مدیرعامل شرکت آبفار مازندران در نشست خبری
«ر هآوردهای چهل سال اقتدار و پیشرفت»:

مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران:

پیروزی انقالب مبدأ تحول در حوزهی
سالمت بود

دکتر رسول ظفرمند مدیرکل بیم ه سالمت استان مازندران در شورای اطالع
رسانی این اداره کل که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد با تبریک
فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت :یکی از
اقدامات مهم و چشمگیر این سازمان ،تحت پوشش قرار دادن تمامی...
صفحه 8

باران باش و ببار ،مپرس کاسه های خالی از آن کیست

«کوروش کبیر»

تیترها

مازندران
گلستان
گیالن

روزانمه

 ۸۰درصد خانوارهای روستایی مازندران
تحت پوشش آبفار هستند

مدیرعامل شرکت آبفار مازندران در نشست خبری « رهآوردهای چهل سال اقتدار
و پیشرفت » که در سالن ارشاد مازندران برگزار شد گفت 80:درصد خانوارهای
روستایی مازندران تحت پوشش آبفار هستند .مجید عبداللهی در جمع خبرنگاران
استان مازندران در ارتباط با دستاوردهای دستگاههای اجرایی مازندران در...
صفحه 4
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گزارش
رئیس اداره بهزیستی شهرستان نوشهر تشریح کرد؛

درد و دلهای استاندار مازندران در مراسم
افتتاح یک پروژه:

اقدامات صورت گرفته از سوی
اداره بهزیستی شهرستان نوشهر
در دهه فجر

تضعیف عملکرد دولت قبل،
تضعیف نظام است
صفحه 2

صفحه 4

فرمانده انتظامی مازندران خبر داد:

به زودی؛

کالهبرداری از  2هزار شهروند با
ایجاد کانال دوست يابی در تلگرام

راه اندازی دومین کلینیک تخصصی
و فوق تخصصی «طوبی» مازندران
در قائم شهر

صفحه 3

در جلسه شورای شهر بابل

شهردار بابل با هفت رای
موافق برکنار شد
صفحه 2

کارنامه قبولی اداره نوسازی ،
توسعه و تجهیزات مدارس مازندران
در چله انقالب
صفحه 8

صفحه 5

عملیات اجرایی تعریض و آسفالت محور
گلوگاه  -دامغان مشهور به کریدور
شمال -جنوب آغاز شد
صفحه 2
برای طالی المپیک فقط  ۱۰۰میلیون بیشتر از برد
تیمهای درجه سه فوتبال میگیریم

یک شرکت معتبر برای دفتر خود در شهر ساری افراد واجد شرایط را برای عناوین شغلی زیر
استخدام می کند:
1

کارمند
اداری

خانم

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس – آشنایی خوب به نرم افزارهای  officeبخصوص  wordو
 - excelدارای فن بیان و روابط عمومی قوی – استعداد در یادگیری -توانایی باال در برقراری و
پیگیری ارتباط تلفنی – فعال و با انگیزه – توانایی کارگروهی و دارای دقت باال و پیگیری خوب

2

کارشناس
فناوری
اطالعات

خانم–
آقا

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس – تسلط به ویندوز و نرم افزارهای کاربردی و عیب یابی سیستم –
توانایی پشتیبانی نرم افزارهای سازمانی – تسلط به شبکه

3

گرافیست

خانم–
آقا

مسلط به یکی از نرم افزارهای  – CorelDRAW ، Photoshop ، adobe indesignخالق و دارای
روحیه کارتیمی – روابط عمومی خوب – فعال و با انگیزه – دارای اطالعات عمومی خوب

4

کارشناسی
شبکه های
اجتماعی

خانم–
آقا

6

7

تولید کنندگان برتر
بخش کشاورزی مازندران
تجلیل شدند

مسلط به شبکه های اجتماعی – مسلط به قوانین و استانداردهای شبکه های اجتماعی – توانایی
ایجاد و مدیریت کمپین در فضای مجازی – مسلط به ادبیات تبلیغات ،فنون نگارش تاثیر گذاردر
فضای مجازی – دارای هوش و خالقیت باال – دارای فن بیان و روابط عمومی قوی ،مسلط به توزیع
محتوا در فضاهای مجازی

خانم

تسلط به اصول فروش و بازاریابی – آشنایی به اصول مذاکرات تجاری و آشنا به تکنیک های
فروش – خالق و دارای روحیه تیمی و مسئولیت پذیری باال – آشنا به اصول رفتار سازمانی –
دارای روحیه و انگیزه پیگیری کارها در خارج از دفتر شرکت -آشنا به مباحث دیجیتال مارکتینگ
و شبکه های مجازی

کارشناس
روابط
عمومی

خانم-
آقا

حداقل لیسانس یکی از رشتههای مرتبط (روابط عمومی ،روزنامه نگاری ،مدیریت رسانه ،علوم
ارتباطات ،علوم اجتماعی ،خبرنگاری و  ،) ...روابط عمومی و روحیه همکاری باال ،آشنایی خوب به
نرم افزارهای  officeبخصوص  wordو  ،excelمسئولیت پذیر و عملگرا ،خالق و ایده پرداز ،عالقمند به
رشد و یادگیری ،داشتن مهارت مذاکره و روابط عمومی قوی ،مهارت نوشتاری و گزارش دهی ،قدرت
حل مسئله و تصمیم گیری ،توانایی به روز رسانی وب سایت ،دارای قدرت سخنوری،خالق

تحصیلدار و
آبدارچی

خانم–
آقا

حداکثر سن  30سال – دارای مدرک تحصیلی دیپلم – روابط عمومی خوب – آشنا به امور اداری و
بانکی (آقایان دارای موتور سیکلت در اولویت خواهند بود)

متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ  25بهمن ماه مدارک الزم را به آدرس ایمیل:
 shomalestekhdam@gmail.comارسال نمایند.

توضیحات بسیار مهم:

 -1در زمان ارسال مدارک در قسمت موضوع ایمیل ( )subjectفقط «نام و نام خانوادگی  +عنوان شغلی مورد
نظرتان» را درج نمایید .در غیراینصورت ایمیل شما به کارشناس مربوطه ارجاع نخواهد شد.
 -2پذیرفته شدگان بصورت تمام وقت و با حقوق و مزایای قانون کار مشغول به کار خواهند شد.
مدارک الزم :
 رزومه با ذکر عنوان شغلی مورد تقاضا در آن  +آدرس و شماره تماس تصویر آخرین مدرک تحصیلی -یک قطعه عکس جدید

مدیریت امور ادارای و منابع انسانی

صفحه 6

صفحه 3

آگهي تجدید مناقصه
نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل از طريق
سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت
نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
مبلغ برآورد
(به ريال)

مبلغ ضمانت نامه
(به ريال)

شماره فراخوان ستاد
ايران

آسفالت راه روستایی هلوپشته نور

3,241,425,648

163,000,000

200973377000382

بهسازی راه روستایی کندلک شهرستان ساری

2,351,581,479

118,000,000

200973377000383

3

بهسازی راه روستایی کلقوچال-احمدآباد
ساری

2,636,125,013

132,000,000

200973377000384

4

احداث راه و پل روستایی شلیمک ساری
(علمدارده)

2,471,593,828

124,000,000

200973377000385

رديف

ردیف

عنوان شغلی

جنسیت

شرایط احراز

5

صفحه 5

عاشورزاده:

آگهی استخدام

کارشناس
فروش

کلنگ ساختمان دهیاری
و شورای اسالمی روستای
توریستی زوات غرب شهرستان
چالوس به زمین زده شد

1
2

پروژه

دارا بودن رتبه  5از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه
و ترابري (حمل و نقل) الزامي است.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/11/17

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت14/00
ساعت14/00
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :
ساعت 08/00
زمان بازگشايي پاكت ها :

مورخه 97/11/27
مورخه 97/12/09
مورخه 97/12/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت
هاي الف
آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن 011- 33363904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و021-85193768
م/الف376001
اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.irنيز درج گرديده است

