
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
شهرستان 10

سه شنبه 24 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3301 

راه اندازی اولین پروژه سیستم ویدئو 
کنفرانس در شهرستان گنبد

تفاهم- گلس��تان: دراس��تای اهداف برنامه 
مدیریت استراتژیک ش��رکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان، اولین پروژه تحت عنوان  " انجام 
مالق��ات عمومی بصورت ویدئ��و کنفرانس "  به 
جهت حذف مراجعه حضوری ، آغاز به کار نمود.

این پروژه که از پروژه های با اولویت باال در سال 
 96 ب��ود به صورت پایلوت در شهرس��تان گنبد

راه اندازی و اجرا گردید و مطابق برنامه ریزی و 
پیش بینی  صورت گرفته، تاپایان س��ال 97 کلیه 
15 مدیریت توزیع نیروی برق شهرس��تان های 
استان گلس��تان مجهز به سیستم ویدئو کنفرانس  
به جهت برقراری ارتباط مستقیم از شهرستان ها 
با س��تاد و انجام مالقات ارب��اب رجوع با مدیر 
عامل ش��رکت می گردند. از مزای��ای این پروژه 
 صرفه جویی د ر زمان، کمک به ترافیک جاده ای

 و پیش��گیری از ح��وادث احتمال��ی، ارتباط و 
تعامل چند س��ویه بین ارب��اب رجوع-مدیریت 
شهرس��تان و مدیر عامل و درنهایت اخذ تصمیم 
و پاسخگویی صریح و سریع می باشد. بدین معنا 
ک��ه ارباب رجوع متقاضی دی��دار با مدیر عامل، 
ب��دون صرف وقت و مراجعه حضوری به س��تاد 
ش��رکت در مرکز اس��تان، بامراجع��ه به مدیریت 
توزیع برق شهرستان مربوطه ،با هماهنگی قبلی 
با حض��ور مدیر مدیریت توزیع برق شهرس��تان 
بصورت ویدئو کنفرانس و مس��تقیم درخواس��ت 
خود را به مدیر عامل که مستقردرس��تاد شرکت 
می باش��د ارائه نموده و در خصوص درخواست 

ایشان تصمیم سازی الزم صورت می گیرد.

تسهیل در پرداخت گازبهای مصرفی 
برخی مشترکان در خراسان رضوی

 تفاهم- خراسان رضوی - حسین ابراهیم بای: 
رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی 
گفت: به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی و برای 
نخس��تین بار پرداخت گازبه��ای مصرفی صنایع 
عم��ده، مددجوی��ان کمیته امداد و بهزیس��تی در 
این استان تسهیل ش��د. سید احمد علوی افزود: 
به منظور حمایت از تولید و اش��تغال و کمک به 
صنعت فرصت استفاده از این طرح برای صاحبان 
صنایع عمده تا پایان بهمن ماه جاری فراهم آمده 
است. وی ادامه داد: 40 هزار مشترک شرکت گاز 
خراسان رضوی مربوط به کمیته امداد و 12 هزار 
مشترک نیز افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هس��تند. این مشترکان می توانند برای استفاده از 
مزایای طرح تسهیل در پرداخت گازبها با شماره 
37074 تماس بگیرند و یا موضوع را به شماره 

100037074 پیامک کنند.

خبرنامه

مدیر کل ارتباطات شهرداری کرج خبر داد

 تولید بیش از 150 محتوای فرهنگی 
با محوریت انقالب اسالمی ایران

تفاه��م - البرز- ولی ابراهیمی: مدیر کل 
ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری کرج 
گفت: تولید بی��ش از یکصد و پنجاه محتوای 
فرهنگی با محوریت پیروزی انقالب اس��المی 
ایران و آثار آن طی ایام ا... دهه فجر در اداره 
کل ارتباط��ات و ام��ور بین الملل ش��هرداری 
کرج انجام گرفته اس��ت. سیدعلیرضا موسوی 
افزود: این تولیدات در قالب خبر، یادداش��ت، 
کلی��پ، فایل های صوتی، تصویری، مصاحبه، 
نصب بنر و نظایر آن به ش��هروندان ارائه شده 
اس��ت. وی اضافه کرد: همه ای��ن اقدامات به 
منظور توس��عه اهداف انقالب اسالمی ایران و 
 آشناسازی نسل های گوناگون با تالش های

 انج��ام گرفته پ��س از این رخ��داد تاریخی 
انجام گرفته است. وی با اشاره به اینکه نصب 
بنره��ای مناس��بتی و اکران تبلیغ��ات محیطی 
بخش دیگ��ری از اقدامات ای��ن اداره کل در 
 روزهای دهه فجر بوده است، اوج فعالیت های

 مرتب��ط ب��ا این موض��وع را در آس��تانه روز 
پی��روزی انق��الب اس��المی ایران و ش��رکت 
ش��هروندان در راهپیمایی 22 بهمن ماه عنوان 
کرد.وی افزود: امیدواریم با تالش و همتی که 
از سوی شورای اسالمی شهر و شهرداری کرج 
 به کار گرفته ش��ده ش��اهد هر چه باشکوه تر

 برگزار ش��دن راهپیمایی مردم��ی و به جلوه 
درآمدن استقالل و اتحاد ملت ایران در مقابل 

همه ملت های سلطه گر باشیم.

بازدید معاون اجتماعی وزیر بهداشت 
از موسسات خیریه کرمان

تفاه��م – کرم��ان: مع��اون اجتماعی وزیر 
بهداشت در ادامه برنامه های سفر خود به کرمان، 
به همراه حمیدرضا رشیدی نژاد-رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی کرمان از چند موسس��ه خیریه و 
موقوف��ه کرمان بازدید کرد. محمد هادی ایازی-

معاون اجتماعی وزیر بهداش��ت، از ساختمان در 
حال س��اخت مرکز پیوند اعضا نفیس بیمارستان 
افضلی پور کرمان، مهمانسرای حاج اصغر بهرامی 
اهدایی ب��ه انجمن خیری��ه حمای��ت از بیماران 
سرطانی یاس کرمان، بیمارستان موقوفه ارجمند 
کرمان و موسسه خیریه کوثر مشیز بازدید به عمل 
آورد. وی همچنی��ن، با حضور ب��ر آرامگاه زنده 
یاد مرحوم حاج محمد ارجمند کرمانی موس��س 
بیمارس��تان ارجمند و همچنین مرحومه عصمت 
ارجمند کرمانی- مدیر سابق این بیمارستان، یاد 

و خاطره آنان را گرامی داشت.

خبرنامه

معاون بهره برداری فوالد مبارکه اصفهان خبرداد

 رشد ۱۶درصدی تولید 
در گروه فوالد مبارکه

تفاهم- اصفهان: کارکنان پرتوان و خستگی ناپذیر گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، مجتمع 
ف����والد س��������با و ش����رکت ف��والد هرمزگان(که بزرگترین دستاورد جمهوری اسالمی ایران و 
مولود انقالب اس��ت، طی 10 ماه سال 1396 موف��ق شدند با تولید 7میلیون و 213هزار تن فوالد خام 
درمجموع ب���ه رش��د 16درصدی نس�����بت به م�دت مش��ابه س��ال قبل )6میلیون و 193هزار تن( 
دس��ت یابند. مختار بخشیان-معاون بهره برداری فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر و با تشریح عملکرد 
هریک از ش��رکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه گفت: در بازه زمانی مذکور شرکت فوالد مبارکه 
موفق شد با تولید 5میلیون و 427هزار تن فوالد خام نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال قبل )4میلیون 
و 733هزار تن( رش��دی 15درصدی را به ثبت برساند. وی با تأکید بر اینکه هدف گذاری فوالد مبارکه 
برای س��ال 1396 تولید 6میلیون و 200هزار تن فوالد خام اس��ت، تصریح کرد: به یقین با این پیشرفت 
بس��یار خوب و با تالش همکاران تا پایان س��ال جاری اهداف ترس��یم ش��ده محقق خواهد شد. وی در 
ادامه در خصوص عملکرد مجتمع فوالد س��با گفت: طی 10ماه نخست همکاران این مجتمع موفق شدند 
623هزار تن فوالد خام تولید کنند و نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال قبل )54۸هزار تن( به رشد 

14درصدی دست یابند.

شهردار قدس مطرح کرد

 بهره برداری بخش خصوصی 
از آمفی تئاتر باغ ملی 

تفاهم- ش��هر قدس- جاللزاده: ش��هردار قدس، با بیان این مطلب گفت : مجموعه آمفی تئاتر باغ ملی که 
به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های فرهنگی و هنری غرب استان تهران و کشور توسط شهرداری قدس 
س��اخته و در ادیبهشت ماه سال جاری با حضور رئیس مجلس ش��ورا اسالمی به بهره برداری رسید، به دلیل 
ساختار و تجهیزات موجود جهت بهره برداری و اداره به یک گروه قوی و متخصص نیاز دارد. مسعود مختاری 
افزود : ساخت این مجموعه بزرگ فرهنگی هنری چیزی در حدود 240میلیارد ریال هزینه برای شهرداری در 
برداش��ته اس��ت و از زمان حضور بنده در شهرداری قدس نیز مبلغی در حدود 30 میلیارد ریال جهت برطرف 
نمودن مشکالت و نواقص تاسیساتی آن هزینه شده است؛ همچنین با برآوردهای صورت گرفته شده سیستم 
نور و صوت این مجموعه نیز به مبلغی نزدیک به 30میلیارد ریال جهت تجهیز نیازمند است. وی اظهار داشت: 
با توجه به هزینه های باالی مصرف شده در این پروژه بزرگ عمرانی و امکانات و تجهیزات تخصصی موجود 
در آن و نبود نیروی تخصصی الزم در مجموعه شهرداری جهت بهره برداری مناسب از آن و نیز هزینه باالی 
نگهداری، موضوع واگذاری این مجموعه جهت بهره برداری توسط بخش خصوصی در صحن علنی 47جلسه 
شورای اسالمی شهر مطرح و با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر به تصویب رسید. وی تصریح کرد: مجموعه 

بزرگ آمفی تئاتر باغ ملی در راستای افزایش سرانه های فرهنگی و هنری شهرستان قدس احداث شده است.

 تفاه��م- مازندران: با حض��ور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی 
پروژه استانداردس��ازی، توس��عه اورژانس و ارتقا طرح 
هتلینگ بیمارستان ولیعصر قائم ش��هر افتتاح شد.علی 
ربیعی-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم 
ضمن گرامیداش��ت ایام دهه فجر و پیش��رفت پزشکی 
و درمان��ی در دوران پس از انق��الب اظهار کرد: قبل از 
انقالب بسیاری از مردم به دلیل نبود امکانات و تجهیزات 
پزش��کی با بیماری های مختلف جان خود را از دست 
می دادند و برای معالجه بیماری هزینه های بسیار زیادی 
را صرف می کردند تا بهبودی حاصل ش��ود. وی افزود: 
وضعیت اشتغال غرب استان بررسی و تا حدودی نیز این 
مشکل برطرف شد و با حضور مسئوالن کشور و استانی 
مصوبات خوبی انجام ش��د و امروز چیزی حدود 330 
میلیارد تومان سهم مازندران شده است که چیزی حدود 
هزار و 100 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره برای استان 
پرداخت خواهد شد. وی بیان کرد: ما نتوانستیم به همه 
اهداف خود برسیم و مشکالت موجود اقتصادی در کشور 
و نابرابری در پرداخت کمک به مردم انجام نشده ولی در 
مسیر درست حرکت کرده ایم و به دنبال احقاق آرمان های 
انقالب هستیم و امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر رضایت 

 عمومی مردم را نیز کس��ب کنی��م و کارهای عقب مانده 
در کشور نیز به بهره برداری برسد.

 وی خاطرنشان کرد: چندمین سفر استانی بنده به 
مازندران اس��ت که با تیم کامل مدیریتی خود آمده ایم تا 
مشکالت موجود این منطقه را حل کنیم و بسیار خوشحالم 
که این پروژه در مدت زمان کوتاهی به بهره برداری رسید 
و اکنون مردم می توانند برای معالجه خود به بیمارستان 
مراجعه کنند. وی تصریح کرد: تیم اس��تان مازندران به 

دنبال رفع مش��کالت به صورت عملیاتی درحال اجرا 
هس��تند و نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه قائم شهر با 
تالش ش��بانه روزی به دنبال رف��ع دغدغه های مردمی 
هس��تند که باید این را به فال نیک گرفت. در ادامه این 
مراسم محمد خورشیدی-مدیر درمان تامین اجتماعی 
مازندران، ضمن گرامیداش��ت ایام دهه مبارک فجر نیز 
اظهار ک��رد: طرح افتتاح اورژانس بیمارس��تان ولیعصر 
قائم ش��هر در اسفند ماه سال گذشته آغاز به کار کرد که 

از 500 متر فضا به 2 هزار و 600 متر مس��احت رسید، 
که از نظر فیزیکی و امکانات جزو بهترین اورژانس های 
کشور است به طوری در این طرح تمامی استانداردهای 
مهم رعایت شد. وی افزود: پروژه قلبمان در همین مرکز 
در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر این مرکز یکی 
از افتخارات استانی است و از آبان سال 94 در این مرکز 
حدود هزار و 400 مورد جراحی قلب و حدود 11 هزار 
مورد آنژیوگرافی و آنژیوپالستی انجام شد، به طوری که 
بیماران از سراس��ر کشور برای درمان به این بیمارستان 
مراجعه می کنند.وی به حضور بیماران خارج از اس��تان 
اشاره کرد و یادآور شد: دو هفته گذشته ما از شیراز، ساوه 
و بوشهر مریض مغزی داشتیم که در این مرکز از بهترین 
جراحان اس��تفاده ش��د، از مجموعه اقداماتی که در این 
مرکز انجام شد و عمل های جراحی و تجهیزات پزشکی 
این مرکز باعث شد تا جزو شاخص ترین بیمارستان های 
کش��ور مطرح ش��ود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد: در سال گذشته از هر سه بیمارستان، ارتقای 
هتلینگ آن با اعتبار 6 میلیارد تومان به اتمام رسید، به 
جز چند بیمارستان در شهر چالوس و برخی شهرهای 
دیگر که برای ارتقای هتلینگ بیمارستان ولیعصر قائم شهر 

حدود 4 میلیارد تومان هزینه شد. 

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت 

 افتتاح پروژه استانداردسازی، توسعه اورژانس 
و ارتقای طرح هتلینگ بیمارستان ولیعصر)عج( قائم شهر
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تأمین)اجاره(3فروند شناور تدارکاتی با سال 

ساخت 1990وبه باال جهت پشتیبانی از پروژه 
23/60۸/200 درهمهای حفاری مستقردرخلیج فارس

شرح مختصر کار : 
شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز – بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه بمنظور پشتیبانی از پروژه های حفاری مستقر در خلیج فارس در نظر دارد 3 فروند شناور تدارکاتی 

مورد نیاز خود را با شرایط ذیل و از طریق منبع واحد شرایط تأمین )اجاره( نماید:
الف : مبانی ارزیابی کیفی مناقصه گران :

1- این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براساس کار برگ های استعالم ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می پذیرد . 
2- امتیاز کیفی : حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر 60 می باشد.بنابراین از متقاضیانی که حداقل امتیاز کیفی الزم )60 امتیاز( را کسب نمایند ، جهت حضور در مناقصه بصورت 

کتبی دعوت به عمل می آید.
ب : تهیه اسناد مناقصه :

خرید اسناد : متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست مبلغ 990/000 ریال به حساب سیبا به شماره 2174652205004 نزد بانک ملی شعبه اهواز کد 6501 بنام شرکت 
ملی حفاری ایران واریز نمایند.

دریافت اسناد : کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم ،  روز سه شنبه مورخ 96/11/24لغایت 7 
روز )پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/11/30(، میبایست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی 

حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارتA اداره قراردادها نسبت به دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
نکات مهم : 

فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی طبق شرح فوق نسبت به اعالم آمادگی و دریافت کاربرگ های ارزیابی اقدام می نمایند به عنوان مناقصه گر 
شناخته می شوند.

مناقصه گرانی که بیش از چهار)4( قرارداد درحال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در این مناقصه نخواهند بود و مستندات آنان مورد بررسی و ارزیابی 
قرارنخواهد گرفت.

ج : نحوه تحویل اسناد و مدارک ارزیابی کیفی : فرم های ارزیابی )کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی( می بایست توسط اشخاص مجاز تکمیل ، امضا و ممهور گردیده و ظرف 
مدت 14 روز از روز چهارشنبه مورخ 1396/12/2لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/12/15 نسبت به تحویل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی به همراه مدارک و 
مستندات الزم شامل )نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی به همراه لوح فشرده مربوطه ( به آدرس : اهواز – فلکه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه 

عملیاتی – طبقه اول – پارت B – اتاق 107 – دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند .
د : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6/015/000/000)شش میلیاردو پانزده میلیون ( ریال یا 135/050 )یکصدو سی و پنج هزارو 

پنجاه( یورو یا 605/009 )ششصدو پنج هزارو نه( درهم امارات متحده عربی می باشد.
نوع تضمین :

 الف – ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار تضمین : این مدت )به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه گران( 90 روزمی باشد وبرای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود
@nidc_pr کانال تلگرام شرکت ملی حفاری ایران               www.nidc.ir سایت شرکت ملی حفاری ایران

اداره قراردادها شرکت ملی حفاری ایران

آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ) نوبت اول(
به صورت دو مرحله ای ) به روش نیمه فشرده (

شماره مجوز : 1396/5303

نوبت دوم

س��ازمان س��یما  منظر وفضای س��بز ش��هرداری بندر عباس  درنظر دارد به منظور واگذاری غرف جهت عرضه مایحتاج عمومی 
واقع در بوس��تانهای اس��کان مهمانان نوروزی به صورت موقت به مدت 16 روز  به صورت اجاره ازطریق فراخوان عمومی  به افراد 
واجدالشرایط واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 
010565۸415001 درآمدس��ازمان پارکها وفضای س��بز نزد بانک ملی شعبه ش��هرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی 
حداکثر به مدت 7روز در س��اعات اداری به محل س��ازمان  واقع دربندر عباس  آزادش��هر بلوار افروز شهابی پور-  خیابان شهید تند 

گویان -کوچه هرمزگان »2« واحد حقوقی مراجعه نمایند.
•فروش اسناد از مورخه 96/11/24 لغایت 96/12/2 میباشد.

•هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
•چنانچه برندگان اول ودوم وس��وم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب  اولویت به نفع صندوق س��ازمان ضبط 

خواهد شد.
•شرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف وتعهدات ابالغی واعالمی ازسوی سازمان می باشد.

•این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد.
•کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هرپیشنهاد مبلغ 20.000.000ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای   
حداقل س��ه ماه اعتباررا به عنوان س��پرده شرکت در مزایده  به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز 

شهرداری  نزد بانک مهرایران واریز نماید.)چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد(.
•سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

•برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اعالمی توسط موجر را دروجه سازمان تودیع نماید.
•پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری 96/12/6 پیشنهاد خودراازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای 

مربوطه الک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند
•پیشنهادات رسیده ساعت 12درمورخه 96/12/7 درکمیسیون معامالت که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود.

•مزایده عند اللزوم به صورت حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامی می 
باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهدبود.

•سازمان پارکها و فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود.
•سایر اطالعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه 

پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
"•جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 19-0763375341۸ تماس ویا به آدرس اینترنتی س��ازمان به نش��انی

  www.bandarparks.ir  مراجعه نمایید . 
 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

شهرداری بندر عباس
 آگهی مزایده عمومی

شرکت مخابراتي آستیاژسازان البرز 
آستیاژسازان البرز جهت تکمیل کادر در استان البرز خود به افراد زیر نیازمند است : 

جنسیتتخصص و توانایيشغل مورد نظرر

 مرد جهت مکان یابی سایتهای مخابراتی در شهرهای مختلف کشور بازاریاب 1

 مرد جهت کارآموزی فوق دیپلم رشته الکترونیک 2

 زن جهت کارآموزی فوق دیپلم رشته عمران یا معماری 3

متقاضیان محترم پس از دوره کارآموزی با توجه به عملکرد استخدام می شوند 
متقاضیان می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

m.azari@astiajco.ir 

چاي سوفیا
ش��رکت تولیدي بازرگاني نگین صنعتي جنوب )چاي س��وفیا( جهت تکمیل کادر مالي و حس��ابداري خود از متقاضیان خانم 

بصورت تمام وقت در تهران دعوت به همکاري مي نماید:

شغل مورد ر
نظر

مدرک 
تحصیلي

حداکثر رشته تحصیلي
سن

حداقل تخصص و توانایي
سابقه 
)سال(

استان 
محل 

خدمت

 رئیس  1
حسابداری 

 حداقل لیسانس  کارشناس
حسابداري

 مسلط به: قوانین مالی و مالیاتی، دفاتر قانونی، قوانین تامین اجتماعی و  32
اداره کار، ارزش افزوده، گزارشات فصلی 169 مکرر، محاسبات ریاضی، 

Excel نرم افزار حسابداری همکاران سیستم و

 تهران 6

 کارشناس  2
حسابداری 

 حداقل لیسانس  کارشناس
حسابداري

 مسلط به: محاسبات ریاضی، نرم افزار حسابداری همکاران سیستم،  25
Excel، قوانین تامین اجتماعی و اداره کار

 تهران 4

دارندگان شرایط رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.
Info@sofiatea.com 


