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انجام مطالعات حد بستر و حریم 
رودخانه ها  در استان گلستان

تفاهم – گلس��تان: مدیر دفت��ر مهندسی 
رودخانه ها و سواحل ش��رکت آب منطقه ای 
استان از مطالعات 60 کیلومتر از رودخانه ها و 
سواحل استان در سال گذشته خبر داد. شجاع 
ش��فیعی در این خصوص اظه��ار کرد: مطالعه 
حد بس��تر و حری��م رودخانه ه��ای استان از 
جمل��ه برنامه طرح جامع کنترل سیالب استان 
گلس��تان است. وی افزود: مطالعه 60 کیلومتر 
حد بستر و حریم رودخانه ها در سال گذشته 
با اعتباری بالغ ب��ر یک میلیارد و 500 میلیون 
ریال انجام شد. شفیعی بیان کرد: تاکنون برای 
یک ه��زار و 153 کیلومت��ر از رودخانه ها و 
سواحل است��ان مطالعات تعیین حد بس��تر و 
حریم انجام ش��ده اس��ت و 150 کیلومتر نیز 
در ح��ال بررسی اس��ت. وی در ادامه افزود: 
مطالعات هزار و397 کیلومتر از رودخانه ها و 
سواحل است��ان باقی مانده که نیازمند اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال است. وی 
اهمیت این موضوع را مشخص نمودن حدود و 
بس��تر رودخانه ها که در سیالب های با دوره 
برگش��ت 25 سال��ه زیر آب م��ی رود را بیان 
نمود که در حفاظت از جان ومال افراد اهمیت 

فراوان دارد.

 اتمام عملیات حفاری و جابجایی 
چاه آب شماره ٦ شاهد شهر

تفاهم – ش��هریار - رعنا نوریان: مدیر 
ام��ور آبفای ش��اهد ش��هر از انج��ام عملیات 
حفاری و جابجایی چاه آب ش��رب شماره 6 
شاهد شهر خبر داد. داود سمیعی درخصوص 
 ای��ن خبرگف��ت: ب��ا توج��ه به اف��ت سطح 
سفره های زیر زمینی و عدم آب دهی مناسب 
چاه ش��ماره 6 شاهد ش��هر، در راستای تأمین 
نیاز آب شرب شهروندان و جلوگیری از افت 
فشار احتمالی ش��بکه توزیع این امور پس از 
اخ��ذ مجوزهای الزم اقدام به حفر چاه جدید 
ک��رد. وی اف��زود: با توجه به اتم��ام عملیات 
حف��اری ظرف چن��د روز آینده چ��اه مذکور 
 پ��س از آزمایش پمپ��اژ و تجهی��ز وارد مدار 
بهره برداری خواهد ش��د. مدی��ر امور آبفای 
شاهد ش��هر ضمن اش��اره به آغاز فصل گرم 
س��ال از ش��هروندان خواست ت��ا در صورت 
مشاهده هر گونه مصرف نامتعارف آب شرب 
از ش��بکه آب رسانی و ی��ا هرگونه هدر رفت 
آب در معابر عمومی را از طریق ش��ماره تلفن 
122 اطالع دهند تا هرچه سریع تر نس��بت به 

رفع آن اقدام گردد.

خبرنامه

 سند خوردن روستای نطنز اصفهان 
به نام اوقاف

اصفهان: معاون حقوقی و ثبتی  تفاهم – 
اداره ک��ل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: سند روستای 22۴ هکتاری اسفیدان از 
توابع شهرستان نطنز به صورت شش دانگ به 
نام اوقاف و امور خیری��ه استان اصفهان سند 
خورد. حجت االسالم محمود نصر اصفهانی با 
اشاره به اینکه احیا و سند دار کردن موقوفات 
یک��ی از مهم  ترین برنامه ه��ای در دستور کار 
اوقاف و ام��ور خیریه است��ان اصفهان است، 
اظهار ک��رد: در حال حاض��ر 300 پرونده در 
مراکز دادگستری استان اصفهان در خصوص 
احی��ای موقوفات مفتوح است. وی با اش��اره 
به اینک��ه از ابتدای سال جاری نیز در راستای 
تثبیت مالکی��ت موقوف��ات اقداماتی صورت 
گرفت��ه است، تصریح کرد: ب��ا پی گیری های 
معاونت حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان 
51 سن��د ب��رای 168 رقبه به مس��احت 231 
هکتار ب��رای موقوفات و رقب��ات استان اخذ 
ش��ده است. نص��ر اصفهانی اف��زود: این سند 
ش��امل ش��ش دانگ عرصه روستای اسفیدان 
نطنز به مس��احت بی��ش از 22۴ هکت��ار و با 
ارزش��ی بالغ بر ۴50 میلی��ارد ریال است. وی 
اضافه کرد: ای��ن موقوفه در سال 857 هجری 
قم��ری و در حدود 580 سال قبل توسط سید 
حسن واقف جهت اجرای برنامه های مذهبی 

وقف شده است.

 اعزام هیئت تجاری استان زنجان 
به گرجستان 

تفاهم – زنجان: رئیس اتاق تعاون استان 
زنج��ان از اعزام هیئت تج��اری استان زنجان 
به گرجس��تان خبر داد و گفت: هیات تجاری 
تیرماه به کش��ور گرجس��تان سفر م��ی کنند. 
محم��د نصی��ری ظهر پنجش��نبه در این زمینه 
اظه��ار کرد: اتاق تع��اون استان زنجان در نظر 
دارد به منظور آش��نایی  هر چه بیش��تر فعاالن 
اقتصادی با کش��ور گرجستان نسبت به اعزام 
هی��أت تج��اری ب��ازار یابی به آن کش��ور در 
تیرماه سال جاری اق��دام کند. نصیری افزود: 
خوش��بختانه توجه به توسعه اقتصادی استان 
و رونق تولید و ارتقای اش��تغال از برنامه های 
اولوی��ت دار اتاق تعاون است��ان زنجان است. 
وی بخ��ش آموزش را حلقه مفقوده در بخش 
تعاون عن��وان کرد و گفت: بخش آموزش��ی 
یک��ی از بخش های کلیدی ب��رای توسعه هر 
بخش��ی است ک��ه متأسفان��ه در بخش تعاون 

آموزش نیازمند تقویت است. 

خبرنامه

تفاهم - خراسان رضوی - صابر ابراهیم بای: 
رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی 
گف��ت: روابط عمومی  ها بازوی قوی و محکم هر 
سازمان هستند. سید احمد علوی ضمن تبریک روز 
"روابط عمومی و ارتباطات" اظهار کرد: مهمترین 
وظیفه استراتژیک روابط عمومی ها تصمیم سازی 
و اثرگ��ذاری بر مس��یر حرک��ت سازمان ها است. 
وی با اش��اره به اهمیت جایگاه روابط عمومی ها 
درعص��ر ارتباطات افزود: ام��روزه موضوع اطالع  
رسانی در همه عرصه  ها پیش��تاز و اول است، به 
گونه ای که موفقیت مجموعه ها و حتی دوامشان 
در گرو فعالیت های تخصصی ارائه شده از سوی 
کارش��ناسان روابط عمومی  است. عل��وی افزود: 
اعتقاد دارم دنی��ای فعلی ارتباطات در حال تجربه 
قدرت روزافزون فناوری و همگرایی با بهره  گیری 
از توان رسانه ها است؛ این مهم بی ش��ک نیازمند 
افزایش همکاری و تعامل مدیران روابط عمومی با 
صاحبان قلم است. رئیس روابط عمومی ش��رکت 
گاز خراسان رضوی ضمن بازخوانی فرموده مقام 
معظ��م رهبری با این عنوان که "روابط عمومی  ها 
می  توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کنند 
و مش��خص کننده روش ها و نقص  های دستگاه 

مربوط خود باش��ند" اظهار ک��رد: طبق تحقیقات 
جهان��ی انجام ش��ده در بین 1300 ش��غل، روابط 
عمومی به عنوان حس��اس ترین و پراسترس ترین 
ش��غل دنیا انتخاب ش��د. وی در بخش دیگری از 
سخنان خ��ود پیرام��ون اقدامات انجام ش��ده در 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی 
تصریح کرد: توسع��ه فعالیت  های افکارسنجی و 
ارتباطات مردم��ی، تولید فرآورده  های فرهنگی با 
رویکرد بهینه س��ازی و مصرف ایمن گاز طبیعی، 
مبادله پیام های مناسبتی در بین سایر سازمان ها و 
مخاطبان، تولید آثار رسانه ای و انتشار در بیش از 
300 رسانه استانی و کش��وری، بخشی از اقدامات 
روابط عمومی شرکت گاز استان طی چند ماه اخیر 

بوده است.

تفاه��م – بندرعب��اس: مدی��ر اداره بنادر و 
دریانوردی ش��هید باهن��ر از تخلی��ه و بارگیری 
TEU 513 کانتین��ر طی فروردی��ن ماه سال 96 
و همچنین رونق چش��مگیر آن در این بندر خبر 
داد. محمد محس��نی با تش��ریح گزارش عملکرد 
یک ماهه اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر و 
بنادر تابعه آن اظهار ک��رد: از آغاز سال تا ابتدای 
اردیبهش��ت ماه جاری، بالغ ب��ر 77 هزار و 560 
تن کاالی نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری ش��د 
ک��ه از این میزان ۴1 ه��زار و 183 تن مربوط به 
 کاالهای غیرنفت��ی و 36 هزار و 377 هزار تن به 
محموله های نفتی اختصاص داش��ته است. وی 
خاطرنش��ان کرد: طی مدت مذک��ور، بیش از 28 
ه��زار و 87۴ تن کاالهای غیر نفت��ی و 33۴ تن 
کاالی نفتی از بندر شهید باهنر، صادر و 5 هزار و 
810 تن کاالی غیر نفتی وارد این بندر شد. مدیر 
اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر از ترانزیت 
بی��ش از ۴ هزار تن ک��اال از طریق این بندر خبر 
داد و افزود: طی مدت یاد شده، کابوتاژ یک هزار 
و 88۴ ت��ن کاال به انجام رسی��د که افزایش 171 
درصدی در این زمینه به ثبت رسید. محس��نی با 
اشاره به رونق چشمگیر این بخش از فعالیت های 

بن��دری، گفت: در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذش��ته )TEU 18 کانتینر( افزایش 2هزار و 750 
درصدی در تخلیه وبارگیریی ها وجود داشته است. 
وی افزود: 180 فروند شناور در بندر شهید باهنر و 
بنادر تابعه آن پهلو گرفتند که 38 فروند باالی هزار 
ت��ن و 1۴2 فروند زیر هزار تن ظرفیت داش��ته اند. 
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان با 
اعالم آمار مسافری، اظهار کرد: طی یک ماه نخست 
سال جاری، ترابری ۴6۴ هزار و 151 نفر مس��افر از 
طریق بنادر ش��هید باهنر، شهید حقانی و هرمز که 

تحت مدیریت این اداره است، صورت گرفت.

تشریح عملکرد روابط عمومی 
شرکت گاز استان خراسان رضوی

افزایش چشمگیر عملیات کانتینری 
در بندر شهید باهنر

 رونمایی از سردیس فردوسی 
در شیراز

تفاهم - ش��یراز: هادی جواهرآثار، هنرمند پیکر تراش نی ریزی، 
سردی��س فردوسی را ب��ه سفارش وزارت ام��ور خارجه قبرس جهت 
نص��ب در محوطه بیرونی ساختمان وزارت خارجه ساخت. سرپرست 
اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی نی ری��ز پیرامون این رویداد هنری بیان 
کرد: در یاد روز فردوسی، ش��اعر ایران��ی، از سردیس فردوسی ساخته 
ه��ادی جواهرآثار هنرمند و پیکرتراش توانمند نی ریزی بازدید ش��د. 
فاطم��ه قرایی عنوان ک��رد: در این بازدید که در مح��ل اداره فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی برگزار ش��د، جمعی از هنرمندان  نیز حضور داش��تند. 
سرپرست اداره فرهنگ و ارش��اد در ادامه با گرامیداش��ت نام و جایگاه 
 بلند حکی��م فردوسی گفت: ش��هرهای امروزی، سرش��ار از عناصر و 
آرایه های نامناسب و آش��فته هس��تند و ش��هروندان به نوعی غرق در 
این همه آش��فتگی به فضایی زیبا و با نش��اط نیازمندند. وی، ورود هنر 
از جمله هنر مجس��مه سازی به فضاهای ش��هری را در رفع خس��تگی 
روح��ی و جس��می و تلطیف و زیباسازی محیط مؤثر دانس��ت و ابراز 
امیدواری کرد، که از هنرمند توانمند نی ریزی در این زمینه بهره بیشتری 
برده ش��ود. گفتنی است؛ وی همچنین تندیس 3 متری امیرکبیر را برای 
نصب در ابتدای بلوار امیرکبیر استهبان ،مجسمه احمد نی  ریزی و میرزا 
کوچک خان جنگلی نیز از تندیس هایی است که این هنرمند پیکرتراش 

نی ریزی برای شهر خود ساخته است.

طرح توسعه کشت گلخانه ای 
گیاهان دارویی در سمنان

تفاهم – سمنان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 
بر ضرورت پیگیری طرح توسعه کش��ت گیاهان دارویی در منطقه 
کالپوش شاهرود تأکید کرد و گفت: این طرح به زودی در کالپوش 
اجرایی می شود. سید حس��ن میرعماد در جلسه بررسی مشکالت 
بخش کش��اورزی اظهار کرد: طرح توسعه کش��ت گیاهان دارویی 
در برخ��ی از مناطق با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان 
پیگیری می  ش��ود. وی افزود: توسعه کشت گلخانه  ای در راستای 
تحق��ق خواست��ه و مطالبات م��ردم برای احداث گل ش��هر نیز در 
دست��ور کار قرار می گیرد. وی بر ضرورت رفع مش��کالت مراحل 
صدور مجوزها از طریق سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی تأکید کرد و افزود: در همی��ن راستا اراضی منطقه کالپوش 
باید تعیین تکلیف ش��ود که این مهم از طریق مدیریت امور اراضی 
است��ان در حال انجام است. میرعم��اد با تأکید بر ضرورت پیگیری 
رفع مش��کالت قنوات و انتقال آب کش��اورزی به مزارع ادامه داد: 
استخرهای ذخی��ره آب و جاده بین مزارع و همچنین جذب اعتبار 
مورد نیاز برای این مهم  مصوب ش��ده است. همچنین با اش��اره به 
ضرورت توسعه سیس��تم  های نوین آبیاری در سطح استان سمنان 
اع��الم کرد: اجرای سیس��تم  های آبیاری تحت فش��ار با استفاده از 

کمک  های بالعوض دولت نیز مصوب شده است. 

دعوت به همکاری 
یک هولدینگ تولیدی صنعتی با بیش از ۳ دهه فعالیت اقتصادی ، در حوزه های زیر  برای دفتر مرکزی در خیابان قائم مقام تهران دعوت به همکاری می نماید. 

حداقل مدرک تحصیلیپست سازمانیکد شغلی
آدرس ایمیلتوضیحاتتوانایی و مهارتسابقه کار

ACCMA03لیسانس یا فوق لیسانس مدیر مالی
10 سالحسابداری

•دارای ۵ سال سابقه مدیریت مالی در شرکتهای پخش
excelتوانائی سازماندهی و مدیریت تیم مالی              •مسلط به نرم افزار•

•مسلط به امور مالیاتی و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی
•مسلط به مباحث مالی، بازار و قیمت تمام شده بودجه نویسی و بازار سرمایه

•مسلط به قوانین مالیاتی و بانکی ارزی ریالی و بیمه

•حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای پخش
•تسلط بر تمام ماژولهای مالی ، اداری نرم افزارهای 

راهکاران )نسل 3 همکاران سیستم (
accresumeh96@gmail.com

ACCMA10لیسانس یا فوق لیسانس حسابرس داخلی
•حسابرس داخلی، دارای تجربه مفید، آشنا به استانداردهای حسابداری – حسابرسی قوانین مالیات                  •مسلط ۵ سالحسابداری یا حسابرسی

excelبه نرم افزار

•حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای تولیدی ، 
بازرگانی ، پخش

"•تسلط بر نرم افزارهای راهکاران 
)نسل 3 همکاران سیستم (

accresumeh96@gmail.com

ACCMA0۵لیسانس یا فوق لیسانس حسابدار مدیریت
۵سالحسابداری

•آشنا به فرآیندهای مالی شرکت های تولیدی             •آشنا به تهیه و تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی               
"•آشنا به سیستم راهکاران ) همکاران سیستم (

excelمسلط به نرم افزار
–accresumeh@gmail.com

ACCMA04لیسانس یا فوق لیسانس حسابدار انبار
•آشنا به بهای تمام شده               •مسلط به تحلیل گردش کار در انبار۵سالحسابداری

accresumeh@gmail.com•مسلط به نرم افزارexcel             •آشنا به سیستم راهکاران ) همکاران سیستم (

ITPR013ساللیسانس / فوق لیسانسبرنامه نویس

SQL SERVER تسلط بر•            MVC و Visual Studio تسلط کافی بر•
WEB تسلط بر مفاهیم  و برنامه نویسی تحت•

CSS تسلط بر برنامه نویسی در محیط اندروید              •تسلط به•"
آشنایی و تجریه کاری با یکی از فریمورک های جاوا اسکریپتی

Python در زبان OOP آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی و•
"•آشنایی خوب با مفاهیم و API های اندروید

مسلط به زبان انگلیسی
"•آشنا با استانداردهای طراحی یشنهادی اندروید استدیو

آشنایی کامل با سئو
wordpress  مسلط به•"

Object Oriented , Ajax , JQuery آشنا به مفاهیم
•پیاده سازی مسائل و الگوریتم های طرح شده بوسیله زبان برنامه نویسی

•آشنا با طراحی و تولید فروشگاه های اینترنتی – طراحی 
سایت – تولید اپلبکیشن های موبایل –  طراحی و تولید 

اتوماسیون های اداری و صنعتی
•آشنا به ایجاد و راه اندازی فضای ذخیره ابری ، طراحی و 

تولید استارت آپ

itresumeh96@gmail.com

ITTEAM01۲ ساللیسانس / فوق لیسانستیم برنامه نویسی

)#Visual Studio) VB.NET & JAVA SCRIPT & ASP.NET & C تسلط کافی بر    •"
SQL SERVER تسلط بر    •"

WEB تسلط بر برنامه نویسی تحت    •"
•    تسلط بر برنامه نویسی در محیط اندروید

•از تیم های تخصصی تولید نرم افزار آشنا به تولید استارت 
آپ ها  ، نرم افزارهای صنعتی  ، اداری برای مشارکت در 

تولید نرم افزار دعوت به همکاری می گردد
itteam96@gmail.com

ITCONT01 کارشناس تولید
۲ساللیسانس / فوق لیسانسمحتوا

•آشنا به فنون تولید و ویرایش محتوا          •آشنا به تبلیغات اینترنتی و شبکه های اجتماعی
•ایده پردازی در خصوص بهترین راه های تبلیغات و راه اندازی کمپین

•دارای ذوق و سلیقه و خالقیت
•تسلط کامل به تولید محتوا و تبلیغات در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و طراحی کمپین

itcontent96@gmail.com•دارای تجربه تولید محتوا در فروشگاه های اینترنتی

ITCONT01 کارشناس مهندس
صنایع

کارشناسی / کارشناسی 
۵ سالارشد

MS PROJECT دارای روحیه کار تیمی         •آشنا با نرم افزار•
•آشنا به مفاهیم سیستمی همراه با قابلیت طراحی فرآیندهای کاری
•مسلط به نرم افزار های OFFICE         •مسلط به زبان انگلیسی

•مسلط به برنامه ریزی تولید            •مسلط به مفاهیم بهای تمام شده
•مسلط به سیستم های نگهداری و تعمیراتی        •مسلط به طراحی سیستم های نرم افزاری

•تسلط به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت

iejob96@gmail.com•همکاری در شرکت های مشاور ، تولیدی  و صنعتی

DSGRP01۵ساللیسانس گرفیکطراح گرافیست
•طراح  خانم  مسلط به نرم افزارهای ILLUSTRATOR & PHOTOSHOP  با ۵ سال سابقه کار

•آشنایی به طراحی بسته بندی
•آشنایی با اصول و مفاهیم تبلیغات

•آشنایی با طراحی لیبل
•آشنایی با تکنیکهای چاپ و خروجی

•خالق و ایده پرداز
JAHANCHAP1@YAHOO.COM

شرایط عمومی:
•اخالق حرفه ای )تعهد کاری ، کاری تیمی ، سادگی رفتار و سازش با دیگر کارکنان(

•با هوش و درک باال
•اه��ل یادگیری و آموزش )در رزومه ارسالی سوابق دیدن آموزش های مرتبط 

مهم است(

•آشنا به ورد و اکسل و اینترنت
•آشنا به آنالین مارکتینگ و یا عالقه مند به یادگیری در این حوزه

•انگیزه و اشتیاق باالی کاری
شرایط کاری:

•استخدام به صورت تمام وقت

•بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی
•محیط کاری سالم و پویا

•فرصت های ارتقا و پیشرفت کاری
•مرکز شهر – فاصله تا مترو 5 دقیقه

از عالقمن��دان دعوت می گردد تا در صورت تمایل نس��بت به ارسال رزومه ، 

نام و نام خانوادگی به همراه سوابق کاری و تحصیلی، سال تولد و رشته کاری 
 Emaill مورد عالقه ، تصویر شخص ، همچنین حقوق درخواستی را از طریق
به آدرس های اعالم ش��ده در جدول ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه رزومه 
های ارسال ش��ده، در صورت دارای ش��رایط بودن، از ش��ما برای شرکت در 

مصاحبه استخدام، دعوت به عمل خواهد آمد.

لزوم توجه به راه اندازی مؤسسات 
مراقبت پرستاری در منزل

تفاهم – هم��دان: معاون پرستاری وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی بر ل��زوم توجه ب��ه راه  اندازی 
مؤسس��ات مراقبت پرستاری در منزل و ایجاد اعتماد توسط  
ک��ادر پرستاری در جامعه را تأکید کرد. محمد میرزابیگی در 
همای��ش پرستاری جامع  نگر با محوریت مراقبت در منزل و 
Hospice در کالن منطقه 3 آمایش با ارائه آمار به مقایس��ه 
وضعیت پرستاری حرفه ای از سال 75 تاکنون پرداخت. وی 
ب��ا ارائه توضیحاتی در مورد سط��ح  بندی خدمات پرستاری 
و اهمیت پرستاری جامعه  نگ��ر بر ایجاد اعتماد توسط کادر 
پرستاری در سطح جامعه تأکید کرد. وی با قدردانی از جامعه 
پرستاری استان های همدان، کرمانشاه، کردستان و ایالم با بیان 
اینکه مراقبت  های پرستاری به عنوان پایه و بستر بسیاری از 
خدمات است، گف��ت: این مراقبت ها نقطه تماس اولیه بین 
مراکز درمانی و بیماران محس��وب می  شود که می  تواند در 
میزان رضایت مندی مردم بسیار مؤثر باشد، کما اینکه ارتباط 
مناسب با بیمار نقش بسیار مهمی در فرآیند درمان و بهبودی 
او دارد. میرزابیگ��ی با بیان اینکه موضوع ایمنی بیمار بس��یار 
مورد توجه است، اظهار کرد: برای امس��ال اولویت توجه به 
موضوع زخم و پیشگیری از انواع زخم پیش بینی شده است.

    

    


