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اوقات شرعي استان های شمالی
مازندران
سه شنبه

اذان ظهر :     12:12
اذان مغرب:   17:54

چهارشنبه  
اذان صبح :   5:23
طلوع آفتاب:  6:49

گلستان
سه شنبه

اذان ظهر :     12:06
اذان مغرب:   17:48

چهارشنبه  
اذان صبح :   5:18
طلوع آفتاب:  6:43

گيالن 
سه شنبه

اذان ظهر :     12:25
اذان مغرب:   17:57

چهارشنبه  
اذان صبح :   5:45
طلوع آفتاب:  7:13

  حديثي از امام على )ع( : ِعنَد اإِليثاِر َعَلى النَّفِس َتَتَبيَُّن َجواِهُر الُكَرماِء ؛
در هنگام ايثار است كه گوهر كريمان ، نمايان مى شود.

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

متقاضيان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ 25 بهمن ماه مدارک الزم را به آدرس ایميل:
 shomalestekhdam@gmail.com  ارسال نمایند. 

توضيحات بسيار مهم: 
1- در زمان ارسال مدارک در قسمت موضوع ایميل )subject( فقط »نام و نام خانوادگی + عنوان شغلی مورد 

نظرتان« را درج نمایيد. در غيراینصورت ایميل شما به کارشناس مربوطه ارجاع نخواهد شد. 
2- پذیرفته 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 تحصيلی 
- یک قطعه عکس جدید 

مدیریت امور ادارای و منابع انسانی

آگهى استخدام

شرايط احراز جنسيتعنوان شغلىرديف

كارمند 1
اداری

 حداقل مدرک تحصيلى ليسانس – آشنايى خوب به نرم افزارهای office بخصوص word و خانم
excel - دارای فن بيان و روابط عمومى قوی – استعداد در يادگيری- توانايى باال در برقراری و 

پيگيری ارتباط تلفنى – فعال و با انگيزه – توانايى كارگروهى و دارای دقت باال و پيگيری خوب

كارشناس 2
فناوری 
اطالعات

خانم–
آقا

حداقل مدرک تحصيلى ليسانس – تسلط به ويندوز و نرم افزارهای كاربردی و عيب يابى سيستم – 
توانايى پشتيبانى نرم افزارهای سازمانى – تسلط به شبكه

خانم–گرافيست3
آقا

مسلط به يكى از نرم افزارهای CorelDRAW ، Photoshop ، adobe indesign – خالق و دارای 
روحيه كارتيمى – روابط عمومى خوب – فعال و با انگيزه – دارای اطالعات عمومى خوب

كارشناسى 4
شبكه های 
اجتماعى

خانم–
آقا

مسلط به شبكه های اجتماعى – مسلط به قوانين و استانداردهای شبكه های اجتماعى – توانايى 
ايجاد و مديريت كمپين در فضای مجازی – مسلط به ادبيات تبليغات، فنون نگارش تاثير گذاردر 

فضای مجازی – دارای هوش و خالقيت باال – دارای فن بيان و روابط عمومى قوی، مسلط به توزيع 
محتوا در فضاهای مجازی

5
كارشناس 

فروش

تسلط به اصول فروش و بازاريابى – آشنايى به اصول مذاكرات تجاری و آشنا به تكنيک های خانم
فروش – خالق و دارای روحيه تيمى و مسئوليت پذيری باال – آشنا به اصول رفتار سازمانى – 

دارای روحيه و انگيزه پيگيری كارها در خارج از دفتر شركت- آشنا به مباحث ديجيتال ماركتينگ 
و شبكه های مجازی 

6
كارشناس 

روابط 
عمومى 

خانم-

آقا

حداقل ليسانس يكى از رشته های مرتبط )روابط عمومى، روزنامه نگاری، مديريت رسانه، علوم 
ارتباطات، علوم اجتماعى، خبرنگاری و  ... (، روابط عمومى و روحيه همكاری باال، آشنايى خوب به 

نرم افزارهای office بخصوص word و excel، مسئوليت پذير و عملگرا، خالق و ايده پرداز، عالقمند به 
رشد و يادگيری، داشتن مهارت مذاكره و روابط عمومى قوی، مهارت نوشتاری و گزارش دهى، قدرت 

حل مسئله و تصميم گيری، توانايى به روز رسانى وب سايت، دارای قدرت سخنوری،خالق 

تحصيلدار و 7
آبدارچى

خانم–
آقا

حداكثر سن 30 سال – دارای مدرک تحصيلى ديپلم – روابط عمومى خوب – آشنا به امور اداری و 
بانكى )آقايان دارای موتور سيكلت در اولويت خواهند بود(

بابل- خبرنگار وارش: در هفتمین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر، 3 
مجتمع آبرسانی »ریگ چشمه« فاز 1و 2، شیخ محله و میاندره بخش بابلکنار 

شهرستان بابل  به بهره برداری رسید.
دراین مراسم مهندس عبدالهی مدیرعامل آبفار استان، مهندس ولی زاده معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و جمعی از مسئوالن شهرستانی حضور 
داشتند. مدیرعامل آبفار مازندران، در این مراسم با تبریک چهل سالگی پیروزی 
انقالب اسالمی و تسلیت ایام فاطمیه، از بهره مندی بیش از 8 هزار خانوار 
روستایی سراسر استان مازندران با  بهره برداری از 18 پروژه بزرگ آبرسانی 

روستایی با اعتبار 140 میلیارد ریال خبر داد.
مهندس عبدالهی اظهار داشت: با افتتاح 3 پروژه مجتمعی در بابل از جمله 
مجتمع آبرسانی »ریگ چشمه« فاز 1و 2، شیخ محله و میاندره در شهرستان 

بابل، مردم 17روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند. 
وی هزینه این سه پروژه را 51 میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد. 

مدیرعامل آبفار استان افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها یک کیلومتر 
شبکه توزیع و بیش از 15 کیلومتر لوله گذاری خط انتقال، 5 مرحله ایستگاه 

پمپاژ و 6 مرحله شیر فشارشکن اجرا گردید.
 عبدالهی متذکر شد: برای بهره برداری از این پروژه ها بیش از 15 کیلومتر لوله 
گذاری خط انتقال، 40 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع، حفر و تجهیز 2 حلقه 
چاه عمیق، ساخت 6 باب مخزن ذخیره به حجم 700 متر مکعب و احداث 5 

واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.
 گفتنی است در همین روز مجتمع آبرسانی شیخ محله، قصاب امیر و درزیکال 

نوشیروانی هم با اعتباری حدود 600 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

3 مجتمع آبرسانى شهرستان بابل  به بهره برداری رسيد

 بانک ملت در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را  شامل:  یدک کش  نيمه کاره  و شناور 
با ارزش پایه   1000 تنی  نيمه کاره  و دستگاه جوش... طبق جدول  مندرج  در اوراق مزایده  
کارشناسی 11/151/500/000 ریال  را با احتساب  تخفيف  بيست درصد  زیر قيمت  پایه به مبلغ 

8/921/200/000 ریال  اقدام نماید.
 از اینرو  متقاضيان  می توانند جهت کسب  اطالعات بيشتر ،  دریافت اسناد و اوراق مزایده،  بازدید از 
اموال  و همچنين  تسليم پيشنهادات  خود همه  روزه از تاریخ  نشر آگهی  تا تاریخ 97/11/30 ) بجز 
ایام تعطيل( از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر  به نشانی: ساری-ميدان امام-مدیریت شعب استان 
–اداره  تدارکات و ساختمان )شماره تماس: 33378196-33355073- مازندران-طبقه پنجم 

011(  مراجعه نمایند.
پاکتهای پيشنهادات  ارائه شده  در روز چهارشنبه  مورخ 97/12/1 راس ساعت 11  صبح  در 
مدیریت شعب استان  با حضور  نمایندگان  بانک مفتوح  و قرائت خواهد شد . حضور  شرکت 

کنندگان  در جلسات بازگشایی پاکتها اختياری و منوط به ارائه  رسيد اسناد به بانک می باشد.
 توضيحات و شرایط:

1-جهت دریافت  اسناد و اوراق  مزایده ارائه  فيش واریزی  بمبلغ 100/000 ریال  به حساب  جاری 
جام شماره  6169246172 به نام مدیریت  شعب بانک ملت نزد  شعبه  امام ساری الزاميست.

2-کليه پيشنهادات  ارسالی می بایست  در پاکتهایی  بصورت مهر و موم شده تحویل  نمایندگان  
بانک گردد تا در روز  بازگشایی پاکتها مفتوح گردند.

3-بانک در رد یا  قبول یک یا تمام پيشنهادات  در هر مرحله بدون  ذکر هيچگونه  دليلی مختار است.
4-پيشنهادهای  فاقد سپرده  یا دارای سپرده  کمتر از ميزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود 

است.
5-هزینه چاپ آگهی  و کارشناسی  بر عهده خریدار می باشد.

 آخریـن مهلت  تحویـل پـاکت های پيشنهاد قيمت  تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 97/11/30 
می باشد.

 بانک ملت استان مازندران

آگهى مزايده عمومى  شماره 97/5

در هفتمین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر؛

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادی بطور فوق العاده  
شركت تعاونى توليدی توزيعى كاركنان برق غرب مازندران

) نوبت دوم(
شرکت تعاونی برق غرب مازندران در نظر دارد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول خود را راس 
ساعت 12-10 روز سه شنبه ۹7/12/7  در محل شرکت تعاونی برگزار نماید لذا از سهامداران محترم یا وکالی 
قانونی یا نماینده تام االختیار آنها دعوت به عمل می آید که در جلسه حضور به هم رسانند ضمناً افرادی که 
قصد کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرس را دارند می توانند تقاضای خود را ظرف مدت 10 روز پس از 
 انتشار آگهی دعوت تقاضای کتبی خود را  به این شرکت تعاونی ارائه نمایند ضمناً اعضایی که به هر دلیلی 

نمی توانند در جلسه مذکور حضور به هم رسانند می توانند وکالت خود را به اعضای دیگر بصورت کتبی ظرف 
مدت یک روز قبل از برگزاری  مجمع به دفتر شرکت تعاونی ارائه نمایند 

دستور جلسه
1-استماع گزارش هیئت مدیره 

2-استماع گزارش بازرس 
3-تصویب صورتهای مالی سال ۹6 

4-تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹7 
5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
6-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

رئيس هيات مديره شركت تعاونى توليدی توزيعى  كاركنان برق غرب مازندران


