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 پتانسیل 
 ساخت کشتی 

در حوض های خشک بندرعباس
تفاهم – بندرعباس : وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: طرح حوض های خش��ک 
تعمیر انواع کشتی در بندرعباس این پتانسیل را 
دارد که به سمت ساخت کشتی نیز در آینده ای 
نزدیک حرک��ت کند.محمدرضا نعمت زاده در 
حاش��یه مراس��م افتتاح حوض های خش��ک 
تعمییرات کش��تی و س��کوهای گاز و نفت در 
بندرعب��اس در جمع خبرنگاران  با اش��اره به 
تکمیل و بهره برداری این حوض های خشک 
پس از سال ها، اظهار داشت : شرکت کشتیرانی 
جمه��وری اس��امی و ش��رکت مل��ی نفتکش 
ایران به عنوان دو ش��رکت بزرگ و خصوصی 
دارای کش��تی های س��نگین از نزدیک طرح را 
دیدن��د و ایزوایکو نیز آم��اده خدمت و کار در 
این طرح اس��ت که ش��رکت عظیم گسترش به 
عنوان مجموعه تابعه ایزوایکو مس��ئولیت این 
حوض ه��ای خش��ک را بر عه��ده دارد.وی با 
اش��اره به مش��کات فراروی صنای��ع دریایی 
در دوران تحری��م، اف��زود: توافقات همکاری 
با شرکت های کشتی س��ازی در دوران تحریم 
دچار تأخیر شد و مشتریان تعمیرات و ساخت 
کشتی های خود را به خارج از کشور می برند 
اما امروز با توجه به سیاست ها و تأکیدات مقام 
معظم رهبری، توجه دولت و مجلس ش��ورای 
اس��امی به صنای��ع دریایی از تم��ام ظرفیت 
داخل اس��تفاده می کنیم و تاش خواهد ش��د ، 
به بهترین وجه رضایت مش��تری جلب ش��ود.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به 
اینکه یکی از دکل های حفاری حدود یک ماه 
است وارد حوضچه ش��ماره یک طرح شده و 
تعمیراتش آغاز شده است، افزود:  یک کشتی 
نیز در ورودی حوضچه ش��ماره دو آماده است 
که پس از آبگیری حوضچه ظرف دو سه روز 
آینده وارد تعمیرات اساسی خواهد شد.مهندس 
نعمت زاده با تأکید بر رقابت پذیری و استفاده 
حداکثری از امکانات موجود، گفت: این طرح 
ب��ا تعمیرات آغاز ش��د و قطعًا باید به س��مت 
س��اخت کش��تی در آینده ای نزدیک برود، که 
این پتانس��یل را نیز دارد.وی استفاده از تمامی 
امکانات صنعتی و خدماتی را در کنار هم برای 
پیش��برد طرح ضروری دانس��ت و عنوان کرد: 
حدود یک ماه پیش ش��رکت مش��ترکی توسط 
ایدرو، شرکت کش��تیرانی جمهوری اسامی و 
ش��رکت ملی نفتکش ایران راه اندازی ش��د که 
ش��اید یک ش��رکت تعمیرات یا کشتی سازی 

بین المللی نیز به این جمع اضافه شود.

خبرنامه

 کنسرسیوم 
 سازندگان نفت، گاز و پتروشیمي 
در استان مرکزي تشکیل مي شود

تفاه��م – مرکزی : مدیرعامل ش��رکت 
شهرک هاي صنعتي استان مرکزي گفت: امسال 
تش��کیل دو کنسرس��یوم جدید در برنامه این 
شرکت است که یکي از آنها در حوزه عایق هاي 
رطوبتي و دیگري در حوزه خوشه سازندگان 
نفت، گاز و پتروش��یمي اس��ت. مصطفي آمره 
در نشس��تي با اصحاب رسانه به مناسبت روز 
خبرنگار و سالروز تاسیس شرکت شهرک هاي 
صنعت��ي در 21 مردادم��اه گف��ت : ش��رکت 
شهرک هاي صنعتي استان مرکزي در سال 67 
با هدف احداث شهرک هاي صنعتي به منظور 
اس��تقرار واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط 
در این ش��هرک ها تاسیس شد.  وي افزود: در 
حال حاضر اس��تان مرکزي داراي 14 شهرک 
صنعتي و 16 ناحیه صنعتي مصوب اس��ت که 
در ای��ن 30 ش��هرک و ناحیه همچنان در حال 
واگذاري زمین به واحدهاي صنعتي هس��تیم و 
زیرس��اخت ها در این مناطق آماده شده است. 
وي افزود: 2495 واحد صنعتي تا پایان س��ال 
95 در ش��هرک ه��اي صنعتي اس��تان مرکزي 
مستقر ش��ده و زمین به آنها واگذار شده است. 
همچنین 1652 واحد موفق به اخذ مجوز بهره 
برداري شدهاند و اشتغال بیش از 27 هزار نفر 
در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط فراهم 
ش��ده اس��ت. وی  انعطاف پذی��ري، زودبازده 
بودن و س��ازگاري با نیاز ب��ازار را از مزایاي 
صنای��ع کوچک و متوس��ط عنوان ک��رد. وي 
تصریح کرد: فن بازار منطقه اي اس��تان ارتقاي 
تکنولوژي واحدهاي صنعتي را بر عهده دارد و 
جایگاهي اس��ت که مي تواند با توجه کردن به 
تقاضاهاي فناورانه واحدهاي صنعتي همچنین 
استفاده از پتانسیل و متخصصیني که در داخل 
اس��تان و کشور فعال هستند، نیازهاي فناورانه 
را به صورت بومي تامین کند. 360 نفر در این 
شبکه عضو هستند که امکان عرضه و تقاضاي 
فناوري را فراهم مي کنن��د.وي افزایش تعداد 
کنسرسیوم هاي صادراتي را از اولویت هاي این 
شرکت عنوان و بیان کرد: تشکیل کنسرسیوم ها 
مي تواند در توس��عه و بهره وري و تامین بازار 
صنعت بسیار مثمرثمر واقع شود و باید این مهم 
اجرایي ش��ود.آمره ادامه داد: سال گذشته یک 
کنسرسیوم در حوزه سنگ در محات تشکیل 
شد و امس��ال نیز دو کنسرسیوم دیگر تشکیل 
می ش��ود که یکي از آنها در حوزه عایق هاي 
رطوبتي ودیگري در حوزه خوش��ه سازندگان 

نفت، گاز و پتروشیمي است.

خبرنامه در آستانه نيم قرن تاريخ پرافتخار ذوب آهن اصفهان

تجلیل مادر صنعت فوالد کشور از نقش آفرينان رسانه هاي نصف جهان
تفاه��م – اصفهان : بیس��تم مردادماه ،  ذوب 
آه��ن اصفه��ان میزبان مهماناني بود ک��ه نه تنها در 
ایام شکوفایي بلکه در بحران هاي مختلف نیز این 
مجموعه عظیم صنعتي را یاري رسان بوده و هستند . 
نگارندگان وتصویرسازاني که هر یک به نوبه خود 
قل��م زدند و به تصویر کش��یدند تک تک روزهاي 
این صنعت ریش��ه دار را . همچنین مس��ئولیني که 
به س��هم خویش در هر س��مت و منصب��ی همواره 
تاش نموده ومي نمایند تا ذوب آهن اصفهان ، این 
ش��رکت عظیم ب��ه روزهاي اوج خ��ود  بازگردد و 
همچون گذشته به عنوان طایه دار فوالد در سپهر 
اقتصادي کشور بدرخشد .ذوب آهن اصفهان در این 
روزمقدم اصحاب رسانه استان ، نمایندگان مجلس 
و دیگر مس��ئولین را به هم��راه خانواده محترم آنها 
ارج نه��اد تا یک روز ب��ه یادماني دیگر را به بهانه 
بزرگداش��ت روز خبرنگار در کارنام��ه پر افتخار 
خویش و در عرصه تعامل با رسانه هاي ) مکتوب 
و  الکترونیک ( به یادگار ثبت نماید.این عزیزان از 
خ��ط تولید بازدید نم��وده و در میدان آهن حاضر 
شدند تا حضور خود را در قاب تصویر، براي ثبت 
در تاری��خ زرین این ش��رکت،  جاودانه نمایند. این 
آیین با شکوه با حضور دکتر زهرا سعیدی،  نماینده 
مردم مبارکه در مجلس ش��وراي اسامي و رییس 
فراکسیون رسانه و روابط عمومی مجلس ، مهندس 
احمد صادقي،مدیرعامل ش��رکت ،  مهندس افضلی، 
معاون بهره برداری، س��عید امید قائمی،معاون مالی 

اقتص��ادی ، مهندس علمداری،مش��اور فرهنگی و 
اجتماع��ی مدیرعامل و س��ایر مس��ئولین در تاالر 
آه��ن روابط عمومي ش��رکت برگزار ش��د .در این 
آیین جشن ، شش نفر از پیشکسوتان عرصه رسانه 
استان اصفهان )خبرنگاران و عکاسان ( مورد تجلیل 
قرار گرفتند که اس��امي این عزیزان به ش��رح ذیل 
است:اس��تاد عبدالحسین جعفری ، اصغر شیرازی ، 
مه��دی جانی پور ، عباس ف��اح ، محمد مهدیان و 
محمدرضا شریفی .دکتر زهرا سعیدی، نماینده مردم 

مبارکه و رییس فراکس��یون رسانه و روابط عمومی 
مجلس شوراي اسامي ضمن تبریک روز خبرنگار 
گفت : ش��غل خبرنگاري یکي از پر استرس ترین 
مشاغل کشور به ش��مار مي رود . در حال حاضر 
با وجود تکنولوژي ه��اي جدید مانند تلفن همراه 
هوش��مند هر فرد یک رس��انه محس��وب مي شود 
و ای��ن موضوع فعالی��ت حرفه اي خبرن��گاران را 
ب��ا چالش ه��اي فراواني همراه نموده اس��ت .  وي 
اف��زود: خبرن��گاران با رس��الت خطی��ر خویش و 

تحمل س��ختي هاي فراوان اب��اغ کننده پیام هاي  
مس��ئولین به مخاطبان هستند . نماینده مردم مبارکه 
در مجلس شوراي اس��امي تصریح کرد :  فرهنگ 
س��ازي در خصوص اس��تفاده از کاالهاي ساخت 
داخل در راس��تاي حمایت از تولی��دات داخلي و 
اش��تغال زایي و همچنین بهینه سازي مصرف انرژي 
نیاز است بیش از پیش مورد توجه اصحاب رسانه 
ق��رار گیرد .مهندس علمداری، مش��اور فرهنگی و 
اجتماعی مدیرعامل ش��رکت نیز ضمن تبریک روز 
خبرنگار حضور اصحاب رسانه استان و تاشگران 
روابط عمومی ش��رکت گفت : خبرنگاری ، شغلی 
بسیار مهم ، خطیر و حساس است . خداوند متعال 
زمانی که انس��ان را خلق نمود ، برای رشد ،  تعالی 
و در حقیقت به کمال رس��یدن وی ابزاری را به او 
عطا نمود تا بتواند به موفقیت دس��ت یابد. یکی از 
این ابزارهای بسیار مهم ، قلم و بیان است که نمود 
اهمی��ت آن از نامگذاری س��وره مبارکه " قلم " در 

قرآن  مشخص می شود . 
در آیین این جشن با اطاع رسانی در خصوص 
برگزاری یک آیین جش��ن باش��کوه دیگ��ر " آیین 
پنجاهمین سالگرد تاسیس ذوب آهن اصفهان "، این 
برند بین المللی و کهن که در دست برنامه ریزی است 
،  مزین گردید و مقرر ش��د گزارش هاي تصویري و 
مکتوب برتر مربوط به بازتاب این رویداد ضمن ثبت 
در موزه ذوب آهن ، در جشن 50 سالگي این شرکت 

نیز مورد تجلیل قرار گیرند.

 توسعه کالنشهرکرج با استمرار 
در اجرای پروژه های عمرانی

تفاهم – البرز – محمد رضا خمسه : شهردار کرج با اشاره به اینکه در دوره شورای چهارم، کرج به 
کارگاه عمرانی تبدیل شد است، اظهار داشت: استمرار پروژه های عمرانی در کانشهر کرج تحول آفرین 
بوده است. علی ترکاشوند در بازدید از آرامستان جامع البرز این مطلب را اعام کرد و افزود: خوشبختانه 
انضباط کاری و مدیریت زمان در اجرای پروژه های ش��هری بارز بوده و ش��هر را در آستانه توسعه قرار 
داده است.وی با بیان اینکه در تمام حوزه های مدیریت شهری، عملیات عمرانی صورت گرفته است، به 
اقدامات سازمان آرامستان ها در این بخش اشاره کرد و ادامه داد: احداث آرامستان جامعه البرز بخشی 
از این اقدامات است که در دست اجرا می باشد.این مسئول همچنین از فرا استانی بودن آرامستان جامع 
استان سخن گفت و با اشاره به اینکه بهشت سکینه )س( تا چند سال آینده پر می شود،  اضافه کرد: این 
آرامس��تان نه تنها استان البرز را برای دفن اموات پوشش می دهد، بلکه میزبان اموات مردم استان تهران 
در شهرهای شهریار، مارد و دیگر شهرهای اغماری خواهد بود.شهردار کرج مساحت آرامستان بهشت 
علی )ع( را 224 هکتار ذکر و با بیان اینکه زمین آرامستان در سال 93 در اختیار سازمان آرامستان های 
ش��هرداری کرج قرار گرفته است، عنوان کرد: ساختمان اداری، ساختمان غسالخانه، زیرسازی و روکش 
آسفالت معابر، تکمیل سردرب و نصب تندیس اسماء متبرکه از جمله اقداماتی بوده که سازمان آرامستان ها 

تا کنون به مرحله اجرا درآورده است.

 افزایش 12 درصدی مصرف آب 
مشترکین گلستانی 

تفاهم – گلستان : معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان گلستان با اشاره به افزایش 12درصدی 
مصرف آب مشترکین گلستانی در روزهای گرم سال گفت: گرمای بی سابقه هوا ، موجب مصرف فراتر از انتظار آب 
در شهرهای استان شده که این امر نسبت به تابستان سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و این میزان مصرف 
موجب شده بعضی از مناطق با کاهش فشار و قطع آب روبرو شوند . مهندس خسروی افزود: با توجه به اینکه استان 
گلستان با بحران کم آبی مواجه است، به همین علت صرفه جویی در مصرف آب در بخش خانگی ضرورت دارد 
و توجه شهروندان گلستانی را به مدیریت مصرف آب شرب مهم خواهد بود.وی افزود: با توجه به کاهش 10 الی 
35 درصدی منابع تامین استان در بخش آب شرب همکاران ما برای ادامه خدمات آبرسانی به شهروندان با مشکل 
روبه رو کرده که امیدواریم با تمهیداتی که در حال انجام است، بتوانیم روز های گرم سال را با کمترین مشکل سپری 
کنیم.وی با اشاره به اینکه در استان گلستان برنامه قطعی آب نداریم  تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف آب 
شرب مشترکین و برداشت بی رویه کشاورزان از آب های زیر زمینی در شهر گرگان تصمیم گرفتیم از ساعت 23 
تا 6 صبح اقدام به کاهش فشار شبکه و در بعضی مناطق آب را قطع کنیم تا مخازن بتوانند عملیات آبگیری را انجام 
داده تا در طول روز همکاران ما بصورت عادالنه نسبت به توزیع  آب شرب در بین شهروندان اقدام نمایند. وی در 
ادامه خواستار رعایت الگوهای صحیح مصرف آب از سوی  مشترکین شد و افزود: اگر همین شرایط ادامه داشته 

باشد امکان خدمات آبرسانی به شهروندان را برای ما و همکارانمان با مشکل روبه رو خواهد کرد.

شرکت مهندسي آتیه پرداز معین
  آتیه پرداز معین در تهران از افراد دارای شرایط زیر 

دعوت به همكاري مي نماید.
• تسلط به زبان #1C-برنامه نویس وب: 

MVC یا ASP.NET . Web Forms تسلط به •
Entity Framework آشنایي كافي به •

jQuery آشنایي كافي به •
SQL Server آشنایي كافي به •

• داراي روحیه همکاري تیمي، نظم، امانتداري و صداقت
• باهوش و خالق

Scrum سابقه كار در محیط •
 cv@atiehpardaz.com :آدرس ایمیل

• تسلط به زبان #2C- برنامه نویس ویندوز: 
Windows Forms تسلط به •

Entity Framework آشنایي به •
SQL Server آشنا به •

• داراي روحیه همکاري تیمي، نظم، امانتداري و صداقت
• باهوش و خالق

 job@atiehpardaz.com:آدرس ایمیل

• مسلط به مفاهیم 3RESTful API- برنامه نویس پایتون: 
• آشنایي با لینوكس

Flask یا Django آشنایي با فریمورك •
Embedded Systems یا Raspberry سابقه كار با •

• آشنایي با متدولوژي اسکرام
• آشنایي با ابزار سورس كنترل

• داراي روحیه كار تیمي
 mobile@atiehpardaz.com :آدرس ایمیل

۴- اسکرام مستر و مدیر پروژه)مسئول 
پروژه(: 

• تسلط به پروژه و توانایي كمك به تیم فني براي فهم نیازمندي ها در صورت نیاز
• تسلط به فرآیند Agile/Scrum و تجربه اجرایي مرتبط

• تسلط كامل به ابزار متدلوژي اسکرام
QA مدیریت •

• توانایي مدیریتي در زمان بندي جلسات و پیگیري نیازمندي هاي پروژه
• ایده پرداز و خالق و داراي روحیه كار تیمي

 mobile@atiehpardaz.com :آدرس ایمیل

5- متخصص كامپیوتر و شبکه هاي 
كامپیوتري: 

• آشنا با سرویس هاي مایکروسافت
• ترجیحا آشنا با سرویسهاي لینوكس

• توانایي طراحي و اجراي شبکه )اكتیو و پسیو (
Cisco توانایي راه اندازي و راهبري انواع محصوالت •
UTM توانایي راه اندازي و راهبري انواع فایر وال و •

R&D عالقمند به •
• مسلط به زبان تخصصي

• مسلط به پروتکلهاي شبکه كامپیوتري و اینترنت
• آشنا به فرآیندهاي تست و عیب یابي

• آشنا به نرم افزارهاي مانیتورینگ
• آشنا به مستند سازي استاندارد

• خالق، باهوش و با پشتکار 
tech@atiehpardaz.com :آدرس ایمیل

 دارندگان شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیلهاي درج شده در هر ردیف ارسال و یا برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند. 

تلفن: 02122852040
atiehpardaz.com :وبسایت

شركت پخش پگاه دعوت به همكاري مي نمايد

• کارشناسي یا کارشناسي ارشد در رشته هاي مدیریت ، بازرگاني و رشته هاي مرتبط* رییس دفتر فروش تهران: 
• آقا 

• با سابقه کار مرتبط در صنعت پخش 
• انجام خدمت سربازي 
• منظم ، متعهد و خاق 

• داراي سامت جسمي و حداکثر 35 سال سن 

• حداقل دریپلم * فروشنده : 
• آقا 

• انجام خدمت سربازي 
• داراي سامت جسمي و حداکثر 30 سال سن 

• دارندگان مدرک لیسانس در اولویت مي باشند 
• فروشندگان از مزاياي زير برخوردار خواهند بود:

حقوق ثابت و پاداش فروش 
بيمه و تسهيالت رفاهي تكميلي 

حضور در كالس هاي رايگان آموزش فروش
  info.hr@pegah.com درخاس��تگران ميتوانند س��وابق كاري و عكس خود را حتما با بيان عنوان ش��غلي به نش��اني
ارسال نمايند و يا از ساعت 8 تا 12 به آدرس كيلومتر 3 جاده قديم كرج )بزرگراه فتح ( – خيابان فتح هفتم – كوچه 

روزبه دوم – پالك 1 – واحد منابع انساني مراجعه نمايند.

شركت شيرين عسل 
اين شركت واقع در قم برای تكميل كادر خود از افراد دارای 

شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
1 - ويزيتور تلفني:  آقا، داراي سابقه كار
2 - مسئول آي تي: آقا، داراي سابقه كار

3 - فروشنده حضوري:  آقا، همراه با موتورسيكلت، داراي سابقه كار
مراجعه حضوري تا يك هفته 

آدرس: بعد از ترمينال، نبش كوچه 13

 شركت طراح 
سيستم دوران 

این شرکت در تهران از برنامه نویس 
اندروید با شرایط زیر دعوت به همكاري 

مي نماید.
* برنامه نویس اندروید

• تسلط کافي به نرم افزار اندروید استادیو 
و یا اکلیپس

• تسلط کافي به زبان برنامه نویسي جاوا
در  باالتر  و  کارشناسي  تحصیلي:  مدرك   •
رشته هاي کامپیوتر و IT )تمامي گرایش ها(
• سابقه کار: حداقل 2 سال در زمینه مرتبط

دارندگان شرایط مي توانند رزومه خود را با 
بیان عنوان شغلي به آدرس ایمیل ارسال و 

یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.
تلفن: 02188743532 

             info@tsdoran.ir :آدرس ایمیل
www.tsdoran.ir :وبسایت

بیمارستان پارس رشت 
این بیمارستان برای تصدي پست مدیریت بیمارستان، از یكنفر 

مدیر با تجربه )خانم یا آقا( با مدرك تحصیلي کارشناسي یا 
باالتر در یكي از رشته هاي مرتبط با خدمات بهداشتي و درماني 

در گروه سني 35 تا 55 سال دعوت به همكاري مي نماید.
* تصدي پست مدیریت بیمارستان

شرایط: داراي حداقل 5 سال سابقه کار
 درخاستگران مشخصات فردي، تصویر مدارك تحصیلي 

و سوابق کاري خود را تا 13۹۶/0۶/05 به ایمیل اعالم شده 
ارسال نمایند.

 parshaspital88@gmail.com :اطالعات تماس

شركت پخش پگاه


