمیس��یون مجددا بررسی شود و مکانی برای این امر در دستور کار قرار گیرد.

همچنین درخواست کمک مالی به یکی از بازنشستگان شهرداری رشت و کمک مالی به 
یک فرد جهت تامین هزینه های درمانی وی از جمله طرح هایی بود که در جلسه مطرح 
شد.اخذ مجوز باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت دستور دیگری بود که قرائت شد 
و با توجه به آن کل تیم های شرکت کننده در مسابقات استانی و کشوری می بایست از 

طریق باشگاه هایی که دارای پروانه بوده معرفی شوند.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن خبر داد

سد بیجار، یکی از منابع تامین آب شرب شهرهای گیالن
مهندس لطفی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیالن س��د 
شهر بیجار  را یکی از منابع مطمئن برای تامین آب شرب شهرهای گیالن ذکر 
کرد و گفت: آب شرب 70 درصد از جمعیت شهری استان از سد مذکور تامین 
می ش��ود و اکنون 78 میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد.مهندس لطفی تصریح 
کرد: ظرفیت حجم ذخیره مخزن سد مذکور حدود 105 میلیون متر مکعب است 
ضمن اینکه سال گذشته مقدار 54 میلیون متر مکعب آب پشت سد شهربیجار 
ذخیره داش��تیم و حجم آب ذخیره در سال ۹4 مقدار ۳1 میلیون متر مکعب به 
ثبت رسیده است.مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن، سد شهربیجار 
را س��دی تازه ساخت خواند و بیان کرد: آبگیری سد مذکور با توجه به اینکه 
مدیریت آب به صورت منظم صورت گرفته است، از شرایط مناسبی برخوردار 
می باشد.مهندس لطفی به گزارش تحلیلی حجم آب ورودی به سد سفیدرود از 
سال 7۹ � 80 تا سال ۹5 � ۹۶ اشاره کرد و گفت: در سال آبی ۹4 – ۹5 حدود 
۲ میلیارد و 181 میلیون متر مکعب حجم آب ورودی به س��د سفیدرود بود و 
این حجم در سال آبی ۹5 � ۹۶ به حدود یک میلیارد و 78۹ میلیون متر مکعب 
رسیده است، البته حدود 75 روز تا پایان سال آبی جاری فرصت داریم و این 
عدد می تواند به حجم آب پشت سد در سال قبل نزدیک تر شود.وی با اشاره به 
آمار حجم ورودی بلندمدت سد سفیدرود، خاطرنشان کرد: میانگین 50  سال 
گذشته حجم ورودی آب سد سفیدرود ۳ میلیارد و 700 میلیون  متر مکعب است 
ضمن اینکه میانگین 40 
س��اله حجم ورودی آب 
سد س��فیدرود ۳ میلیارد 
و ۳00 میلیون متر مکعب 
گ��زارش ش��ده اس��ت.

مدیرعامل ش��رکت س��هامی آب منطقه ای گیالن، میانگین ۳0 ساله حجم آب 
ورودی به سد سفیدرود را ۳ میلیارد متر مکعب ذکر کرد و یادآور شد: میانگین 
۲0 ساله حجم آب ورودی به سد سفیدرود ۲ میلیارد متر مکعب به ثبت رسیده 
و میانگین 10 س��ال حجم آب ورودی به س��د یک میلیارد و ۳00 میلیون متر 
مکعب است.مهندس لطفی با بیان اینکه میانگین پنج ساله حجم ورودی به سد 
سفیدرود یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب است، اظهار کرد: میانگین سه 
ساله حجم آب ورودی به سد سفیدرود یک میلیارد و 18۶ میلیون متر مکعب 
اس��ت، البته حجم ورودی س��ال ۹5 � ۹4 مقدار ۲ میلیارد و ۲5۳ میلیون متر 
مکعب است و این امر نشان می دهد در کف منحنی هستیم ضمن اینکه امکان 
دارد حجم آب ورودی ساالنه افزایش پیدا کند به این شرط که آب اختصاص 

داده شده خود را حفظ کنیم.

 در جلسه شورای 
شهر رشت مطرح شد

 الیروبی 
 گوهر رود 
 و زرجوب 

در دستور کار 
مدیران

        

شرکت ماکامارت
این شركت در راستای تكمیل كادر خود از افراد دارای شرایط در تهران دعوت به همكاری می نماید.

* برنامه نویس و سئوكار حرفه ای   
- آشنایی كامل با متدهای سئو

Html5 – JS – Jquery – Css3 مسلط به -
PHP مسلط به -

Swift یا Objective-c مسلط به زبان برنامه نویسی -
- مسلط به Java – شی گرایی

شرح وظایف:
- دارای حداقل 3 سال سابقه كاری

- خالق و ایده پرداز جهت توسعه امور وب سایت
- بهینه سازی نرم افزار با حداكثر سرعت

- دارای روحیه ی كار تیمی
- به صورت تمام وقت

دارندگان شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
www.makamart.com :وبسایت                  job@makamart.com :آدرس ایمیل

دعوت به همکاری 
به رده های شغلی زیر در تهران نیازمندیم:
1- مسئول دفتر مدیرعامل خانم و آقا با شرایط زیر:

– مسلط به امور اداری و مكاتبات

– آشنا به زبان انگلیسی
)Office تسلط به كامپیوتر )نرم افزارهای –

– آشنا به هماهنگی جلسات و تشریفات
– مسلط به گزارشگیری

حداكثر 3۰ سال، ترجیحا رشته های مدیریت – روابط عمومی
2- نیروی فنی آقا با شرایط زیر:

– آشنا به سخت افزار، نرم افزار و شبكه
– ترجیحًا رشته های مرتبط

-آشنا به زبان
– ترجیحا دارای موتور سیكلت

لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید.
cv@gsstech.me : اطالعات تماس


