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آگهی  استخــدام
یک شرکت معتبر تولیدی در زمینه صنایع غذایی برای موقعیت های زیر 

استخدام می کند:

 hrm.chocolatefactory@gmail.com  لطفا رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی
ارسال فرمائید.

محل کار: ساری-خیابان فرهنگ

شــرایطسمـتردیف

کارشناس 1
اداری و مالی

- آقا/27 – 37 سال سن
- مسلط به کلیه فرایندهای اداری
- مسلط به فرایندهای مالی فروش

- حداقل 5 سال سابقه کار بعنوان کارشناس 
اداری و مالی

-حداقل لیسانس در رشته مرتبط

کارشناس 2
برنامه ریزی 

فروش

-ترجیحا آقا/25-35 سال سن

-حداقل 3 سال سابقه کار بعنوان کارشناس 
برنامه ریزی فروش

-حداقل لیسانس در رشته های مرتبط

-آقا / 38-25 سال سنمامور وصول3
- حداقل 2 سال  سابقه کار بعنوان مامور وصول

   vareshdaily

با حکم مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی:

یک سـاروی
 مدیرعامل بانک سینا شد

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری: 

در صورت انتقال آب 
دریای خزر، بخش اعظمی 

از جنگل های هیرکانی
 از بین می رود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران :

۱۰۰کیلومتر از مسیر 
رودخانه های مازندران 

الیروبی شد

حسینعلی قوانلو گفت: شهرستان گلوگاه یکی از ظرفیت های مغفول مانده 
استان است و توسعه شهرک های صنعتی در شرق مازندران در دستور 
کار است.حسینعلی قوانلو،  در جلسه بررسی وضعیت صنعت شهرستان 
گلوگاه افزود: با توجه به اینکه ظرفیت توسعه شهرک صنعتی در غرب 
استان مازندران قفل است؛ باید این ظرفیت به شرق مازندران منتقل شود.

وی اظهار داشت: بخشی از زمینها در شرق مازندران درجه سه و چهار 
است که صنایع بزرگ باید توسعه یابند و سرمایه گذاران باید برای سرمایه 
گذاری در شرق مازندران ترغیب و هدایت شوند. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مازندران گفت: توسعه شهرک های صنعتی، از اهداف 
مهم ما در شرق مازندران است.قوانلو افزود: بندر امیرآباد فرصتی برای 

جذب سرمایه گذاران است و وجود اتحادیه های مختلف...

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

توسعه شهرک های صنعتی 
در شــرق مازندران
 در دستور کار است

زیرخاکی های چند هزار 
ساله »وستمین« مازندران 

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ابراز مخالفت ثبت ملی شد
نسبت به تعیین دستمزد منطقه ای برای کارگران گفت: در تعیین 
شود.هادی  رعایت  باید  کار  قانون  حداقل های  منطقه ای  مزد 
به  امروز  گفت:  کارگران،  دستمزد  منطقه ای شدن  درباره  ابوی 
دنبال بحث هایی که در خصوص تبدیل شدن به دهکده جهانی 
مطرح می شود دیگر مفاهیمی مثل مزد منطقه ای و تعیین جداگانه 
دستمزد در نقاط مختلف کمرنگ شده است.وی با بیان اینکه 
نمی توانیم برای همه کشور جداگانه دستمزد تعیین کنیم، ادامه 
داد: در حال حاضر بحث  درآمدها وهزینه های عمومیت دارد و 
نمی توان از هم تفکیک کرد چون همه کشور شرایط تورمی را 
تجربه می کنند و این طور نیست که بگوییم در یک شهر دور 
افتاده تورم و هزینه ها کمتر از یک شهر بزرگ یا کالن شهر است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ابراز مخالفت 
نسبت به تعیین مزد منطقه ای، تاکید کرد: مزد منطقه ای آیتم های 
مختلفی دارد و حداقل های قانون کار باید رعایت شود ولی چون 
این آیتم ها رعایت نمی شود نگران تضییع حقوق کارگران و سوء 
استفاده های احتمالی آن هستیم.به گفته ابوی، تعیین مزد منطقه ای 
اقلیم ها و شیوه زندگی و کار در نقاط مختلف را دچار تغییر کرده و 
زمینه ایجاد مهاجرت معکوس را به وجود می آورد.این مقام مسئول 
کوچک  شهرهای  در  که  تصور  این  کرد:  خاطرنشان  کارگری 
هزینه ها کمتر است اشتباه است چون همه کشور به یک اندازه 
شرایط اقتصادی و تورم را تحمل می کنند. متاسفانه در بحث 
کمک به معیشت خانوارهای کارگری عملکرد خوبی نداشته ایم 
و بیشترین قشری که زیرفشار هزینه ها آسیب می بینند خانوارهای 
کارگری هستند.وی درعین حال با اشاره به شرایط سخت کار در 
برخی از نقاط کشور گفت: در بعضی از مناطق که به لحاظ کاری 
از سختی کار برخوردارند می توانیم فارغ از آنچه به عنوان حداقل 
مزد تعیین می کنیم، مبلغی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا 
یا سختی کار در نظر بگیریم ولی این به منزله منطقه ای کردن 
مزد نیست و تسهیالتی است که جدا از حداقل دستمزد برای 

نیروی کار در نظر گرفته می شود...

منطقه ای کردن دستمزد 
به نفع کارگران است؟

برنامه وزارت نیرو برای 
حذف قبوض کاغذی آب 

اعالم شد

کمبود معلم در مازندران، 
معاونان مدارس را سر کالس 

درس برد
حضور معاونان مدارس به عنوان معلم در سر کالس درس مدارس مازندران 
این روزها تبدیل به سوژه ای داغ برای بحث و تبادل نظر در میان دانش 
آموزان و خانواده هایشان شده است.با وجود این که ۵۳۸ هزار دانش آموز 
مازندرانی بیش از ۲۰ روز از سال تحصیلی جدید را در حدود چهار هزار و 
۴۰۰ مدرسه سپری کردند، آنچه بیش از همه، مدارس استان را در کنار کمبود 
های تجهیزاتی تحت فشار قرار داده کمبود معلم است.بر اساس گزارش ها 
و مشاهده عینی، در برخی مدارس استان بخصوص در مقطع متوسطه اول و 
حتی دوم که نیازمند معلم تخصصی برای دروس هستند، به خاطر کمبود معلم 
معاونان مدرسه سر کالس درس حاضر می شوند و این باعث نگرانی دانش 
آموزان و خانواده هایشان شده است.به کارگیری معاونین ، مدیران و معلمان 

پرورشی برای تدریس دروس تخصصی...

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور
 در ساری:

جذب حداکثری 
سیاست راهبردی جمعیت 

هالل احمر کشور است

مدیرعامل شرکت آبفار گلستان خبر داد:

74۰۰ آزمون میکروبی و 
شیمیایی بر روی مخاذن 

ذخیره آب گلستان

آگهی مناقصه )نوبت اول(
 به شماره 98/27/2475

۱-نام دستگاه مناقصه گذار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران
تابلوهای  اندازی  راه  و  نصب  ساخت،  تامین،  طراحی،  مناقصه:  2-موضوع 
برق مراکز کنترل موتوری)MCCS( تجهیزات و ماشین آالت سیلوی شهید 

میرزاپور شهرستان نکا 
3-تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ 98/7/23 لغایت 98/7/3۰از 

طریق سامانه ستاد به آدرسwww.setad iran.ir امکان پذیر می باشد.
4-مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : ازتاریخ 98/8/۱ لغایت 98/8/۱3 پاکات 
)الف(،) ب( و ) ج( در سامانه ستادانجام می پذیرد ، ضمنا فقط پاکت )الف( 

بصورت فیزیکی به دبیرخانه این اداره کل تحویل می گردد .
5-زمان و محل بازگشایی پاکات :روز سه شنبه مورخ 98/8/۱4 راس ساعت ۱۰ 

صبح در محل اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران 
6-سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۱75/۰۰۰/۰۰۰ )یکصد و هفتاد پنج میلیون(

ریال بصورت ضمانت نامه بانکی ) اعتبار حداقل سه ماهه ( و یا واریز وجه 
به حساب 4۰۰۱۰582۰6373747)شباIR39۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰582۰6373747(نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام  تمرکز وجوه سپرده شرکت مادر 

تخصصی بازرگانی دولتی ایران وارائه فیش واریزی می باشد .
7-ضمنا دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه و ثبت نام در سایت اطالع 

رسانی مناقصه به آدرس www.iets.mporg.irامکانپذیر می باشد .
8-کلیه فرآیند برگزاری مناقصه ) دریافت، ارسال و بازگشایی اسناد (صرفا از 

طریق سامانه ستاد امکان پذیر می باشد .م.الف/63۱3۰2

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران


