
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
9حمل و نقل

شنبه 30 ارد   یبهشت 1396 سال سیزد   هم ـ شماره 3087             

 تنوع بخشی زمینه ساز 
ارتقای سطح کیفیت خودروهای داخلی 
یک کارش��ناس صنعت خودرو کشور در 
رابطه تنوع بخشی به خودروهای ساخت داخل 
گفت: خودروسازان می توانند با تنوع بخش��ی 
به محصوالت تولیدی به موفقیت بس��یاری در 
بازاره��ای جهانی دست یابن��د و از این طریق 
برای مش��تریان جذابیت ایجاد نماین��د. امرا... 
امین��ی در گفتگو ب��ا خبر خودرو اف��زود: البته 
تنوع بخش��ی به محصوالت تولیدی زمینه ساز 
ایجاد فض��ای رقابتی و ارتق��ای سطح کیفیت 
خودروهای داخلی است و در رشد این صنعت 
بی تاثیر نیس��ت. وی در ادامه تصریح کرد: در 
صورتی که سط��ح کیفیت محصوالت تولیدی 
ارتقا یاب��د و قیمت خودروه��ا مناسب سازی 
 گ��ردد و همچنی��ن ب��رای تولی��د خ��ودرو از 
ط��رح های جدی��د و ایده های ش��رکت های 
خارجی پیشرو در صنعت خودروسازی جهانی 
استفاده گردد به طور قطع صنعت خودروسازی 
ایران با تحولی عظیم مواجه خواهد شد. وی در 
خصوص اهمی��ت صنعت خودروسازی اظهار 
کرد: صنعت خودرو یکی از صنایع مهم کشور 
محسوب می ش��ود که نیازمند سرمایه گذاری 
خودروسازان و حمایت های دولت است. وی 
خاطرنش��ان کرد: دولت می تواند نقشی مهمی 
در ارتقای صنعت خودروسازی ایفا نماید و با 
حمایت از آن زمینه را برای اشتغال زایی بیشتر 
و عدم خروج ارز از کش��ور فراهم کند. امینی 
در پایان بی��ان کرد: به کارگی��ری دانش تولید 
و تکنول��وژی های ب��ه روز جهانی در صنعت 
خودروسازی موجب فراهم سازی زمینه های 
تنوع بخش��ی ب��ه خودروه��ای ساخت داخل 
خواهد شد و افزایش تیراژ تولید و پیشرفت در 

این صنعت را در پی خواهد داشت.

 تحول در خودروهای الکتریکی 
با پک جدید باتری آلمانی 

خودروه��ای الکتریکی طی سال های اخیر 
پیشرفت های بسیاری داشته اند ولی هنوز هم آنها 
یک مشکل اساسی دارند: زمان شارژ طوالنی.به 
گزارش خبرخودرو، شارژرهای سریع تا حدودی 
ش��رایط را بهتر کرده اند ولی هنوز هم شارژ این 
خودروها به ان��دازه سوخت گیری خودروهای 
بنزینی و دیزلی سریع نیس��ت. هر چند، شرکت 
 CUBE اخیراً در جشنواره فناوریStoreDot
در برلین یک پک باتری جدید با قابلیت ش��ارژ 
ف��وق سری��ع را رونمایی کرده اس��ت. این پک 
باتری که به گونه ای طراحی ش��ده تا در عرض 
5 دقیق��ه به طور کامل ش��ارژ ش��ود، ترکیبی از 
الیه های مواد نانو و ترکیبات آلی خاص استفاده 
می کن��د. این باتری همچنین از گرافیت استفاده 
نکرده است، ماده ای که معم��والً در باتری های 
لیتی��وم یونی به کار می رود، دلی��ل این امر این 
است که گرافیت قادر ب��ه تحمل نیروی زیاد 
شارژ سریع نیس��ت. جزئیات دقیق این باتری 
FlashBattery هنوز مش��خص نیس��ت و
ساخت این شرکت از چند قطعه مختلف برای 
ساخت یک ماژول ش��ارژ استفاده کرده است. 
40 م��اژول در ترکیب با هم یک پک باتری را 
تش��کیل می دهند و سپس به سیستم مدیریت 
باتری متصل می ش��وند. این پک باتری با یک 
بار ش��ارژ کامل قادر است مسافتی معادل 482 
کیلومتر را طی کند و هم اکنون در مراحل نهایی 

طراحی و توسعه می باشد. 

 عرضه آستون مارتین DB11 والنته 
در بهار 2018

به نظر می رسد همه چیز طبق برنامه پیش 
م��ی رود تا آستون مارتی��ن DB11 کروک در 
بهار 2018 عرضه شود. به گزارش خبرخودرو، 
DB11 والنت��ه همچ��ون دیگ��ر م��دل های 
کانورتیبل آستون مارتین دارای سقف تاش��وی 
پارچه ای به جای سقف سخت تاش��و خواهد 
بود. گمان م��ی رود این خ��ودرو نیرومحرکه 
ای مش��ابه DB11 کوپه داشته باشد که شامل 
موتور 5.2 لیتری تواین توربو V12 گرفته شده 
از AMG با قدرت 600 اسب بخار و گشتاور 

516 فوت پوند است. 

خبرنامه

حمالت سایبری؛ چالش پیش روی 
شرکت های کشتیرانی جهان

اگر صنعت کش��تیرانی می خواهد در دام 
حمالت سایبری گرفتار نشود، باید به سرعت 
آسیپ پذیری های تکنولوژی خود را کش��ف 
کرده، ب��ه عبارت دیگر، زم��ان نقش اصلی را 
در ای��ن جا برعه��ده دارد، چرا ک��ه باید پیش 
از اینک��ه حادثه امنیتی سایب��ری مهم رخ دهد، 
پیش��گیری الزم را انجام داد. به گزارش گروه 
بین الملل مانا، سایت لویدزلیست در گزارشی 
نوش��ت: کارش��ناسان با تاکید بر این واقعیت 
که ش��رکت های کش��تیرانی در گذشته قربانی 
حمالت سایبری خصمانه بوده اند، نس��بت به 
این مس��ئله هش��دار دادند که هم اکنون نیز به 
دلیل ماهیت کهنه و عدم انطباق پذیری، صنعت 
کش��تیرانی همچنان یک��ی از آسیب پذیرترین 
بخش ها نسبت به حمالت سایبری باقی مانده 
است، ام��ا در این میان، کش��تیرانی جمهوری 
اسالمی ایران موفق شده است در خنثی کردن 
ای��ن گونه حمالت گ��ام های ارزش��مندی را 
بردارد. رئیس و افسر ارشد عملیاتی در منطقه 
اقیان��وس آسیا گفت: م��ا از این واقعیت باخبر 
هستیم که آسیپ پذیری های مشخصی وجود 
دارد و هر شرکت روش خود را برای حل آنها 
اعمال می کن��د. در این گزارش همچنین آمده 
است: عالقه و تمایل بیش��تری نسبت به امنیت 
سایبری در اروپا نسبت به بازارهای آسیا وجود 
دارد. از سوی دیگر، توجه به این مهم در صنعت 
کشتیرانی ایران نیز به جد پیگیری می شود چرا 
که این ش��رکت )IRISL( در سال 2011 دچار 
حمله سایبری قرار گرفت و هم اینک گام های 
موثری از سوی این شرکت برای عدم تکرار این 
اتفاق برداشته ش��ده است.افزون بر این، برخی 
از مالک��ان کش��تی کارگو و مس��افربری، بنادر 
و برنامه ری��زان نیز تالش خود را برای کس��ب 

حمایت امنیت سایبری از سر گرفته اند. 

 افزایش تولید انواع ون 
در فروردین ماه

فروردی��ن ماه امس��ال تولید ان��واع ون در 
خودروسازان داخلی روندی صعودی داشت.به 
گزارش ایس��نا، در این مدت تولید انواع ون از 
صفر دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به 18 
دستگاه افزایش یافت. فروردین ماه امسال تولید 
این محصول در ایران خودرو دیزل افزایش یافته 
و از صف��ر دستگ��اه در فروردی��ن 1۳۹5 به 11 
دستگاه رسید. تولید انواع ون در پارس خودرو 
نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در فروردین 

ماه سال گذشته به هفت دستگاه افزایش یافت.

 مروری بر عوامل موثر 
در رونق خودروسازی 

یک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور در 
رابطه با ارتق��ای توان رقابت پذیری خودروهای 
داخل��ی گف��ت: ارتقای ت��وان رقاب��ت پذیری 
خودروهای داخلی و افزایش میزان صادرات آن 
در گرو بهبود وضعیت کیفی خودروها است.سید 
عل��ی جزایری در گفتگو با خبر خ��ودرو افزود: 
ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی در جذب 
بیشتر مشتریان تاثیر بسزایی دارد و موجب دستیابی 
 به رون��ق اقتص��ادی در صنع��ت خودروسازی 
می ش��ود. وی در ادامه تصریح ک��رد: البته تنوع 
بخشی به محصوالت تولیدی از ملزومات ایجاد 
جاذبه در مشتریان است تا به مصرف خودروهای 
داخلی روی آورند و سطح رضایت آنها از کیفیت 
خودروها ارتقا یابد. وی اظهار داش��ت: متاسفانه 
اقتصاد کش��ور در ش��رایط رکود به سر می برد، 
بنابراین برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در 
ورود به این صنعت بایستی اقداماتی صورت گیرد 
ت��ا از طریق انتقال دانش و تکنولوژی های نوین 
زمینه برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی 
فراهم گردد. این کارشناس صنعت خودرو کشور 
اذعان کرد: در صورتی که سطح کیفی خودروهای 
داخلی ارتقا یابد موج��ب تقویت بنیه اقتصادی 
کش��ور می ش��ود و ورود صنعت خودروسازی 
ای��ران به بازارهای جهان��ی محقق می گردد و به 
دنبال آن رشد و پیشرفت توان تولید خودروسازان 

داخلی امکانپذیر می شود.

خبرنامه

 صادرات 
 نخستین محموله 

 از محصوالت 
گروه سایپا به گینه

تفاهم- گروه خودرو: معاون صادرات و 
ام��ور بین الملل گروه سایپ��ا گفت: برای سال 
نخس��ت و با هدف معرفی محصوالت به بازار 
گینه 1000 دستگاه ان��واع محصوالت تولیدی 
گروه خودروسازی سایپا به این کش��ور صادر 
می ش��ود. محس��ن جوان- معاون صادرات و 
ام��ور بین الملل گروه سایپا در حاش��یه ارسال 
نخس��تین محموله از محصوالت گ��روه سایپا 
به مقصد کش��ور گینه اظهار کرد: برای حضور 
قدرتمن��د در بازار گینه، در سب��د صادراتی ما 
به این کش��ور انواع خودروه��ای سایپا 1۳1 ، 
سایپ��ا 1۳2 ، تیبا و تیب��ا2 ، خودروهای تولید 
مشترک شامل چانگان ، برلیانس ، آریو ، وانت 
پیکاپ ریچ و نیس��ان مجهز ب��ه کابین یخچال 

وجود دارد . 
وی اف��زود : هدف ما این است که با ایجاد 

شبکه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش 
در غرب آفریقا پایگاه جدیدی ایجاد می کنیم تا 
بازارهای صادراتی را در این کشور و کشورهای 
اطراف توسعه دهیم . جوان با بیان اینکه در سال 
۹6 صادرات بی��ش از ۳4 هزار دستگاه خودرو 
به بازارهای خارجی پیش بینی شده است تاکید 
ک��رد : عالوه ب��ر استفاده از پایگ��اه های تولید 
خودرو در عراق ، سوریه ، ونزوئال و بزودی در 

الجزای��ر ، خودرو کامل هم صادر خواهیم کرد، 
ضمن اینکه خودرو به صورت قطعات منفصله 
ب��ه این پایگاه ها ارسال می ش��ود و با خدمات 
فنی مهندسی که ب��ه طرف های تجاری در این 
کش��ورها دادیم، تولید را توسع��ه خواهیم داد . 
وی تصری��ح کرد: ما در برخی کش��ورها برنامه 
صادرات قطعات خط تولید داریم تا از ظرفیت 
شبکه تامین سایپا قطعات مورد نیاز را برای آنها 

تهیه کنیم و درحال حاضر کشورهای ایتالیا و 
اسپانیا ، ترکیه و آلمان درحال مذاکره هستیم .

مع��اون صادرات و امور بی��ن الملل گروه 
سایپا با اش��اره به صادرات بی��ش از 10 میلیون 
دالر قطعه در سال گذشته افزود : برنامه ما برای 
سال ۹6 صادرات بیش از ۳4 هزار دستگاه انواع 
محصوالت تولیدی در گروه سایپا به ارزش بالغ 
بر 200 میلی��ون دالر و 20 میلی��ون دالر قطعه 
اس��ت . جوان خاطرنش��ان کرد: رم��ز موفقیت 
سایپا ایجاد و توسعه شبکه خدمات گسترده در 
دیگر کشورها است و تاکنون بیش از 150 هزار 
دستگاه ان��واع خودروهای سایپا به عراق صادر 
شده و ما امسال برنامه داریم ۳ خط جدید تولید 
محصول در عراق ایج��اد کنیم که گروه ایکس 
100 و آری��و در کنار تیبا در عراق تولید خواهد 

شد.

سایپا

 افزایش تولید انواع سواری 
در فروردین ماه سال جاری

فروردین ماه امسال تولید انواع سواری در همه 
خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.به 
گزارش ایس��نا، در این مدت تولید انواع سواری در 
گروه صنعت��ی ایران خودرو با افزایش 1۷ درصدی 
همراه بوده و از 28 هزار و 62۳ دستگاه در فروردین 
ماه سال گذش��ته به ۳۳ هزار و 4۹2 دستگاه رسید.
تولی��د انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به 
عن��وان رقیب ایران خودرو نیز صع��ودی بوده و با 
افزایش 25.5 درصدی از 1۹ هزار و 84 دستگاه در 
فروردین 1۳۹5 به 2۳ هزار و ۹4۷ دستگاه افزایش 

یافت.فروردین ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازان بم نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه 
در فروردین ماه سال گذش��ته به سه دستگاه رسید.تولید این محصوالت در خودروسازی مدیران نیز 
با افزایش 2۹.2 درصدی همراه بوده و از 2۷۷۷ دستگاه در فروردین 1۳۹5 به ۳588 دستگاه افزایش 
یاف��ت.در این مدت تولید انواع س��واری در کارمانیا نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در فروردین 
ماه سال گذشته به 160 دستگاه رسید.تولید این محصوالت در گروه بهمن 52.۹ درصد افزایش یافته 
و از 1۷2 دستگ��اه در فروردین 1۳۹5 به 26۳ دستگاه افزایش یافت.فروردین ماه امس��ال تولید انواع 
سواری در کرمان موتور هم صعودی بوده و با رشد 11۳ درصدی از 1465 دستگاه در فروردین ماه 

سال گذشته به ۳121 دستگاه رسید.

 برنامه ای برای خرید 
هواپیمای ژاپنی نداریم

قائ��م مق��ام وزی��ر راه و ش��هرسازی در امور 
بین الملل اعالم کرد: فعاًل خرید هواپیماهای شرکت 
میتسوبیش��ی ژاپن متوقف شده و برنامه ای برای آن 
وج��ود ندارد. اصغر فخریه کاش��ان در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: در طول ماه های 
گذش��ته بس��یاری از ش��رکت های ایرانی مذاکرات 
خود را با شرکت های هواپیماسازی بین المللی آغاز 
کردند که نهایی شدن قراردادهای خرید هواپیما از 
سوی ایران ایر با شرکت های ایرباس بوئینگ حاصل 
ای��ن مذاکرات است، همچنین در کنار آن ش��رکت 

آسمان توانسته مذاکرات انجام دهد. وی با بیان اینکه ایرالین های ایرانی نیز به تالش خود برای خرید 
هواپیما ادامه می دهند گفت: وزارت راه تالش می کند در صورتی که امکان تسهیل در کار ایرالین ها 
وجود داش��ت با آنها همکاری و ش��رایط را برای رسیدن به توافق نهایی آماده کند. به گفته قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی، هرچند هنوز مذاکرات دیگر ایرالین ها برای خرید هواپیما به نتیجه نرسیده، اما 
ش��رایط برای رسیدن به توافق نهایی همچنان بررسی می ش��ود و امیدواری های زیادی در این زمینه 
وجود دارد. فخریه کاشان در پاسخ به این سوال که چه میزان امکان رسیدن به قرارداد نهایی با شرکت 
میتسوبیشی ژاپن وجود دارد؟ نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر شانس رسیدن به توافق این شرکت 

وجود ندارد و فعال خرید هواپیما از آنها منتفی است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد

خالی بودن ۴0 درصد ظرفیت داخلی کارخانه های واگن سازی 
تفاه��م- گروه گ��زارش:  رئی��س سازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران در حاشیه این 
نمایشگاه گفت: صنعت ریلی، صنعتی استراتژیک 
برای کش��ور است ام��ا با توجه ب��ه پراکندگی و 
توسع��ه ارتباط��ات بین المللی، صنع��ت ریلی ما 
همسو توسعه نیافته است. منصور معظمی اظهار 
ک��رد: راه آه��ن از نظر هزینه، ایمن��ی و نرخ تمام 
ش��ده در هر دو بخش بار و مس��افر دارای صرفه 
اقتصادی اس��ت. وی ادامه داد: در برنامه شش��م 
توسعه مجلس طبق تبصره 88 تکلیف کرده است 
برای سرمایه گ��ذاری در صنعت ریلی این امکان 
فراهم است که ش��رکت های ایران��ی به صورت 
مش��ترک از امکانات کش��ورهای دیگ��ر استفاده 
کنند. معظمی افزود: سازمان گسترش بنا ندارد که 
مجموعه ای درست کند و خود نگهداری آن را بر 
عهده بگیرد بلکه باید به بخش خصوصی واگذار 
کن��د یا این کار را با مش��ارکت بخش خصوصی 
انجام دهد.وی تصریح کرد: ظرفیت ریلی کشور 
در ساخت بال استفاده مانده است و امروز برخی 
از کارخانه ه��ای سازنده واگ��ن ۳0 تا 40 درصد 

ظرفیت خالی دارند. 
رئیس سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران گفت: ای��ن سازمان حلقه واسطی بین توان 
داخ��ل و استفاده از سرمایه گ��ذار خارجی است؛ 
شورای اقتصاد سال گذشته برای ساخت 2 هزار 
دستگ��اه واگن مت��رو مصوبه ای داد ت��ا به کمک 
وزارت کش��ور انجام ش��ود. در این باره مناقصه 
برای ساخ��ت 6۳0 دستگاه اعالم ش��ده است و 
حداکثر تا 4 ماه آینده تبدیل به قرارداد می ش��ود. 
وی با تأکید بر اینکه باید سازنده داخل تش��ویق 
ش��ود، گفت: تولی��د صرفاً ب��رای داخل مطلوب 
نیس��ت بلکه باید در کنار آن صادرات باش��د؛ در 
دنیا 2 نگ��اه به تولید وج��ود دارد که یکی تولید 

ب��رای داخل و دیگری تولید برای صادرات است 
و ما به دنبال تولید برای صادرات هس��تیم. رئیس 
سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران افزود: 
پس از برج��ام 6 قرارداد خودرویی منعقد گردید 
که همه مش��ارکت داخلی- خارجی است و این 
در مسئولیت آن ش��رکت است که ۳0 درصد آن 
تولیدات را ص��ادرات کند. قرار نیس��ت بازار ما 
فقط بازار واردات باش��د بلکه عالوه بر مشارکت 
داخلی-خارج��ی باید با انتقال دانش بخش��ی از 
بازار منطقه را هم به دست بگیریم.وی افزود: مثاًل 
ما به رنو گفتیم صادرات ۳0 درصدی با مسئولیت 
رنو می خواهی��م و باید خارجی ها در تکنولوژی، 

سرمایه گذاری و صادرات به ما کمک کنند.
معظمی ب��ا تاکید بر اینکه فاینانس به تنهایی 
کافی نیست، گفت: االن ۳ شرکت معتبر بین المللی 
پشت درب اتاق سازمان گسترش منتظرند و 1.۳ 
میلیارد یورو فاینان��س آورده اند اما این به تنهایی 
ب��ه درد ما نمی خورد بلکه باید تولیدات ما را هم 

فعال کنند. روس ه��ا می آیند اما درصدی سرمایه 
هم بیاورند و تولید در داخل انجام ش��ود تا بدین 
ترتی��ب مش��کل داخلی ما نیز رفع ش��ود. رئیس 
سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران تاکید 
کرد: طبق اعالم وزارت اقتصاد و دارایی در دولت 
یازدهم 1۳ میلی��ارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
تشکیل شد که 8 میلیارد دالر آن در بخش صنعت 
و مع��دن بود که از این رقم 2 میلیارد دالر پس از 
برجام تشکیل ش��د. وی افزود: اما آنچه به نتیجه 
رسیده است 1.۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری است. 
رئیس سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران 
ادامه داد: ما به عنوان سازمان گسترش باید حلقه 
واسط تولیدکننده و مصرف کننده واگن باشیم و 
ظرفی��ت واگن سازها را پر کنیم ت��ا تولیدات آنها 
از نظر قیمت مقرون به صرفه باش��د. وی بیان کرد: 
یکی دیگ��ر از عیوب واگن  سازه��ای ما ضعف 
نقدینگی است اما خوش��بین هس��تیم که با ارتقاء 
سفارش این واگن سازها بیشتر فعال شوند.رئیس 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: در 
حوزه ریلی امکان جذب سرمایه را فراهم کردیم 
و از طرف��ی ظرفیت واگن سازهای داخلی به نحو 
احس��ن به کار گرفته شده است.این مقام مسئول 
اف��زود: با همک��اری وزارت صنع��ت و وزارت 
اقتصاد تالش کردیم همه تقاضاهای ساخت واگن 
در شهرهای کشور تجمیع شود تا به بهترین نحو 
از ظرفی��ت واگن سازهای داخلی استفاده کنیم. به 
گفته وی اتفاقات خوبی در صنعت ریلی کش��ور 

در آینده رخ خواهد داد.
 بر اساس ای��ن گزارش، پنجمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی ریلی، صنایع، تجهی��زات و خدمات 
وابس��ته به عنوان دومین نمایش��گاه بزرگ حمل 
و نق��ل ریلی جهان پ��س از 4 روز فعالیت به کار 
خود پایان داد. در این نمایش��گاه، 1۳0 شرکت از 
کش��ورهای سوئد، سوئیس، بلژیک، فرانسه، هند، 
اوکرای��ن، نیوزیلند، ترکیه، ایتالی��ا، لتونی، اسپانیا، 
روسیه، جمهوری چک، چین، آلمان و صربس��تان 
شرکت کردند و مقامات راه آهن های ایتالیا، چین، 
اسپانیا، فرانسه و لتونی نیز در این نمایشگاه حضور 
داشتند و در مجموع 24 میزگرد تخصصی و کارگاه 
آموزش��ی توسط اساتید ایران��ی و خارجی در این 
نمایش��گاه برگزار شد. این نمایش��گاه با حمایت 
وزرات راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت 
ش��رکت های عض��و انجمن صنایع ریل��ی ایران، 
شرکت های عضو انجمن صنفی حمل ونقل ریلی، 
دانشکده فنی و مهندسی راه آهن، تولید کنندگان و 
صنعتگران، ش��رکت های خدماتی فعال در عرصه 
شبکه ریلی کشور و شرکت های ریلی در فضایی 
به مساحت ۳0 هزار مترمربع برگزار شد و وزرای 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و راه و ش��هرسازی و 
بسیاری از فعاالن عرصه صنعت حمل و نقل ریلی 

از این نمایشگاه بازید کردند.

طراحی سایت دارکوب 
طراحی سایت دارکوب برای تکمیل نیروی فنی خود نیاز به جذب برنامه نویس PHP، پاسخ گویی تلفنی و اپراتور کامپیوتر، تولید کننده محتوا، بازاریاب و بک لینک ساز دارد که شرایط هر یک در جدول زیر یاد شده است.

دارکوب ۱۴ سال سابقه در زمینه طراحی وب سایت و سئو دارد و دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک کشور و همچنین دارای مجوز نشر دیجیتال می باشد و تمایل به همکاری با افراد 
متعهد، عالقمند و مجرب در این زمینه را دارد. دارکوب نام و عالمت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد.

با توجه با جذب نیرو با شرایط جدید، در صورتی که قبال رزومه خود را برای دارکوب ارسال نموده اید لطفا رزومه خود را دوباره ارسال نمایید. 

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

برنامه نویس PHP)طراح سایت(1

•حضوری و غیر حضوری 
•زمینه تخصص فعالیت دارکوب برنامه نویسی به زبان PHP می باشد و پروژه های طراحی سایت خود را با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا نظیر جومال، وردپرس، دروپال، مجنتو، اپن کارت و پرستا شاپ و یا کتابخانه هایی نظیر الراول 

و زند پیاده سازی می نماید.دارکوب محدودیتی در مورد برنامه نویسی PHP ندارد و هر نوع پروژه در زمینه برنامه نویسی PHP را اجرا می نماید.
•آشنایی کامل برنامه نویس با html , css , jquery , mootools , Bootstrap الزم و ضروری می باشد.

•به صورت تمام وقت                •ساکن محدوده سعادت آباد و شهرک غربپاسخ گوی تلفنی و اپراتور کامپیوتر۲

•دارکوب از بابت اجرای پروژه های سئو خود نیاز به نیروی بک لینک سازی به صورت حضوری و غیر حضوری دارد. آشنایی کامل به مفاهیم سئو و بهینه سازی وب سایت و بک لینک سازی اولویت تلقی می گردد اما روش درست انجام آموزش بک لینک ساز3
داده می شود.

•نیاز به نویسنده محتوا در زمینه های مختلف به صورت حضوری و غیر حضوری داریم. تولید کننده محتوا می بایست قادر با ترجمه مقاالت از انگلیسی به فارسی باشد. فعال به تولید کننده محتوا در زمینه طراحی وب سایت، سئو، حمل و نقل، تولید کننده محتوا۴
ثبت شرکت، دندانپزشکی نیاز بیشتری می باشد اما تولید کنندگان محتوا در سایر زمینه های نیز می توانند رزومه های خود را ارسال نمایند تا زمانی که به آن ها نیاز بود تماس گرفته شود.

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های این مجموعه ) http://sitedar.com ,   http://sitedesign.joomir.com http://joomir.com ( مراجعه نمایید.
• لطفا رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر خود به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید و از تماس تلفنی با مجموعه خودداری فرمایید.

"• لطفا به خاطر زود انجام شدن کار حتما حقوق درخواستی و منطقه و محل سکونت خود را در رزومه ذکر نمایید. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مجموعه دارکوب می توانید 
وب سایت http://darkoob.co.ir را بررسی فرمایید.

 http://sitedar.com وبسایت

    

    

    

    


