
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

سه شنبه 27 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3134 

راه اندازی بزرگترین و عمیق ترین 
ایستگاه متروی شهر در محله بریانک 

تفاهم-گ��روه شهری:ش��هردار منطق��ه در 
حاش��یه بازدید از ایس��تگاه متروی بریانک از 
راه ان��دازی و فعالی��ت این ایس��تگاه به عنوان 
بزرگترین و عمیق ترین ایس��تگاه متروی ش��هر 
تهران خبر داد. عباس بابازاده با اشاره به اهتمام 
مدیریت شهری در توسعه حمل و نقل عمومی با 
راه اندازی خطوط مترو گفت: عملیات جهادی 
اج��رای خ��ط 7 مترو در منطق��ه 10 با احداث 
ایس��تگاه های بریانک، کمیل و رودکی اجرایی 
شد.وی افتتاح بزرگترین و عمیق ترین ایستگاه 
متروی شهر تهران را در منطقه از دیگر اقدامات 
شایس��ته و درخور مدیریت ش��هری برشمرد و 
اف��زود: در چند روز اخیر ایس��تگاه بریانک به 
عنوان عمیق ترین ایستگاه تهران با نصب 111 

پله به مرحله بهره برداری رسید. 

 متروی تهران 
بدهکار پیمانکاران نیست

مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره بدهی 
مترو به پیمانکاران، گف��ت: مترو به پیمانکاران 
بدهکار نیست اما بعضی از پیمانکاران مطالبات 
خ��ود را دریافت کرده ولی پ��ول را به کارگران 
پرداخ��ت نکرده اند. هابی��ل درویش در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اش��اره ب��ه پرداخت مطالبات 
در  روال��ی  اظهارداش��ت:  مت��رو  پیمان��کاران 
 مترو وج��ود دارد که طب��ق آن پیمانکاران کار 
می کنن��د و ماهانه صورتحس��اب کارکرد خود 
را ب��ه مش��اور پ��روژه ارائ��ه می کنن��د و پس 
 از تأیی��د، کارکرد آنها توس��ط مت��رو پرداخت 
می ش��ود.مدیرعامل مترو تهران ب��ا بیان اینکه 
مترو به کس��ی بدهکار نیس��ت، اف��زود: تقریبا 
به کس��ی بدهکار نیس��تیم. بعضی از پیمانکاران 
مطالبات خ��ود را دریافت کرده ام��ا پول را به 
کارگران پرداخت نکرده اند. علی رغم اینکه این 
موضوع به مترو مربوط نیس��ت اما تا آنجا که از 
این موضوع مطلع ش��ویم پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در برخی موارد متوجه نمی شویم 
که پیمانکار پول کارگران را پرداخت نکرده که 
این مس��ئله پیگیری می شود لذا هر کسی برای 
مت��رو کار کن��د حق و حقوق خ��ود را دریافت 
می کند.وی همچنی��ن درباره مطالبات پیمانکار 
خ��ط ۳ متروی تهران نیز ک��ه دو هفته پیش در 
صحن علنی ش��ورای شهر تهران توسط اعضای 
کمیس��یون عمران نس��بت به آن تذکر داده شده 
بود گفت: تمامی مطالب��ات پیمانکار این پروژه 
پرداخت ش��ده حال اینکه اگر کارکرد کارگران 

پرداخت نشده ما اطالعی نداریم.

خبرنامه

اجرای پروژه نصب نیروگاه خورشیدی 
در منطقه 13

با ه��دف کاهش مصرف برق و اس��تفاده از 
انرژی های تجدید پذیر در برق رسانی ، ساختمان 
ش��هرداری در ناحی��ه 2 و س��رای محل��ه نیروی 
هوایی مجهز به نیروگاه های خورش��یدی کوچک 
شدند. حسین عساری ، معاون خدمات شهری و 
محیط زیست با اش��اره به  اجرای پروژه و نصب 
   On-Gridنیروگاه خورش��یدی متصل به شبکه
در ساختمان شهرداری در ناحیه 2 و سرای محله 
نیروی هوایی گفت : با توجه به رویکرد استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر در برق رسانی و مزایای 
استفاده از سیستم های خورشیدی و سازگاری با 
محیط زیست، اداره محیط زیست منطقه 1۳  اقدام 
به نصب دو دس��تگاه نیروگاه خورشیدی بر روی 
س��اختمان های ناحیه 2 و س��رای محله نیروی 
هوایی با ظرفیت مجموعا 10 کیلو وات کرد.وی با 
بیان اینکه محل قرار گیری این سامانه خورشیدی 
بر روی پشت بام ساختمان شهرداری در ناحیه دو 
و سرای محله نیروی هوایی بوده که پس از انتقال 
تجهیزات و آماده س��ازی زیرساخت ها عملیات 
نصب آن انج��ام پذیرفت افزود: یک س��اختمان 
دارای برق خورش��یدی متصل به شبکه،  همواره 
از دو منبع برق خورش��یدی و برق شهری به طور 
ترکیبی اس��تفاده می کند. هرگاه برق خورش��یدی 
تولیدی کمتر از برق مصرفی ساختمان باشد، برق 
شهری آن را جبران کرده و هر گاه این مقدار مازاد 
بر مصرف باش��د، قابل تزریق و فروش به ش��بکه 

برق شهری است.

 تصویب 20 طرح 
در کمیته بحران و ایمنی شورای چهارم

رئیس کمیته بحران و ایمنی ش��ورای ش��هر 
ته��ران، از تصویب و نهایی ش��دن 20 طرح در 
کمیته بحران و ایمنی چهارمین دوره از ش��ورای 
اسالمی شهر تهران خبر داد.معصومه آباد، رئیس 
 کمیت��ه بحران و ایمنی ش��ورای ش��هر تهران، در 
گفت و گ��و با خبرنگار »تهران س��ما« گفت: با 
توجه به اینکه دوره چهارم ش��ورای شهر تهران 
رو ب��ه پای��ان اس��ت، همچنان پیگی��ر وضعیت 
س��اختمان های ناایمن و بلندمرتبه هستیم.وی با 
اشاره به سپری ش��دن روزهای پایانی چهارمین 
دوره از ش��ورای اسالمی شهر تهران، عنوان کرد: 
در دوره چه��ارم در کمیته ایمنی و بحران حدود 
20 طرح نهایی شد و به تصویب رسید.آباد ادامه 
داد: یک��ی از طرح های��ی که نهایی نش��ده بحث 
انطباق ایستگاه آتش نشانی با شاخص بین المللی 
استاندارد است که درتالش هستیم این ایستگاه ها 

را با شاخص های بین المللی تطبیق دهیم.

مدیر بناهای تاریخی شهرداری تهران خبر دادخبرنامه

ایجاد بانک جامع اطالعات ابنیه ارزشمند و میراثی پایتخت 
تفاهم-گروه شهری:مدیر بافت و بناهای تاریخی 
معاونت شهرسازی و معماری جزییات عملکرد سامانه 
ثابا را تشریح کرد. به گزارش مهر،محمد باقر خسروی 
گفت: سامانه ثابا )ثبت اطالعات بناهای ارزشمند( به 
عنوان بانک اطالعات��ی جامع ابنیه با ارزش پایتخت، 
با ثبت اطالعات، اس��ناد و مدارک و مکتوب س��ازی 
اطالعات ش��فاهی سازه ها و  س��اختمان های دارای 
معم��اری تاریخی و فاخر، طی س��ال 1۳۹۵ طراحی 
و در اردیبهش��ت ماه س��ال 1۳۹۶ رونمایی شد و طی 
بخشنامه ای به کلیه مناطق شهرداری تهران ابالغ شد تا 
حساسیت الزم را نسبت به حفظ، ثبت و ضبط بناهای 
تاریخ��ی با ارزش به عمل آورند.وی در تش��ریح این 
س��امانه ادامه داد : برای سامانه ثابا دو سطح اجرایی  
تعریف ش��ده است که در س��طح اول امکان تعامل با 
ش��هروندان برای اعالم هش��دار در خصوص بناهای 
در معرض تخریب و در س��طح دوم امکان جستجو و 
تکمیل داده های بناهای ارزشمند پیش بینی شده است 
که این امکان را فراهم آورده که با جانمایی بنای مورد 
نظر در نقش��ه و تطبیق آدرس آن و انتخاب هشدار از 
فهرست موجود و ارزش یابی اثر مبتنی بر دسته بندی ها 
و س��طح اطالعات بارگذاری ش��ده، مس��ئولین را از 
 خطر موجود آگاه کند.خس��روی با اشاره به گسترش 
شهر نشینی و تحوالت ساختاری در بافت شهری، اظهار 
کرد: با گذر زمان و با تکمیل اطالعات، این سامانه قادر 

خواهد بود نقشه و موقعیت مکانی بافت های تاریخی 
و ب��ا ارزش  را نیز تهیه ک��رده  و در تصمیم گیریها و 
تصمیم سازی های کلی همچون  اجرای  طرح جامع و 
تفصیلی، حفاظت از این بافت ها را  در محدوده های 
خاص و مش��خص مورد توجه ق��رار  دهد و از ضربه 
احتمالی  به بافت های با ارزش جلوگیری کند.وی در 
ادامه افزود: به منظور حفظ حقوق شهروندی، مخاطب 
در ص��ورت تمایل می تواند اق��دام به ثبت اطالعات 
ف��ردی خ��ود نماید و اجب��اری در ای��ن زمینه وجود 

ندارد. با توجه به اینکه مخاطب س��امانه ممکن است 
از متخصصین جامعه باشد امکان بار گذاری اطالعات 
تخصصی بیشتر در خصوص بنای مورد نظر فراهم شده 
است.مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با اشاره 
به این که اقدام اجرایی اصلی پس از ثبت اطالعات در 
سامانه آغاز می شود، گفت: به محض درج اطالعات 
توسط ش��هروندان در این سامانه و فعال سازی گزینه 
هشدار، مسئولین مربوطه بصورت خودکار و برخط از 
طریق تلفن همراه خود از ثبت پیام به همراه مشخصات 

مطلع می ش��وند و با انجام هماهنگی های مربوطه با 
 دیگر نهادها بالفاصله در صدد بررس��ی و رفع مشکل 
برمی آیند همچنین در این س��امانه و در مراحل بعدی 
و در پی رو نمایی از بانک اطالعات دس��ته بندی شده 
این امکان مهیا خواهد بود که مخاطبین بتوانند نس��بت 
به جستجو اطالعات ثبت شده در این سامانه نیز اقدام 
کنند.وی با تأکید بر این که تجمیع این اس��ناد که ممکن 
اس��ت به طور عادی در اختیار نهادهای مسئول نباشد، 
خاطر نش��ان کرد: این س��امانه کمک می کند تا بس��تر 
مناسبی برای ایجاد بانک اطالعاتی جامعی از  این ابنیه 
با ارزش فراهم آید.وی با تأکید بر این که "سامانه ثابا" 
نخستین گام و آغاز فرآیندی جهادی-مردمی به منظور 
شناسایی گس��ترده بافتهای ارزشمند تاریخی و میراثی 
می باشد، اظهارکرد: قطعا بررسی اطالعات ثبت شده از 
جمله بازدیدهای میدانی و استعالمات از مبادی ذیربط، 
از جمله اقدامات تکمیلی در فرایند راه اندازی سامانه ثابا 
خواهد بود.وی در ادامه افزود: توجه به نقش و حضور 
ش��هروندان به عنوان صاحبان اصل��ی این ابنیه موجب 
اس��تمرار در حفاظت از بافت های تاریخی خواهد شد 
همچنین مردم نیز در بهس��ازی، بازسازی و مرمت این 
مجموعه  مسئوالن را  همراهی خواهند کرد.خسروی 
همپوشانی موثر مشارکت شهروندان و مدیریت شهری 
را گامی موثر  در جهت حفظ بخش هایی از بافت های 

فرسوده اما با ارزش در دل بافت های شهری  دانست.

 نامگذاری ۳۳معبر پایتخت 
به نام شهدای مدافع حرم

عضو ش��ورای ش��هر تهران در آیین نامگذاری خیابانی به نام 
ش��هید مدافع حرم مرتضی کریمی گفت: تاکنون 22معبر در تهران به 
نام ش��هدای حرم نامگذاری شده و به زودی 10خیابان دیگر نیز به 
نام آنها مزین می شود. به گزارش تفاهم، صبح دیروزآیین نامگذاری 
و پالک کوبی فرعی چهارم خیابان کاش��ان به نام شهید مدافع حرم 
"مرتضی کریمی شالی " با حضورخانواده شهید، مجتبی شاکری رییس 
کمیسیون نامگذاری معابر شورای اسالمی شهر تهران، نصراله آبادیان 
 ش��هردار منطقه ، مدیران ش��هری و جمعی از شهروندان برگزار شد.

مجتبی ش��اکری با بیان این که هویت این معابر و ش��هر و کشورمان 
وابسته به رشادت و شجاعت این رزمندگان است  که برای استقرار 
نظام اسالمی و اقتدار جهان اسالم ؛ از جان خود گذشته اند؛ از مزین 
ش��دن 22 معبر در ش��هر تهران به نام شهدای مدافع حرم خبر داد و 
افزود: تاکنون یک بوس��تان در منطق��ه چهار ، 2 پل در مناطق یک 
و 20 ، 1۸ خیابان در س��طح شهر و یک میدان در منطقه 17 به نام 
شهیدان مدافع حرم انجام شده و مقدمات بیش از 10 نامگذاری در 

آینده نزدیک نیز انجام شده است.

 اجرای پویش شهری 
 با هدف گذاری سه گانه هوای پاک 

در بوستان والیت
تفاهم-گ��روه شهری:بوس��تان بزرگ والیت ه��ر هفته میزبان 
شهروندان در سه شنبه های بدون خودرو و پنجشنبه های پاک است. 
علیرضا مرآتی با اش��اره به اجرای پویش ویژه شهری با هدفگذاری 
س��ه گانه هوای پاک، حقوق عابر و فرهنگ دوچرخه سواری گفت: 
در همین راس��تا طرح آموزش��ی رفتارها و قوانین مربوط به عابر و 
راکبین خودرو و موتور س��یکلت ها در بوستان والیت در حال اجرا 
اس��ت.به گفت��ه وی فاز دوم این طرح در قال��ب اجرای نمایش های 
ترافیکی و پرفورمنس های احترام به عابر پیاده و حمل و نقل پاک در 
بوستان والیت برگزار می شود.مرآتی با اشاره به اجرای این طرح تا 
 اوایل شهریور سال جاری خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند برای 
بهره مندی از این برنامه س��ه ش��نبه و پنج ش��نبه هر هفته از ساعت 
21/۳0 تا 22/۳0 به بوستان والیت مراجعه کنند.این مسئول تصریح 
کرد: س��ه شنبه های بدون خودرو و پنجشنبه های پاک پویشی است 

که باید از خودمان شروع کنیم.

 ساخت زیرگذر گیشا 
در شش الین شرقی و غربی

تفاهم-گروه شهری:معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۶ با اشاره به 
جمع آوری پل گیشا و احداث زیرگذر گفت: در ادامه زیرگذرهای احداثی 
در س��طح منطقه ۶ و احداث زیرگذر در بزرگراه گمنام کردستان و گمنام 
کارگر شمالی هم اکنون زیرگذر گیشا با هدف ساماندهی ترافیک محدوده 
گیشا و با توجه به فرسودگی پل گیشا در شش الین شرقی و غربی احداث 
می شود. سیدرامین حسینی نژاد توضیح داد: با ساخت زیرگذر گیشا تقاطع 
زیرگذر کارگر و بزرگراه گمنام تا سر خیابان پاتریس ادامه پیدا می کند و 
تقاطع چمران همچنان به صورت همسطح باقی می ماند.او با بیان اینکه 
زیرگذر گیشا در دو الین شرقی و غربی احداث می شود ادامه داد: بخش 
شرق به غرب زیرگذر دارای سه الین و بخش غرب به شرق زیرگذر نیز 
دارای سه الین است.معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۶ ادامه داد: با 
ساخت این زیرگذر گره های ترافیکی موجود در محدوده گیشا مرتفع شده 
و به روان سازی بار ترافیکی تهران کمک می شود.حسینی نژاد اضافه کرد: 
هم اکنون به دلیل کم عرض بودن پل گیشا شاهد ترافیک سنگین در دو 
س��وی آن هستیم زیرا طراحی آن به صورت دو الین عبوری بوده است.

گفتنی است؛ قدمت پل گیشا به ۵0 سال پیش می رسد.

    

    

شركت آرفوني 
یك شركت معتبر توليدي مبلمان اداري و پارتيشن به تعدادي پرسنل به شرح زیر برای 

تكميل كادر خود در تهران نيازمند است :
1 نفر - با 4 سال سابقه كارمدير تولید

1 نفر - با 3 سال سابقه كارمدير روابط عمومي

1 نفر - با 3 سال سابقه كارمدير فروش

1 نفر - با 3 سال سابقه كار مدير ماركتینگ

3 نفر - با 3 سال سابقه كاركارشناس ارشد فروش

1 نفر - آشنايي به زبان انگلیسي مسئول دفتر مديرعامل

 لطفا رزومه خود را به ایميل اعالم شده ارسال و یا با شماره درج شده 
در آگهي تماس حاصل فرمایيد.

تلفن : 02143935 داخلي 222      مهلت: 1396/5/15  
jobs@arfoni.com :اطالعات تماس

شرکت تکین کو
شركت بازرسي فني تكين كو در تهران استخدام مي نمايد:

۱ كارشناس اداري با شرایط زیر:
- ليسانس مدیریت ترجيحا منابع انساني

- آشنایي به نرم افزار ُورد و اكسل
- آشنایي با فرآیند منابع انساني

- آشنایي با مقررات كار و تامين اجتماعي
- منضبط، دقيق، پاسخ گو و پر تالش
- حداكثر سن ۳۰ سال و ساكن تهران

۲ بازرس ndt با شرایط زیر:
- ليسانس متالوژي – مكانيك و جوش

- داراي گواهينامه ut – pa ساكن تهران

لطفا رزومه خود را به ايميل يا شماره فكس اعالم شده ارسال نماييد.
فكس: 88741040

info@techinnco.net :اطالعات تماس

گروه مهندسي آي کن 
اين گروه در تهران از افراد دارای شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 )PGW :۱- برنامه نویس)كد شغل
ASP.NET، SQL، JQUERY ،مسلط به سي شارپ •

• داراي سابقه مرتبط
 )SS ۲ :۲- پشتيبان نرم افزار)كد شغل

SQL مسلط به •
• كاردان یا كارشناس كامپيوتر

 )PGA :۳- برنامه نویس موبایل)كد شغل
• مسلط به برنامه نویسي اندروید و API اندروید

• توانایي كار با اندروید استودیو
• حداقل دو سال سابقه كار مرتبط

 )CE ۱ :4- كارشناس فروش)كد شغل
• آشنا به كامپيوتر

• آشنا به اصول و فنون مذاكره
• داراي سابقه فروش نرم افزار

 )PGC :5- برنامه نویس ارشد)كد شغل
• توانایي مدیریت تيم پروژه

• تجربه و تحليل و طراحي و پياده سازي تحت وب
SQL مسلط به •

 )CT ۱ :6-كارشناس امور همكاران تجاري)كد شغل
• ليسانس مدیریت ، بازرگاني و نرم افزار

• آشنا به امور قراردادها
• آشنا به اصول و فنون مذاكره

ICDL آشنایي با مباحث •
7- پشتيبان نرم افزار سيستم هاي مالي و منابع انساني 

)SS 4 :كد شغل(
SQL كاردان یا كارشناس كامپيوتر مسلط به •

• آشنایي با مباحث مالي و حسابداري
• داراي سابقه مرتبط

درج كد شغلي در موضوع ایميل الزم است

دارندگان شرایط مي توانند رزومه خود را به آدرس 
ایميل زیر ارسال نمایند:

  hr@ican.ir :آدرس ایميل
 http://ican.ir:وب سایت

مجموعه تخصصی دریتا
دريتا در راستای تكميل كادر پرسنلی 
خود با شرايط زير در تهران محدوده 

اقدسيه استخدام می نمايد.

۱- طراح  
-  ترجيحا خانم 

- خالق و ایده پرداز
- مسلط به نرم افزارهای فتوشاپ، ُكرل، ایندیزاین، عكاسی و 

ادیت فيلم تبليغاتی با دید در امور تبليغات زیبایی
   IT ۲- متخصص

- ترجيحا آقا 
- جهت طراحی سایت

- پشتيبانی SEO و توليد محتوا
- مس��لط به شبكه های اجتماعی و نتورك ماركتينگ و زبان 

انگليسی  ترجيحا آقا )محدوده اقدسيه(
۳- منشی 

- خانم 
- با گرایش حسابداری

Microsoft Office آشنا به نرم افزارهای -
- برنامه های حسابداری و با روابط عمومی باال

دارندگان ش��رایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایميل 
زیر ارسال نمایند: تلفن: ۰۲۱۲645۰۱99 

 dr.doritaa@gmail.com

هاکوپیان
هاكوپيان از كارشناس منابع انسانی با 
شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد:

• خانم یا آ قا

• رشته های مدیریت به ویژه گرایش 
منابع انسانی 

• سابقه فعاليت در حوزه آموزش 

لطفا برای كسب اطالعات بيشتر و تكميل 
پرسشنامه شغلی به وب سايت هاكوپيان 

مراجعه فرماييد.
www.hacoupian.net


