
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

شنبه 30 ارد   یبهشت 1396 سال سیزد   هم ـ شماره 3087             

 اجرای طرح مرمت و بازسازی 
کانال های روبسته منطقه 2

علیرضا جعفری – معاون خدمات شهری 
و محی��ط زیس��ت منطقه 2، از اج��رای طرح 
مرمت و بازسازی کانال های روبس��ته منطقه 
دو خب��ر داد. به گزارش تفاه��م،وی با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: گالری زیرگذر بزرگراه 
ج��الل آل احمد خیابان جانب��ازان، به منظور 
رفع معضالت و همچنی��ن رفع آب گرفتگي 
کانال های روبس��ته در سطح منطقه، با اجرای 
الیروبی و پاکس��ازی 200 مت��ر طول و عمق 
7/5 متری از سط��ح زمین، مرمت و بازسازی 
شکس��تگی کول و جایگزینی کول های جدید 
در ای��ن خیابان انجام ش��ده اس��ت. جعفری 
اف��زود: با توجه به گرم ش��دن ه��وا، بوی بد 
انهار، جوی ها و مس��یل های شهری یکی از 
معضالت��ی است که به طور مس��تمر از سوی 
 شهروندان بیشتر مورد اعتراض قرار می گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: الیروبي مستمر 
حوضچه های رسوب گی��ر اصلي و  الیروبي 
و پاک س��ازی کانال های رو بس��ته و رو باز، 
جم��ع آوری و انتق��ال روزانه ح��دود سه تن 
ضایعات و رسوبات، توسط نیروی انس��انی و 
ماش��ین آالت از جمله اقدام��ات این اداره در 

سطح منطقه بوده است.

بهسازی پایانه های حمل و نقل عمومی 
در منطقه 13 

گروه ش��هری: ترب��ت جو -   تفاه��م – 
مع��اون حم��ل و نق��ل ترافی��ک ش��هرداری 
منطق��ه 13،  پایانه های حمل و نقل عمومی را 
یکی از مراکز مهم تبادل سفر برشمرد و گفت: 
در راستای حفظ، نگهداری و افزایش حداکثر 
بهره وری از خط��وط حمل و نقل عمومی و 
بررسی وضعیت موجود پایانه ها و ش��ناسایی 
م��وارد بهبود ارتق��اء سطح کیفی آنه��ا، کلیه 
پایانه های موجود در سطح منطقه نوسازی و 
تجهیز شدند. به گفته وی، نگهداشت سرویس 
بهداشتی یا تعمیرات ضروری آنها در پایانه ها 
و تامی��ن آب گرم و سامانده��ی نگهداری و 
نظافت مستمر، نگهداشت نمازخانه و یا انجام 
تعمیرات ضروری، بررسی و تامین روش��نایی 
کام��ل سطح پایانه، اح��داث رمپ جانبازان و 
معلولین، احداث سکو و بهسازی و روسازی 
آسفالت پایانه، نصب تابلوی راهنمای خطوط 
و مسیر مسافرین به صورت یکسان، رفع سد 
معبر و دست فروش و نگهداش��ت و نظافت 
پایانه و سر پناه ها از جمله اقداماتی است که  

در این خصوص صورت گرفته است.

خبرنامه

آمادگی مدیریت شهری برای پاکسازی 
چهره عمومی شهر از تبلیغات نامزدها 

تفاهم – گروه ش��هری: معاون امورشهری 
و فضای سبز ش��هرداری منطق��ه 20 از آمادگی 
مدیری��ت ش��هری و تیم ه��ای اجرای��ی برای 
پاک سازی چهره عمومی شهر از تبلیغات نامزدها، 
پس از برگزاری انتخابات، خبرداد. سعید شیرازی 
با بیان این مطلب گفت: همزمان با اتمام فرصت 
تبلیغاتی کاندیدهای انتخاباتی دوازدهیمن دوره 
ریاس��ت جمهوری و پنجمین دوره ش��وراهای 
اسالمی ش��هر و روست��ا، پاک س��ازی سیمای 
عمومی ش��هر با اولویت محی��ط های پیرامونی 
مح��ل های اخذ رای آغاز می ش��ود. ش��یرازی 
با اش��اره به آماده باش تیم ه��ای اجرایی، افزود: 
عالوه بر جمع آوری جایگاه های ویژه تبلیغات 
انتخاباتی، امکان��ات و تجهیزات مورد نیاز برای 
امحاء پوستر از جداره های شهری، پل های عابر 
پیاده و تنه درختان نیز تدارک دیده شده است تا 
با فعالیت ش��بانه روزی کارگران زحمتکش، در 
کوتاه ترین فرصت، چهره شهر همچون گذشته 
آراسته شود. وی حفظ نظافت و زیبایی شهر را 
مهم برشمرد و یادآور شد: موضوعات نگهداشت 
شهر همواره از مهمترین اولویت های مدیریت 
ش��هری بوده است که این مهم در مناسبت های 

مختلف با نگاه ویژه تری انجام می شود.

 ایمن سازی حریم مسیل های 
منطقه 3 تهران

سید محمد رضا موس��وی - معاون امور 
ش��هری و محیط زیس��ت منطق��ه 3 گفت: به 
منظور پیش��گیری از انتش��ار آلودگی و حفظ 
امنیت شهروندان، کناره های جانبی مسیل ها با 
نرده گذاری و دیواره های سنگی در این منطقه 
ایمن سازی ش��د. به گ��زارش تفاهم،موسوی 
خاطر نش��ان کرد: دیواره ی مسیل مجتبایی از 
چهار راه جلفا تا خیابان شریعتی به طول 200 
متر بازس��ازی و با استفاده از سنگ های مقاوم 
 و زیبا و با ارتفاع حدود یک متر احداث ش��د.
 وی همچنی��ن از ن��رده گذاری حریم مس��یل 
رودبار خبر داد و افزود: دیواره ی این مسیل به 
ارتفاع حدود یک متر از خیابان کوشا تا خیابان 
خس��روانی در محله ی داوودیه ب��ا استفاده از 
 نصب نرده، به ارتفاع ی��ک متر افزایش یافت.
گفتن��ی است؛ ط��ول کانال ها و مس��یل هاي 
عبوري از سط��ح منطقه 3 بالغ بر 27 هزار متر 
است که به صورت مستمر و روزانه الیروبي و 
پاک سازی مي شوند و مسیل زرگنده، شهرزاد، 
نیل، غیاثوند و ولنجک از مهمترین مسیل ها و 

کانال هاي عبوری از سطح این منطقه است.

خبرنامه

مع��اون اجتماع��ی و فرهنگ��ی ش��هرداری 
ته��ران گفت: ط��رح جهاد مهربان��ی برنامه های 
وی��ژه ای ب��رای سامانده��ی کودکان ک��ار دارد. 
مجتبی عبداللهی در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: پیگی��ری حقوق کودکان کار و 
جلوگیری از استثمار آن ها در جامعه نیازمند عزم 
جدی دستگاه های مربوطه است که در این راستا 
ش��هرداری تهران با اجرای ط��رح جهاد مهربانی 
مصوبه ش��ورای ش��هر، اقدام به حمای��ت از این 
کودکان می  کند. عبدالهی در این خصوص افزود: 
براساس ای��ن مصوبه اقدامات مؤثر برای کودکان 
کار از سه جنبه رش��د و تکامل کودک، شناسایی 
عوامل تهدید کننده در ش��هر و توجه به کودکان 
آسیب دیده مورد پیگیری ق��رار می  گیرند. وی 
با بیان اینکه وضعی��ت کودکان کار و خیابان، با 
توجه به مس��ائل جامعه در ش��هر تهران مناسب 
نیس��ت و این افراد از جایگاه حقیقی و حقوقی 
خوبی برخوردار نیس��تند، تصریح کرد: در حال 
حاض��ر انگیزه و ع��زم جدی در سط��ح جامعه 
ب��رای پیگیری حق��وق کودکان وج��ود ندارد و 
به همین علت ش��اهد پایمال شدن حقوق آن ها 
هس��تیم؛ کودک��ان بس��یاری در سط��ح پایتخت 
از س��وی باندها و گروه های خاص در ش��رایط 
نامناسب و با تحمل فش��ارهای روحی و روانی 

به کار گرفته می شوند که باعث ایجاد معضالت 
اجتماع��ی از جمله تکدی  گری، فروش��ندگی، 
بزهک��اری و غی��ره در سطح جامعه می  ش��ود. 
مع��اون اجتماع��ی و فرهنگی ش��هرداری تهران 
اضاف��ه ک��رد: ش��هرداری در قالب ط��رح جهاد 
مهربان��ی ضمن ش��ناسایی کودک��ان بازمانده از 
تحصی��ل، رسیدگی به خانواده  ه��ای آن ها را به 
عن��وان افراد نیازمند و آسی��ب زا در دستور کار 
ق��رار داده که برای موفقیت در این طرح نیازمند 
همکاری دستگاه  های مختل��ف است. عبداللهی 
در پای��ان تأکید کرد: توجه ب��ه نیازهای روانی، 
جس��مانی و عاطفی کودکان بسیار مهم است و 
ارتقا برای افزایش آن یک وظیفه همگانی است؛ 
زیرا این افراد از جمله اقشار مهمی هستند که باید 
به نیازه��ای این گروه سنی به عنوان آینده سازان 

جامعه توجه ویژه شود.

تفاه��م – گروه ش��هری: جواد میرزا قلی – 
ش��هردار منطقه 16 در مراسم افتت��اح 114 پروژه 
این منطق��ه اظهار کرد: بوست��ان ترافیک با حدود 
40 هزار و هش��تصد متر مرب��ع بزرگترین بوستان 
ترافیک در شهر تهران است. وی عنوان کرد: سال 
گذش��ته با تدبیر شهردار تهران، تکمیل پروژه های 
عمران��ی و پروژه ه��ای نیمه تم��ام را در دستور 
کار قرار دادیم و مفتخریم که توانس��تیم زیر گذر 
جوادیه را به ش��هروندان منطقه 16 تحویل دهیم. 
وی با اش��اره به اینکه بوستان ترافیک یک ش��هر 
کوچک در آموزش ه��ای ترافیکی است، تصریح 
کرد: در بوستان  های ترافیک، زیرساخت هایی مثل 
 خط کش��ی، نصب دوربین، چ��راغ های راهنمایی 
و... رعایت شده است. به گفته وی بوستان ترافیک 
منطق��ه 16، 3200 متر پی��اده رو، 2800 متر سواره 
رو و 200 هزار متر مس��یر برای دوچرخه سواری 
کودک��ان و بزرگس��االن دارد. زمی��ن پینت بال و 
اسکیت نیز برای این بوستان در نظر گرفته ش��ده 
است . وی احداث باند کندرو در بزرگراه آزادگان 
ک��ه حدود هزار و صد متر طول دارد را در کاهش 
بار ترافیکی منطقه موثر دانست و افزود: با احداث 
باند کن��درو و نصب دوربین، تصادفات و مرگ و 
میر بس��یار کاهش پیدا کرد. به گفته شهردار منطقه 
16 پلی برای سهولت دسترسی شهروندان منطقه به 

بهداری با طول 97 متر و عرض 3 متر ساخته شده 
است. میرزاقلی با اش��اره به ارائه خدمات درمانی 
رایگان به نیازمندان منطقه، تصریح کرد: ساختمان 
پردیس ش��هید عرب مدت ها بدون استفاده مانده 
بود. این مکان را ب��ه مرکز درمانی برای نیازمندان 
منطقه ب��دل کردیم که خدماتی از قبیل مش��اوره، 
مشاوره فرهنگی، روانشناسی، پزشک عمومی و ... 
خدمات می دهند. وی ادامه داد: پس از راه اندازی 
این مرکز درمانی با پرداخت یارانه به یک داروخانه، 
بیماران می توانند داروهایش��ان را رایگان تحویل 
بگیرند. این مرکز روزانه 50 تا 60 نفر مراجعه کننده 
دارد و تا کنون به بیش از 4 هزار نفر خدمات داده 
ای��م. وی در ادامه عن��وان کرد: خدماتی به مدرسه 
پس��رانه حاج بابایی و مدرسه دخترانه کوشا ارائه 
شده است و بوستان های بهمن و فالحتی نیز برای 

معلوالن، مناسب سازی شده است.

 بهبود روند رو به رشد توسعه فضای سبز 
در سطح معابر منطقه 10

ش��هردار منطقه 10 از کاش��ت تک درخت به عنوان راهکاری برای افزایش سرانه فضای سبز 
در سطح معابر منطقه خبر داد. عباس بابازاده در گفتگو با مهر، با اش��اره به بهبود روند رو به رش��د 
توسع��ه فضای سبز گفت: با توجه به بافت فرسوده و متراکم منطقه، سرانه فضای سبز به میزان هر 
نفر 2/7 و پایین تر از حد استاندارد است و بر همین اساس با اجرای راهکارهای مناسب سعی در 

توسعه فضای سبز داریم. 
وی نبود زمین مناسب را از علل کمبود فضای سبز منطقه برش��مرد و تصریح کرد:  تملک و 
خری��د زمین یک��ی از راهکارهای اساسی افزایش سرانه فضای سبز اس��ت که در این راستا نیز در 
حال رایزنی با صاحبان امالک درش��ت دانه هس��تیم. بابازاده ناحیه یک را به عنوان برخوردارترین 
نقط��ه در منطق��ه 10 در بح��ث فضای سبز عنوان ک��رد و افزود: فضای سب��ز در ناحیه های 2 و 3 
پایین ترین سرانه را به خود اختصاص داده است.  وی با تأکید بر اینکه توسعه سرانه فضای سبز، 
زیبایی بصری و حفظ آرامش و آسایش شهروندان را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
کاش��ت تک درخت در مکان های مناسب، بهترین راهکار ب��رای افزایش سرانه فضای سبز است. 
وی با اش��اره به دیگر اقدامات منطقه یادآور ش��د: احداث بوستان و بوستانک در محدوده خیابان 
 رنجبر، خیابان مالک ش��تر مقابل مس��جد حضرت زینبیه )س(، مالک اش��تر تقاطع یادگار امام )ره(
مال��ک اش��تر در تقاطع امام خمینی )ره( و تملک باغ 3 ه��زار متر مربعی از اقداماتی است که برای 

جبران بخشی از کمبود فضای سبز در منطقه در حال اجراست.

 الزام رعایت استانداردها در ساختمان   ها 
برای مهار آتش سوزی 

سخنگوی ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت: استانداردها و الزاماتی که سازمان شهرسازی و 
معم��اری برای مهار آتش در نظر گرفته، در خود ساختمان ها باید رعایت و همچنین توسط مالکان 
تکمیل ش��ود. رضا تقی در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع  کمبود تجهیزات 
سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، اظهار کرد: تجهیزات و امکانات این سازمان تا حدودی پاسخگو 
اس��ت، اما تجهیزات باید تکمیل ش��ود. وی اف��زود: طرح تکمیلی در خص��وص تجهیزات سازمان 
آتش نش��انی شهرداری تهران تهیه و در خود شوراها نیز بررسی و به تصویب رسیده است، به همین 
منظور باید اعتبارات الزم تأمین شود، تا این کار صورت گیرد. وی با بیان اینکه استفاده از تجهیزات 
برای ماموریت های سازمان آتش نشانی و امداد شامل دو بخش است، افزود: بخشی از تجهیزات باید 
در زمان احداث، در خود ساختمان ها و تاسیسات نصب شود و بخش دیگری نیز که می تواند مکمل 
باشد، توسط نیروهای آتش نشانی به محل آورده می شود. به عنوان مثال اگر در یک برج 30 طبقه، 
لوله کشی مربوط به آتش نشانی و اطفای حریق وجود نداشته باشد، طبیعتا نیروها باید به یک ارتفاع  
130 متری دسترسی داشته باشند، در حالی که بر اساس استاندارد بلندترین نردبان های مکانیزه بیشتر 
از 70 متر ارتفاع ندارند. وی ادامه داد: استانداردها و الزاماتی که سازمان شهرسازی و معماری برای 
مهار آتش در نظر گرفته، در خود ساختمان ها باید رعایت و توسط مالکان تکمیل ش��ود. سخنگوی 
ش��ورای اسالمی شهر تهران یادآور شد: کارشناسان معتقدند که تجهیزات سازمان آتش نشانی برای 

مهار برخی آتش سوزی ها مانند ساختمان مهستان کافی بوده اما همچنان باید به روز شود.

 ساماندهی کودکان کار 
در سایه طرح جهاد مهربانی

 افتتاح 114 پروژه 
در منطقه 16 پایتخت

شرکت سافت سیستم
سافت سیستم برای تکمیل نیروی انسانی خود، از عالقمندان دارای شرایط در کرج دعوت به همکاری می نماید. 

تجارب و مهارت های الزمتعدادمدرک تحصیلیجنسیتعنوان شغلیردیف شغلی

1نفرکارشناس ارشد/دکتری مدیریت فناوری اطالعاتآقا/خانمسرپرست پروژه تولید نرم افزار1

PMBOK مدیریت و برنامه ریزی پروژهای نرم افزاری              - مسلط به اصول -
Primavera یا MSProjetc تجربه کار با نرم افزارهای مدیریت پروژه -

scrum, XP, kanban مسلط به متدولوژی های چابک توسعه نرم افزار -
- مسلط به انواع سیستم های اطالعاتی            - مسلط به مفاهیم BI             - حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط

کارشناس/کارشناس ارشد در یکی از رشته های کامپیوتر، آقا/خانمکارشناس فروش۲
MBA ،تسلط به مهارتها و فنون فروش ، فن بیان ، مذاکره وارتباط با مشتری10نفرنرم افزار، فناوری اطالعات، مدیریت بازرگانی -

- آشنائی به مدیریت جلسات فروش و مذاکره             - حداقل۲ سال سابقه کار فروش نرم افزار

1نفرکارشناس ارشد/دکتری منابع انسانیآقا/خانممدیر سرمایه انسانی3
- مسلط به تجزیه و تحلیل شغل و روش های جذب و استخدام         - مسلط به روش های ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری

- مسلط به سبک های یادگیری، آموزش و انگیزشی کارکنان             -  مسلط به روش های توانمند سازی کارکنان
- مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی            -  حداقل ۵ سال تجریه کار

۴++C کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمبرنامه نویس ارشد
6نفراطالعات

JavaScript، HTML،CSS اشنا با -            C++مسلط به برنامه نویسی وب            - مسلط به برنامه نویسی -
- مسلط به پایگاه داده و انواع الگوریتم ها          - مسلط به برنامه نویسی دیتابیس

- مسلط به multi threading            - حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط

۵++C کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمبرنامه نویس
- آشنا به زبان برنامه نویسی ++C              - آشنا به JavaScript و ۴CSSنفراطالعات

- توانایی کار با دیتابیس              - حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط

کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمبرنامه نویس موبایل6
3نفراطالعات

- مسلط به برنامه نویسی تحت اندروید و IOS              - مسلط به مفاهیم وب سرویس
iOS وAndroid تجربه کار با سرویس های مبتنی بر وب             - آشنایی با طراحی رابط کاربری در برنامه های -

- آشنایی با مفاهیمUser Experience             - حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط

کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمکارشناس پایگاه داده7
3 نفراطالعات

sql، mysql، oracel، firebird کارشناسی/ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های نرم افزار، فناوری اطالعات         -   مسلط به -
-   مسلط به طراحی و نرمال سازی دیتابیس های رابطه ای             -   توانایی بهینه سازی در سطح دیتابیس و کوئری

-   حداقل ۲ سال سابقه کار

کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمکارشناس شبکه8
۲ نفراطالعات

- مسلط به:
Mikroitk -         Cisco CCNA           - VMware ESXi -

VOIP -           ۲01۲ HP Servers -            Microsoft MCSE -
- Help Desk                - حداقل 3 سال سابقه کارمرتبط

۵نفرکارشناس/کارشناس ارشد در یکی ازرشته های نرم افزارآقا/خانمکارشناس پشتیبانی9
- آشنایی با نرم افزارهای اتوماسیون اداری –مالی                 -   روابط عمومی باال فن بیان قوی

- افرادی که در مباحث مالی و پرسنلی تسلط دارند، در اولویت می باشند
- حداقل ۲ سال سابقه کار در حوزه پشتیبانی نرم افزار

۵نفرکارشناس/کارشناس ارشد در یکی از رشته های نرم افزارآقا/خانمکارشناس استقرار10
- تسلط به پیاده سازی سیستمهای یکپارچه مالی و حسابداری و سازمانی           - تسلط به سیستم انبار و اموال

- تسلط به حقوق و دستمزد             - تجربه پیاده سازی سیستمهای اطالعاتی
- آشنا به فرآیندهای سازمانی              - حداقل 3 سال سابقه کار استقرار نرم افزار یا خدمات مشابه 

کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمکارشناس فنی11
۲ نفراطالعات

-   توانایی تدوین محتوای فنی نرم افزار
-   بررسی و تحلیل نیازمندی های محصول طبق درخواست مشتریان و هماهنگی با تیم تولید

-   تست ماژول های کاربردی و تطبیق کارکرد ماژول ها با نیازهای مشتریان            -   آشنایی با انواع سیستم های اطالعاتی
-   آشنایی کامل با Microsoft O ffice           - تسلط بر اصول نگارش و قواعد زبان فارسی              - حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط

کارشناس/کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،فناوری آقا/خانمبرنامه نویس وب1۲
- مسلط به php, JavaScript, Html, CSS, XML, Ajax            - آشنایی با ۴jQuery، Bootstrap نفراطالعات

- قابلیت کار گروهی ،داشتن روحیه همکاری            - حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط

کارشناس/کارشناس ارشد گرافیک/آقا/خانمطراح وب13
- مسلط به فتوشاپ و کرل              - مسلط به طراحی تحت وب                - آشنا به متریان دیزاین۲ نفرمهندسی کامپیوتر

- 3 سال سابقه مرتبط در زمینه طراحی وب             - ارسال نمونه کار در رزومه ضروری است

- مسلط به نرم افزارهای گرافیکی               - تجربه کار در طراحی گرافیکی سایت ها                - خالق و ایده پرداز3نفرکارشناس/کارشناس ارشد گرافیک)ارتباط تصویری(خانمگرافیست1۴
- حداقل دو سال تجربه کار مرتبط               - ارسال نمونه کار در روزمه ضرورری می باشد

- مسلط به قوانین و امور حقوقی و قراردادها               - مسلط به فنون مذاکره1نفرکارشناس/کارشناس ارشد حقوقآقا/خانمکارشناس حقوقی1۵
- مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی             - حداقل دو سال سابقه کار

محل کار کرج است.             برای ارسال رزومه و تکمیل فرم استخدام به سایت زیر مراجعه نمایید. 
www.teamyar.com وبسایت
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