
  
  

  معرفی شرکت :
در اداره ثبت اسناد وامالك گلستان به ثبت  79312تحت شماره  11/1/82شرکت خدمات اداري پشتیبانی وفنی مهندسی امید خزر گلستان در تاریخ 

  از لحاظ امضاء تکمیل گردیدو جهت اطالع عموم آگهی شود. 20/1/82رسیده ودر تاریخ 
  موضوع شرکت  : 

  است از :موضوع شرکت عبارت 
  )شرح فعالیت (در برگیرنده امور پیمانکاري  موضوع شرکت  ردیف

  انجام امور خدمات فنی مهندسی   1

سیستم هاي سرد  -تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها -(شبکه گازرسانی شهري رشته تاسیسات و تجهیزات
 -تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاي آب و فاضالب کوچک –انتقال زباله –تاسیسات و تجهیزات ساختمان  –کننده ساختمان 

  وسایل انتقال)

صنایع برق، الکترونیک ، کنترل و اتوماسیون (تولید ، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه هاي برق و  رشته نیرو
  تاسیسات برقی ، پست هاي توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن )

تلمبه خانه  –در برگیرنده امور پیمانکاري تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی و انتقال نفت وگاز  نفت وگاز :رشته 
پاالیشگاهی –فرآوري نفت وگاز و کارخانه هاي گاز و گاز مایع و تزریق گاز وآب –هاي نفت و ایستگاههاي تقویت فشار گاز 

  یره نفتی ونظایر آن نفت و گاز و کارخانه هاي پتروشیمی و مخازن ذخ
  حفاظتی و مراقبتی) –خدمات عمومی(نگهبانی  انجام امور خدمات اداري پشتیبانی  2

  حمل و نقل

 تعمیر و نگهداري

    

 3 واحـد  2طبقه-5نبش اندیشه –روبروي سه راه معلم  -بین مطهري و عباس آباد–خیابان شریعتی  -تهران   :مرکز اصلی شرکت 
 )02186029826-02188430071تلفن(

 15689058419کد پستی:        

  نشانی شعب و نمایندگی ها:
 )  0171-2320412-6(تلفن مجتمع امید خزر–کوچه اول بن بست –پشت سرپرستی بانک ملت  – 8عدالت  -خیابان ولیعصر -گرگان 

  49175-161صندوق پستی شرکت :  
   49166 -53398کدپستی شرکت :  

   411183561599کد اقتصادي :  
   10700114895شناسه ملی شرکت:  

    1800018234شماره کارگاه در تامین اجتماعی : 
 با نام، که کل  سرمایه شرکت  نزد بانـک ملـی   ریالی  5 /000/000سهم   4400ریال منقسم به  000/000/000/22/-مبلغ: سرمایه شرکت

  . خرداد پرداخت وگواهی گردیده است 15شعبه 



 مدیران شرکت واشخاصی که حق امضاء دارند:  
 کلیه اسناد تعهد آور بانکی واداري با امضاء مهندس حسین حیدري رئیس هیات مدیره ومدیرعامل معتبر می باشد .  

در حوزه فعالیت وزیرمجموعه در داخل وخارج از شرکت بـه شـرح    و کنترل کیفیت ایمنیبراساس تفویض اختیار صورت گرفته از سوي مدیر عامل شرکت فقط به هریک ازمسئولین امور مالی ، کارگزینی ، بیمه و 

  . ذیل حق امضا تفویض گردیده است
 
 

  حق امضاء قانونی   نام ونام خانوادگی  سمت 
  کلیه اسناد تعهد آور مالی وغیر مالی  حسین حیدري  رئیس هیات مدیره ومدیرعامل

  وخارج شرکت  داخلیمالی اداري و اسنادو مکاتبات   آباديلیال تقی   مسئول امور مالی واداري

  ومرتبط داخلی وخارج شرکتمکاتبات اداري   مهدي داداشی  مسئول کارگزینی ،رفاه کارکنان
 ، داخـل  ایمنـی وبهداشـت   ربوط به واحد مهندسـی ،  مکاتبات م  مناجاتی سامان  ) HSEمسئول واحد فنی مهندسی (ایمنی ، ایزو ، 

  وخارج شرکت
  

 شرکت امید خزر موفق به دریافت گواهینامه هاي بین المللی  سیستم مدیریت یکپارچه  : گواهینامه هاي استاندارد بین المللیIMS      براساس استاندارد هاي ISO 9001: 

2008  , ISO 14001:2004 , OHSAS 18001 ,    و با توجه به نیازاین شرکت وکارفرمایان طرف قرارداد،اختصاصا اقدام به پیاده سازيHSE – MS    و طراحیPLAN    HSE   ، متناسب و مطابق با اهداف
 از موسسه آگرین سیس اسپانیا ،و مورد تایید سازمان صنایع ومعادن کشور،  گردیده است .استراتژي واستاندارد در  قرارداد هاي جداگانه 

 و معادن ، مجوز فعالیت در زمینه  این شرکت از ، سازمان فنی وحرفه اي ، اداره کل کار واموراجتماعی  ، کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایی سراسري کشور و اداره کل صنایع  : مجوز هاي شرکت
در راستاي موضوع فعالیت شرکت را  ایجاد وراه اندازي واحد فنی و مهندسی با فعالیت برق کنترل و اتوماسیون وآموزش برق ، اموراداري و ایمنی وبهداشت و ارائه سایر خدمات  CNGبهره برداري جایگاه  هاي

 اخذ نموده است .

 : ایمنی صنعتی ، مکانیک ،کامپیوتر، مهندسی صنایع نفر از کارکنان ستادي شرکت با مدارك تحصیلی مرتبط که کارشناسانی در رشته هاي : مهندسی برق قدرت ، 50تعداد  کارکنان شرکت
 بهداشت محیط ، حسابداري و سایر، پرسنل کادر فنی شرکت را تشکیل می دهند .

 میلیارد ریال قرارداد کار داشته و از کلیه طرف قرارداد هاي خود اعالم رضایت وتشویق نامه 150تلف در استان گلستان و سایر استانها ، ساالنه تااین شرکت با شرکتهاو ادارات مخ  : سابقه قراردادي
   دریافت نموده است .

 : ط براین نرم افزارها آماده ارائه خدماتی سریع و به روز رسانی شده شرکت  امید خزربا بکارگیري از نرم افزارهاي متعدد وپرسنلی کامال مسل نرم افزارهاي مورد استفاده در شرکت
 -5نرم افزار مدیریت آموزشی کارکنان  - 4سامانه مختلف دیگر) 3نرم افزارمدیریت پیام کوتاه (سامان پیام و  -3نرم افزار آریا ( اتوماسیون اداري )  -2( حقوق ودستمزد )  PLANETنرم افزار  -1می باشد :

 -١٢ ٣DMAX -Gencalc   9 - ORACAD  10-ARENA   11-8نرم افزار پروژه   Microsoft project professional2013 - 7نرم افزار هاي آفیس  - 6ار تلفن هوشمند و تلفن گویا نرم افز
SOLIDWORKS ١٣ -  Autocade ١٤- CATIA ١٥- PIPING جهت محاسبات سایز کابل در شبکه فشار ضعیف و سایر 

  شرکت :کمیته هاي 

به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجراي مقررات  آئین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار 1 قانون کار و ماده   93براساس ماده  :کمیته هاي حفاظت فنی وبهداشت کار 
هاي ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سالمتی کارگران و سالم سازي محیط هاي کار،  کمیته حفاظت فنی پیش گیري از حوادث و بیماريهمچنین حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور 

  و بهداشت کار این شرکت ، با رعایت ضوابط وتایید اداره کار و اموراجتماعی استان گلستان تشکیل گردید .
و همچنین ارتقاء  خدماتو بهبود شرایط  خدماتایجاد محیطی سالم در جهت باال بردن سطح در کار واجراي صحیح وقانو نمند ،مقررات کار در کارگاه وبا هدف در راستاي برقراري عدالت  کمیته انضباط کار : 

ارائی و بهره وري و برحذر داشتن آنان از بی نظمی ، کم کاري ، و بطالت سطح مهارت و شناخت و پرورش استعدادها ، و رعایت حقوق انسانی درمحیط کار وتشویق کارگران به کار بهتر و درجهت افزایش سطح ک
شرکت اقدام به تشکیل کمیته انضباط کار نمود که آئین نامه  انضباطی  پس ازتدوین ، بررسی و اصالحات صورت گرفته  توسط اداره کل کار  1389در آذر ماه سال   اخالق اسالمی در محیط کار و ترویج

 ی استان گلستان تایید گردید .واموراجتماع

 : س نیاز کارفرمایان و کارکنان شامل : در راستاي ارتقاء سطح علمی کارکنان با پویا نمودن واحد آموزش شرکت و آموزش و بازآموزي کارکنان شرکت دوره هاي متنوعی ومختلفی براساواحد آموزش
 هزار نفر ساعت آموزش در این شرکت برگزارگردید   5عنوان دوره  طی  50مهارتهاي فردي در محیط کاروسایر شامل  ،بهداشت کار ،بیماریهاوآلودگی هاي محیط کارمدیریت زمان ، 

  واحد ایمنی ، بهداشت و HSE  

 واحد کنترل کیفیت و بهبود سیستم هاي مدیریت 

 : دستورالعمل  - 2نحوه  اطالع رسانی پرداخت حقوق و مزایا -1رح ذیل قایل اجرا می باشد : کلیه فرآیندهاي این شرکت براساس دستور العملهاي جامع و مدون به ش دستورالعملهاي شرکت
خاص  دستورالعمل جذب نیرو شرایط - 5دستورالعمل جذب  نیرو باآزمون  - 4دستورالعمل کمک هزینه براي ورزشهاي انفرادي ( غیر تیمی )  -3دستورالعمل پاداش به فرزندان ممتازکارکنان پرداخت مساعده : 

دستور العمل خرید -10دستورالعمل  صدور کارت شناسایی - 9دستورالعمل  پاداش ازدواج -8دستورالعمل بیمه هاي درمان تکمیلی ، مسئولیت ،عمر وحوادث  -7دستورالعمل بن تولد - 6پس از مصاحبه وآزمون 
  نحوه تهیه صورت وضعیت ها  و ...- 11رایانه 

  



به عنوان کار آفرین برتر سال از سوي اداره کل کار وامور  93و  91شرکت امید خزر در جشنواره کارآفرینی سال  - 15
 اجتماعی گلستان معرفی گردیدند .

 
 

  ارائه خدمات بیمه اي : بیمه البرز و در حال دریافت کار گزاري بیمه مرکزي کشور 
  موسسه آموزشی پیشگامان امیر کبیر

  صنعتی موسسه خدمات ایمنی 
  موسسه خدمات فرهنگی ورزشی امید ورزش و سالمت گلستان 

 


