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 به نام خداوند جان و خرد

In God we trust 

 

 

 
                                

 با درود فراوان، 

 قابل توجه متقاضیان همکاری در سازه های خدماتی یونا: 

 یونا گاردن.-1

 یونا هاووس.-2

 یونا اسپا.-3

 یونا دریائی.-4

 یونا بین راهی.-5

 –کلیه متقاضیان همکاری میبایست درخواست همکاری موجود در دانلود سایت جاده ابریشم  -

 اده ابریشم ارسال نمایند.را تکمیل و به تلگرام یا ایمیل جیونا 

بصورت مکتوب به ها درخواست ها توسط مسئولین استان ها بررسی و جواب درخواست  -

 اعالم میگردد. انمتقاضی

مدیریت یونا  –کلیه مدیریت پروژه ها از صفر تا صد توسط تعاونی های همکار جاده ابریشم  -

 میگردد.

 تمام موارد را رعایت بنمایند. نی ها آشنا شده و% باید با قوانین و مقررات تعاو100متقاضیان  -

 –را نسبت به توان تمام همکاران میبایست عضو تعاونی ها شده و بصورت متشکل کارها  -

 انجام دهند.انتخابی و مسئولیت تجربه 

 یونا فقط با تعاونی ها خواهد بود. - تمام قرارداد های جاده ابریشم -
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که باعث ایجاد اشتغال و پیشرفت  ،گردد از طرف افراد حقیقی یا حقوقی ارائه هرگونه پیشنهادی که-

 همراه خواهد شد. پاداشگردد صد در صد با کاری 

نید در سایت مشاهده نموده و رشته دلخواه خود را انتخاب و در ارشته های فعالیت را میتو -

 خود را بصورت مکتوب به مسئولین استان ارائه نمایید.همکاری خواست 

خل و خارج کشور با طرف های از تخفیفات ویژه در دایونا  –کلیه همکاران جاده ابریشم  -

 خواهند داشت.یونا  –قرارداد جاده ابریشم 

 منتشر خواهد شد(.  www.silkroadstar.com ) لیست طرف های قرارداد در سایت 

 هر گونه راهنمائی و پیشنهاد شما را با جان و دل پذیرا هستیم. -

  

 با تقدیم احترام                                                                          

 یونا –مسئول هماهنگی جاده ابریشم                                                             

 دکتر تاجری                                                                          
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