
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
در شهر 6

سه شنبه 24 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3301 

 استقبال گسترده راهپیمایان 
از پردیس های فرهنگی منطقه 20 

تفاهم – گروه شهری: شهردار منطقه20 ضمن 
همراهی مردم در راهپیمایی 22 بهمن ش��هرری از 
خدمات رس��انی ویژه تیم های نگهداش��ت شهرو 
اس��تقبال راهپیمایان از پردیس های فرهنگی این 
منطقه خب��ر داد. س��ید احمد صفوی ب��ا بیان این 
مطلب گفت: به منظور خدمات رسانی فرهنگی به 
راهپیمایان در حین مراس��م 22 بهمن، 13 پردیس 
فرهنگی و آموزشی در 9 موقعیت مستقر شده بود 
که با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد. وی با 
اش��اره به اینکه پردیس های فرهنگی با مشارکت 
نهادهای مردمی و فعاالن اجتماعی اجرا شد، افزود: 
حمایت و همراهی مدیریت ش��هری منطقه 20 در 
برپایی هر چه باشکوه تر مراسم مردمی 22 بهمن، 
عالوه بر ش��هرری که ب��ا محوریت میدان حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( انجام شد در بخش قلعه نو که 
دارای راهپیمایی مستقل بود نیز صورت گرفت.  وی 
به ارائه خدمات رایگان پزشکی در محله های کم 
برخوردار و با تراک��م جمعیت باال همزمان با دهه 
مبارک فجر اش��اره کرد و گف��ت: حدود یک هزار 
نفر از ش��هروندان از خدماتی همچون غربال گری 
قند و فشارخون، دندان پزشکی، ویزیت پزشک و 

مشاوره های موضوعی بهره مند شدند. 

افتتاح نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت 
در نمایشگاه بین المللی شهر تهران

نهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها 
و ماشین آالت وابسته که به همت نهادهایی همچون 
وزارت راه، مس��کن و شهرس��ازی، معاونت فنی و 
 عمرانی شهرداری تهران و انجمن صنفی تولید کنندگان

 قیر و آس��فالت در سالن های 10 تا 15 نمایشگاه 
بین المللی ش��هر تهران برپا ش��ده است، با حضور 
پی��روز حناچی-معاون فنی و عمرانی ش��هرداری 
تهران و خیرا...خادمی-معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل افتتاح شد.به گزارش تفاهم، در نهمین 
نمایشگاه قیر، آس��فالت، عایق ها و ماشین آالت 
وابسته 120 شرکت داخلی و چند شرکت خارجی 
ش��امل طیفی وسیع از پاالیشگاه ها و شرکت های 
 تولید قیر تا کارخانجات جانبی و صنایع پائین دستی

  آنها همچون کارخانه های تولید بشکه، بسته بندی 
 قی��ر، تولی��د ای��زوگام، آس��فالت، آس��فالت های

 پلیمری، پوشش های عایقی و ماشین آالت وابسته 
حضور داش��ته و به ارائه جدیدترین توانمندی ها و 
دس��تاوردهای خود در این حوزه می پردازند. این 
نمایش��گاه همه روزه از ساعت 9 صبح الی 5 بعد 
از ظه��ر و تا 26 بهم��ن ماه س��ال 1396 پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

خبرنامه

فراهم سازی بسترهای ارتقاء کیفیت 
زندگی ساکنین محالت منطقه 10

شهردار منطقه 10 محور چشم انداز اصلی ترین 
رویکردهای منطقه را  برنامه ریزی برای فراهم سازی 
بسترهای الزم ارتقاء کیفیت زندگی با تاکید بر مباحث 
بررس��ی مقیاس های انسانی و پیاده محوری عنوان 
کرد. به گزارش تفاهم، سهیال صادق زاده با اشاره به 
 فعالی��ت های منطقه برای ارتقا س��طح ایمنی افزود: 
علی رغم مش��کالت موجود در منطقه با تش��کیل 
چندین کارگروه اعم از کارگروه تجمیع، بهبود کیفیت 
و روش های س��اخت نوین و تش��کیل اتاق فکر با 
موضوع��ات طراح��ی معماری و طراحی ش��هری،  
مناسب س��ازی و ارتقا کیفیت پالن و نما، بازنگری 
طرح تفصیلی،  نظارت مستمر بر ساخت و سازها، 
معرفی مصالح استاندارد و ... شاهد حضور و استقبال 
سازمان های ذیربط و دخیل در شهر تهران و همچنین 
دانشگاهیان و نخبگان برای تحقق اهداف مذکور در 
راستای ایجاد محیطی آرام برای حضور آزادانه تمامی 
اقشار با توانمندهای مختلف بودیم. وی با اشاره به 
تنظیم دستورالعمل های مشخص برای ایمنی برخی 
بیمارس��تان ها و مس��اجد افزود: بازنگری و پایش 
ط��رح تفصیلی، اج��رای گردهمایی های مختلف و 
تشکیل جلسات کاربردی که به عنوان مثال یکی از 
این نشست ها منجر به صدور بخشنامه وال پست از 
وزارت راه و شهرسازی برای تامین ایمنی در شرایط 
زلزله شد همچنین پایلوت سازی منطقه در خصوص 
ال��زام برای حضور مج��ری دارای صالحیت، طرح 
پارکینگ های کوچک در زمین های زیر 50 متر از 

دیگر اقدامات شاخص منطقه است.

 بازگشایی تقاطع خیابان های
 یوسفی – شهید بهشتی در منطقه 7

تفاه��م – گروه ش��هری: مع��اون حمل ونقل 
وترافیک ش��هرداری منطقه 7 از بازگش��ایی تقاطع 
خیابان های یوسفی –شهید بهشتی با هدف روان سازی 
جریان ترافیک و افزایش دسترسی شهروندان خبر 
داد. حمید رضا رنجبر، با اعالم این مطلب افزود: این 
تقاطع از سنوات گذشته بدلیل انجام عملیات اجرایی 
خط سه مترومسدود بوده که با اتمام کارهای شرکت 
مت��رو و با هماهنگی های ص��ورت گرفته با پلیس 
راهور در بهمن ماه س��ال جاری بازگشایی شد. وی 
با اشاره به اینکه این تقاطع به صورت هوشمند زمان 
دار شده، خاطر نشان کرد: استفاده حداکثری از شبکه 
 معابر موجود، روان سازی بار ترافیک در خیابان های

 هویزه، سهروردی و صابونچی و کاهش بار ترافیک 
در تقاطع خیابان ش��هید بهش��تی – س��هروردی و 
همچنین بهبود دسترسی نیروهای خدمات رسان از 
جمله آتش نشانی و اورژانس از اهداف اصلی اجرای 

این طرح بوده است. 

خبرنامه

تفاهم – گروه ش��هری: مع��اون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران از افتتاح اولین و بزرگ ترین 
کارگاه تقلیل آلودگی هوا در تهران خبر داد. محسن 
پورسیدآقایی، در مراس��م امضای مبادله نامه ایران 
و ژاپ��ن و موافق��ت نامه پ��روژه تامی��ن تجهیزات 
اندازه گیری و تجزی��ه و تحلیل آالینده های هوای 
 تهران، گفت: سازمان همکاری های ژاپن در دهه های

 گذش��ته در چندین پروژه مرب��وط به حل معضل 
محیط زیس��ت در ایران فعالیت داشته است. پیشینه 
فعالی��ت های جایکا در تهران به پروژه های مرتبط 
با آلودگی هوا به س��ال 1996 بازمی گردد. وی با 
اشاره به تدوین اولین برنامه مقابله با آلودگی هوا در 
تهران افزود: براس��اس این برنامه اولین طرح کالن 
کاه��ش آلودگی هوای تهران تدوین ش��د که نتیجه 
این کار تاثیرگذاری برای حذف س��رب از بنزین و 
افزایش س��طح اس��تاندارد مربوط به آالینده ها در 
ناوگان سبک حمل و نقل ش��هری بود. وی با بیان 
اینکه براس��اس این طرح ناوگان به حداقل س��طح 
یورو 2 رسید، ادامه داد: در ادامه این طرح اگزوزها 
به کاتالیز مجهز ش��د که در نتیجه س��طح س��رب و 
مونوکس��یدکربن در هوای تهران به س��طح س��الم 
رس��ید. وی در خصوص اینک��ه باتوجه به تجارب 
موفق گذشته ش��هرداری تهران دو پروژه مهم میان 
جایکا و ش��رکت کنترل کیفیت ه��وای تهران برای 
تحقیق درباره جزئی��ات آلودگی هوای تهران آغاز 
شده است، تصریح کرد: اولین پروژه در قالب پروژه 
همکاری های فنی 4 ساله است که در سپتامبر سال 
2017 آغاز شد که پروژه دوم نیز پروژه کمک های 

 تحقیقاتی اس��ت که براساس آن ش��هرداری تهران 
می توان��د، ظرفیت های خ��ود را در زمینه تقلیل، 
آزمای��ش، بررس��ی و همچنی��ن شناس��ایی منابع 
آالیندگی هوا افزایش دهد. معاون شهردار تهران با 
 تاکید بر اینکه در پایان این پروژه اولین و بزرگ ترین

 آزمایشگاه موتور دیزل و تقلیل آلودگی هوا ایجاد 
خواهد ش��د، تصریح کرد: یک��ی از مهمترین وجوه 
هم��کاری جایکا این اس��ت که این دو پ��روژه به 
صورت موازی اجرا خواهد ش��د که مستلزم سطح 
ب��االی همکاری و تعامل می��ان طرف ایران و ژاپن 
اس��ت. ما از ش��رکت کنت��رل کیفیت ه��وای تهران 
ب��ا اختیارات کام��ل خود حمایت م��ی کنیم تا هر 
گونه اقدام الزم را انج��ام دهند تا این پروژه موفق 
ش��ود. پورس��یدآقایی با بیان اینکه ای��ن پروژه ها 

نیازمند س��طح باالی همکاری می��ان ایران و ژاپن 
اس��ت، گف��ت: در پایان این پ��روژه اولین و بزرگ 
 تری��ن کارگاه تقلیل آلودگی ه��وا در تهران افتتاح

 می ش��ود. از کمک و همکاری س��فارت ژاپن در 
ایران، دفتر جایکا در تهران و ژاپن و همچنین همه 
دست اندرکاران که طی دو سال گذشته برای اجرای 

این رویداد تالش کرده اند، تشکر می کنم.
 حمایت 11.3 میلیون دالری ژاپن

 برای تامین تجهیزات اندازه گیری 
در ادامه این نشست، هیرویاسو کوبایاشی- سفیر 
ژاپن در ایران عنوان کرد: مایل هستم، خرسندی خود 
را از ش��رکت در مراس��م امضای موافقت نامه کمک 
بالعوض به پ��روژه تامین تجهیزات ان��دازه گیری و 
تقلیل آلودگی هوای تهران اعالم کنم. وی با بیان اینکه 

افتخار بزرگی است که این مبادله نامه را از سوی دولت 
ژاپن امضا می کنم، گفت: از زمان ش��روع دولت آقای 
روحانی در س��ال 2013 این دولت سیاس��ت گذاری 
های زیس��ت محیطی را در اولویت برنامه های خود 
قرار داده اس��ت. به همین ترتی��ب دولت ژاپن با درک 
اهمیت محیط زیس��ت در ایران پروژه های گوناگونی 
را در زمینه مدیریت منابع آب، مقابله با گرم شدن کره 
زمی��ن و مدیریت تاالب به اجرا درآورده اس��ت. وی 
خاطرنشان کرد: یکی از پروژه هایی که توسط دولت 
ژاپن حمایت مالی ش��ده است، برنامه احیای دریاچه 
ارومیه بوده که نمونه بارزی از همکاری میان دو کشور 
ایران و ژاپن اس��ت. سفیر ژاپن در ادامه اذعان کرد: با 
عنایت به موارد فوق دولت ژاپن متعاقب درخواس��ت 
دولت جمهوری اس��المی ای��ران تصمیم گرفت مبلغ 
12.242 میلیارد ین ژاپ��ن معادل 11.3 میلیون دالر 
آمریکا را در ماه مارس سال 2017 به شهرداری تهران 
برای پروژه تامین تجهیزات اندازه گیری  اهدا کند. این 
پروژه پنجمین پروژه کم��ک بالعوض دولت ژاپن از 
زمان انعقاد برجام در م��اه ژانویه 2016 تاکنون بوده 
است. کوبایاشی گفت: این پروژه تجهیزات الزم را برای 
اندازه گیری دقیق گاز اگزوز و تجزیه و تقلیل شیمیایی 
ذرات دیزلی فراهم می کند. وی در پایان تصریح کرد: 
صمیمانه امیدوارم که همزمان با اجرای پروژه همکاری 
"جای��کا" تحت عنوان ظرفیت س��ازی ب��رای کنترل 
آلودگی هوای تهران که در سال 2013 آغاز شده است، 
این همکاری به تحکیم اقداماتی برای کنترل آلودگی 
 هوای ته��ران و همچنین حفاظت از محیط زیس��ت

 در ایران کمک کند.

معاون شهردار تهران در مراسم امضای مبادله نامه ایران_ژاپن خبر داد

بهره برداری از اولین کارگاه تقلیل آلودگی هوا در پایتخت

آگهي تغییرات شركت سپهر سیر سفیران شركت سهامي خاص به شماره ثبت 19392 و شناسه ملي 14005273352 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1396/10/26  تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1-  اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
 آقای علی نظامیوند چگینی  به شماره ملی  2650171006 وآقای علی  گودرزوند چگینی به شماره ملی  4321012724 و خانم شمیم فالحتی  

به شماره ملی 2595820974  برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
2- خانم  فاطمه بزرگی گردویش��ه  به ش��ماره ملی  2659918694 به سمت بازرس اصلی خانم  فریده تاخیره  به شماره ملی  4321447712 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
3-  روزنامه کثیراالنتشارتفاهم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

4- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت.
 با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی ، انتخاب بازرس ، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری رشت

شرکت هواپیمایي زاگرس 
این شرکت در نظر دارد در راستاي تکمیل کادر  عملیاتي خود در شهر مشهد اقدام به جذب نیروي  کمک خلبان با 

شرایط زیر نماید.
 الف: شرایط عمومي استخدام:  

- تابعیت کشور جمهوري اسالمي ایران و تعهد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران
- تدین به دین مبین اسالم و یکي از ادیان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي

- عدم اعتیاد به مواد مخدر  
- عدم س��وء پیش��ینه و اشتهار به فساد اخالقي و عدم سابقه عضویت در گروه هاي سیاسي معارض با نظام و تائید 

صالحیت فردي توسط حراست
-  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت قانوني دائم )عدم معافیت پزشکي براي داوطلبان استخدام 

خلباني(.
-  داشتن تناسب اندام ، سالمت جسمي و رواني به تائید پزشک هوایي   ضرورت اقامت در شهر مشهد

ب: شرایط تخصصي استخدام: 
  CPL +INST داشتن گواهینامه -

- مدرک تحصیلي : لیسانس مرتبط با صنعت هوانوردي از دانشگاه هاي معتبر کشور  
- شرایط سني : متولدین سال 1370 به بعد  

-  تسلط به زبان انگلیسي در حد بسیار خوب )عالي(  
عالقمندان رزومه هاي کاري خود را به همراه فرم تکمیل شده استخدام موجود در سایت

 www.zagrosairlines.com 
به آدرس  jobs@zagrosairlines.com ارس��ال فرمایند . لطفا در قس��مت موضوع ایمیل عنوان کمک خلبان 

قید گردد.     
توجه: شرکت هواپیمایي زاگرس هیچگونه تعهدي در قبال استخدام شما ندارد و پر کردن این فرم  به منزله استخدام 
نیست. الزم به بیان است  این فرم از طریق تلفن قابل پیگیري نمي باشد. لطفا هنگام ارسال فرم استخدامي بخش عنوان 

ایمیل را با کلمه کمک خلبان پر کنید. 

بانك کارآفرین 
 بانک کارآفرین در راستاي تأمین بخشي از نیروي انساني مورد نیاز خود از داوطلبان 

با شرایط زیر دعوت به همکاري مي کند:  
*  براي تصدي سمت "رئیس شعب��ه" در شهر کاشان

- بومي و داراي سابقه سکونت و کار  در شهرستان کاشان و آشنایي کامل با ویژگیهاي 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شهرستان    

- سابقه ریاست شعبه  با درجات باال در شهرستان بیانشده 
- برخورداري از سالمت کامل جسماني  

-  تاریخ بازنشستگي از 1 فروردین 1395 به بعد  
دارندگان ش��رایط مي توانند مشخصات س��وابق کاري و شماره تماس خود را از طریق 

نمابر به شماره  26214986-021 ارسال نمایند. 

جهاد دانشگاهي واحد مرکزي
جهاد دانش��گاهي اس��تان مرکزي در راستاي تکمیل کادر پزشکي خود در مرکز درمان ناباروري با 

صدور فراخواني نسبت به جذب نیرو اقدام کرده است.
نیروهاي مد نظر در این اطالعیه به شرح زیر مي باشد: 

تخصص و توانایيشغل مورد نظرر

 با حداقل 5 سال س��ابقه مرتبط- )پایان تحصیل از دانشگاههاي  کارشناس مامایي 1
دولتي در اولویت مي باشند(.

2 
 سوپروایزر

مامایي یا پرستاري 
کارشناس، کارشناس ارشد

 حداقل با ده سال سابقه کار مرتبط- )پایان تحصیالن دانشگاههاي 
دولتي در اولویت مي باشند(.

عل��وم  3  کارش��ناس 
آزمایشگاهي

 )پایان تحصیل از دانش��گاههاي دولتي و افراد داراي سابقه کاري 
درالویت مي باشند( .

 )پایان تحصیالن دانش��گاههاي دولتي و افراد داراي سابقه کاري  کارشناس ماما 4
در اولویت مي باشند(.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در فراخوان اعالم شده توسط امور اداری 
این نهاد از متقاضیان دعوت ش��ده است که رونوش��تی از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان 
خدمت )ویژه آقایان( و مدارک تحصیلی کارشناس��ی و کارشناسی ارشد خود را به همراه رزومه کامل 
)س��وابق کاری ب��ه همراه مس��تندات( تا پایان وقت اداری 30 بهمن ماه امس��ال به ام��ور اداری جهاد 
دانشگاهی استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقاصابر، ساختمان 

جهاد دانشگاهی ارسال کنند. 

 راه اندازی راه آهن
 تهران-پاکدشت تا پایان سال 97

رئیس س��ازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران گفت: پیش بینی شده تا پایان سال 
 97 در راس��تای  توسعه حمل و نقلی ریلی، راه آهن تهران -پاکدشت به بهره برداری برسد. 
نعمت ا...ترکی-رئیس س��ازمان مدیریت برنامه ریزی اس��تان تهران در گفتگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه دولت متعهد شده بود که برای سال جاری 1000 دستگاه واگن 
به مترو تحویل دهد، اظهار کرد:دولت تا پایان سال به تعهد خود عمل خواهد کرد. وی با اشاره 
 به اهمیت  توسعه حمل و نقل ریلی افزود: پیش بینی شده تا پایان سال 97 در راستای  توسعه 
حمل و نقلی ریلی، راه آهن تهران -پاکدش��ت به بهره برداری برس��د و دولت برای تهران - 
اسالمشهر 400 میلیارد تومان اختصاص داده است. رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان 
تهران بیان کرد: دولت برای توسعه حمل نقلی ریلی در کشور برای سال 95 و 96 تسهیالت 
ی��ک و نیم میلیارد دالری اختصاص داده ب��ود. ترکی در پایان گفت: کار مطالعاتی راه آهن 
تهران - پردیس در سال 97 کلید می خورد و در سال های آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حضور 40 هزار نفر در سینماهای باغ کتاب تهران
مجید حسینی- مدیر عامل باغ کتاب تهران در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به تجربه اکران فیلم های 
جشنواره فجر در این مجموعه، گفت: »امسال برای اولین بار کاخ جشنواره در باغ کتاب تهران برگزار شد و با استقبالی 
مواجه شدیم که حقیقتًا قابل پیش بینی نبود. در این دوره هنرمندان، اهالی فرهنگ، نویسندگان، مدیران فرهنگی و تمام 
هنرمندانی که در عرصه های مختلف هنر مشغول هستند از برنامه های باغ کتاب استفاده کردند. وی با اشاره به اقدامات 
مجموعه باغ کتاب در راس��تای توس��عه فرهنگ کتاب خوانی در حوزه س��ینما عنوان کرد: همزمان با برگزاری س��ی و 
شش��مین جش��نواره فیلم فجر تمام کتاب های مربوط به سینمای ایران به ویژه در حوزه تئوری را جمع آوری کرده و در 
 اختیار شرکت کنندگان قرار دادیم. حسینی در ادامه به همکاری باغ کتاب تهران و خانه هنرمندان ایران در ایام جشنواره 
م��ی پردازد و گفت: »تعداد زیادی نقاش��ی از کودکان زلزله زده س��رپل ذهاب دریافت کردی��م و در روزهای برگزاری 
جشنواره، تمامی این تصاویر را در ورودی باغ کتاب در معرض دید عموم قرار دادیم. وی با اشاره به برگزاری نشست ها 
و برنامه های مشترک فرهنگی با هنرمندان، اهالی هنر و صاحبان اندیشه تاکید کرد: در روزهای برگزاری جشنوراه فیلم 
فجر کتاب فروشی باغ کتاب تهران دو برابر روزهای عادی میزبان کتاب دوستان عزیز بود. مدیر عامل باغ کتاب تهران 
در پایان خاطرنشان کرد: »آمارها نشان می دهد که در ایام برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حدود 40 هزار 

نفر در مجموعه باغ کتاب تهران حضور پیدا کردند.

    

    


