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استخدام یک شرکت تولیدی به منظور 
تکمیل کادر خدمات خود با شرایط ذیل 

دعوت به همکاری می نماید.
1-دارای مدرک حداقل دیپلم 

2- دارای حداقل سه سال سابقه کار مفید
3-دارای کارت پایان خدمت

4-تمام وقت 5-روابط عمومی خوب
متقاضیان رزومه خودرا حداکثر به مدت 3 روز 

به آدرس
 projects_m2007@yahoo.com  

ارسال نمایند.

به یکنفر آبدارچی آقا با ظاهری 
آراسته و مرتب با حداقل 5 سال 
سابقه کار جهت دفتر مدیریت 

نیازمندیم
فکس: 22012876

نیروی خدمات
  ) آبدارچی آقا (  با دوسال سابقه کار  

و ضامن معتبر  محدوده جردن
فکس : 22041961 

استخدام کارشناس شیمی
 کارشناس ارشد شیمی  

مهندس شیمی  در یک شرکت 
معتبر  آرایشی و بهداشتی  واقع 

در اشتهارد
  با سرویس ایاب و ذهاب

 kianara_cosmetics@
hotmail.com

شرکت مهندسین مشاور
کارشناس باسابقه حفاری  ژئوتکنیک 

جهت کارگاه  مطالعات سد 
در استان کرمان

 peyfanco@gmail.com

کارشناس خبره بازرگانی
مسلط به زبان انگلیسی  و کلیه امور 

مربوط به  واردات کاال 
Vpcotrading@gmail.com

کارشناس تضمین کیفیت
 ISO9001 مسلط به  

 با یکسال سابقه کار
info@rahrovan.co

طراح وب حرفه ای مسلط به
  فتوشاپ و CSS,HTML  حداقل 

یکسال سابقه کار  ارائه نمونه کار 
الزامیست  تمام وقت  

  designer.job@parsdata.com  

تکنسین اجرایی آقا
 با سه سال سابقه
جهت کاردر کرج

A.heidari2315@yahoo.com

یک شرکت 
تولیدی واقع در کیلومتر 18 جاده 
مخصوص کرج جهت تکمیل کادر 
قالب سازی خود، از یک قالب ساز با 
تجربه کافی در خصوص قالب های 

تزریق پالستیک
 دعوت به همکاری می نماید

فاکس44987248

نقشه کش برق وتاسیسات
جهت کار در شرکت مهندسی  .  

آدرس الکترونیکی شرکت : 
farayand85@yahoo.com 

IT یک شرکت
به 2 نفر کارشناس و تکنسین 

فنی آشنا به SQL وشبکه اعتبار آگهی 
به مدت 3 روز 

n.hamrahi@gmail.com

تکنسین شبکه
 جهت نصب آنتن های  وایرلس و 

ADSL  نیازمندیم
info@soratgostar.ir

گسترش ارتباطات مبنا
  وایرلس کار جهت کار  بر روی دکل های 
مهاری  با تجربه کاری نیازمندیم   

wireless@gaamnet.ir

به یک نصاب وایرلس
 با سابقه کار نیازمندیم

info@hirdnet.com

به یک پشتیبان تلفنی اینترنت

 با سابقه کار نیازمندیم
info@hirdnet.com

یک شرکت خارجی
به تکنسین فنی آقا باشرایط ذیل 

نیازمند است:
آشنا به تعمیرات دستگاه های 

الکترونیکی ومکانیکی 
آشنا به اصول انبارداری قطعات یدکی 

باحداقل دو سال سابقه کار
فکس: 88912134

 admin@sptman.ir

برنامه نویس تحت وب
 asp.net مسلط به
استخدام ثابت + بیمه

jobs@raahbar.net

پشتیبان نرم افزار ،آشنا به
SQL Server شبکه و  
info@matrisnegar.com  

آشنا به برنامه نویسی شی گرا
SQL Server آشنا به 

jobs@parstasmim.com

C# برنامه نویس
  ارسال رزومه :

info@chakad.ir

برنامه نویس 
 PHP پاره وقت

 CSS و Joomla مسلط به
 job@final.ir

PHP برنامه نویس
مسلط ، تمام وقت

estekhdam@gmail.com

جهت تکمیل کادرفنی
نیاز به تخصص های زیر  فقط 

بصورت تمام وقت می باشد.
  1 - تحلیلگر و طراح سیستم ها  

)2نفر( 
  Asp.Net-C#2 - برنامه نویس 

)3 نفر(
job@jcg.ir

یک شرکت تولیدی
 جهت تکمیل کادر تولید کارخانه 

خود واقع در شهرک صنعتی شمس آباد 
)فرودگاه امام( سه نفر کارگر آقا، دیپلم 
فنی، حداقل یک سال سابقه کار 
حداکثر 25 سال )ترجیحا ساکن 
مناطق اطراف( استخدام می نماید

فکس: 77617210

کارشناس تکنسینبرنامه نویس

طراح

کارگر 

مهندس 

انباردار 

نقشه کش و نقشه بردار

 با مهندسین مشاور
نقشه کش 

با حداقل 5 سال تجربه سازه پل
فاکس: 88727344

نقشه بردار زمینی
با 3 سال سابقه کار

 info@geopnt.com

نقشه بردار با 5 سال سابقه کار 
1نفرکمک نقشه بردار با 2 سال سابقه 
کار  2نفرتکنسین ساختمان  با 5 سال 

سابقه کار   2 نفر
 Soumeh.co@gmail.com

انباردار آقا زیر 30 سال
آشنا به نرم افزارهای انبارداری 

)کارت پایان خدمت وضامن معتبر(
ساکن محدوده محمد شهر کرج

 Mjean.employee@gmail.com

یک شرکت بازرگانی  انباردار 
مسلط به مبانی نوین  انبارداری و 
office  جهت انبار مرکزی واقع در 
شورآباد دعوت به همکاری می نماید

66742243

یک شرکت تولیدی
در زمینه تجهیزات 

نفت، گاز، پتروشیمی 
جهت تکمیل واحد طراحی خود 

نیازمند 
1 -کاردانی نقشه کشی مسلط به 
CATIA 2 - مهندس مکانیک 

سیاالت مسلط به CATIA و نرم 
افزارهای تحلیلی جامداتی و سیاالتی 
1 نفر   3-کارشناس ارشد مکانیک 

 CATIA سیاالت مسلط به
و نرم افزارهای تحلیلی جامداتی و 

سیاالتی 1 نفر
hr@radmancorp.com

نقشه کش
 ساختمانی و صنعتی

88829981

استخدام
درمهندسین مشاور

نقشه کش فاز دوکار سازه با 5 سال سابقه 
employer1391@yahoo.com 

شرکت مهندسین مشاور
جهت کار در دفتر تهران استخدام می نماید:
اتوکد با  افزار  نقشه کش مسلط به نرم 
حداقل 5 سال سابقه کار درتاسیسات شهری

 moujabco@yahoo.com

نقشه کش صنعتی فارغ التحصیل در 
دانشگاه های معتبردارای حداقل 3 سال 

سابقه کار مسلط به Autocad در
 نرم افزارهای مدل سازی 3 بعدی

 44003217

یک شرکت جهت تکمیل
کادر اداری خود یکنفر مهندس

کشاورزی با سابقه کار مرتبط در زمینه
کودهای کشاورزی به صورت پاره وقت نیازمندیم

job@sabzpalayesh.ir

مهندس مکانیک آشنا به برنامه نویسی
دستگاه های CNC سنگ یا چوب 

دارای حداقل 2 سال سابقه کار 
)محدوده احمد آباد مستوفی(نیازمندیم

info@avandad.com

مهندس تکنسین ساخت و 
تولید - متالورژیآشنا به ابزارهای 
اندازه گیری و نرم افزارهای طراحی 

 pedemployment@yahoo.com

از افراد ذیل جهت
همکاری دعوت به عمل می آید1 - مهندس 

مکانیک 2 - مهندس متالورژی 
ترجیحا ساکن اصفهان یا حومه

فکس 88925533

کارشناس مکانیک با سابقه کار
 OR درزمینه تصفیه آب

Marketing_k54@yahoo.com

سرپرست فنی تولید
متخصص درتزریق و ترموفرمینگ 

با 5 سال سابقه کار جهت کار در یک 
واحد تولیدی نیازمندیم

 info@safariprint.ir

مهندس یا تکنسین عمران جهت 
سرپرستی کارگاه )راه و ابنیه( با حداقل 5 
سال سابقه کار و آشنا  به منطقه روستایی 
زنجان )قیدار( با قابلیت تامین نیروی اجرایی

ssg.th.ir@gmail.com

مهندس صنایع
کارشناس برنامه ریزی  وکنترل پروژه

)آشنا به P6( جهت کار در دفتر تهران
 moshiran.cv@gmail.com

مهندس الکترونیک
 DSP پردازش و تصویر و

محل کار کرج
 rd.pejvak@yahoo.com

تکنسین یا کارشناس برق 
آقا جهت کار در واحد صنعتی 

محل کار: شهرستان ساوه
 wamco.ir@gmail.com

مرکز تحقیقات و طراحی خودرو 
مهندس برق آقا: دارای کارت پایان 

خدمت 2 سال سابقه کار مرتبط
 electrical.employee@gamil.com

مهندس الکترونیک 
آشنا به  سیستم فتوولئائیک

و انرژی خورشیدی باسابقه کار مرتبط
واقع در جاده مخصوص کرج
 office@asasolar.com

یک شرکت بازرگانی 
از یک کارمند خدماتی )آقا( 

بامدرک دیپلم دعوت به همکاری می نماید
p.sazandeh@

 takinelectronics.com

استخدام نقشه بردار
 با حداقل 3 سال سابقه 
جهت کار در عسلویه 
فاکس: 22880320

یک شرکت مهندس مشاور
جهت تکمیل کادر فنی خود به چند 
نفر نقشه کش سازه با حداقل 5 سال 

سابقه کار مرتبط نیازمند است
 resume@khanesazi.com

طراح خانم
Corel و Photoshop مسلط به
office پاره وقت ساکن تهران مسلط به
Mohsen.EPn@gmail.com

شرکت تیام شبکه
کارشناس طراحی گرافیک 

)گرافیست(
 با حداقل 2 سال سابقه فعالیت 

حرفه ای و حداقل مدرک 
کارشناسی مرتبط

 )گرافیک، مدیریت تبلیغات و ...(
مسلط بر نرم افزارهای گرافیکی 
و آشنایی کامل با اصول طراحی، 
چاپ، بسته بندی، تبلیغات خالق 

و ارزیابی اثر بخشی تبلیغات 
آشنایی نسبی با متدولوژی 

طراحی و مدیریت وب 
بصورت تمام وقت
)ساکن تهران(

تلفن: 66942323
فکس: 66942324

ایمیل: 
Marketing@tiam.ir

استخدام 3600 نفر 
دکتر همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستــی کشــــور 
به آخرین وضعیت استخدام 3600 نفر در سازمـان بهزیستی اشاره 
کرد و گفت: در سال جاری 3600 نفر در سازمان بهــزیستی 
استخدام می شوند که برنامه جذب آنان از سال گذشته شروع شده 

و در سال جاری به صورت کامل عملیاتي می شود. 
ــمی افزود: این افراد در مناطق کمتر برخوردار جذب  هاش
ــوند. همچنین برای جذب نیرو در بهزیستی کالن شهرها  می ش
نیز در حال اخذ مجوز هستیم و رایزنی های الزم در این زمینه 

در حال انجام است.
رئیس سازمان بهزیستی استخدام 3600 نفر در این سازمان 
ــال( در طول سه دهه ای که از عمر سازمان  را )در طول یک س
بهزیستي می گذرد کم نظیر توصیف کرد و  گفت: استخدام این 
تعداد نیرو در طول یک سال، در 33 سالی که از عمر سازمان 
بهزیستی می گذرد کم نظیر و در دهه اخیر بی نظیر بوده است.

ــن نیروها به صورت  ــان کرد: جذب ای ــمی خاطرنش هاش
استانی و کاماًل حرفه ای انجام می گیرد. جلوی هرگونه مداخله 

غیرقانونی )پارتی بازی( در جذب افراد را نیز می گیریم. 
ــتي برخی  وی با اعالم اینکه جذب نیرو در ادارات بهزیس
ــتان ها انجام گرفته است، تصریح کرد: در مجموع برنامه  از اس
ــی انجام آن  ــت و متول ــت اقدام اس ــذب این افراد در دس ج
ــواالت آزمون استخدامی را خود  ــتانداری ها هستند، اما س اس

سازمان طرح می کند. 
ــن 3600 نفر  ــرد: با جذب ای ــراز امیدواری ک ــمی اب هاش
ــازمان بهزیستی  ــانی س ــکل کمبود نیروی انس تاحدودی مش
ــود و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش این  برطرف ش

سازمان با سرعت بیشتری انجام گیرد. 

استخدام 3 درصدی معلوالن
 در بسیاري از دستگاه ها رعایت می شود 

ــتی در پاسخ به این سوال که آیا در  ــازمان بهزیس رئیس س
ــتگاه های دولتی در سال جاری،  ــتخدام در دس موج جدید اس
ــده است یا خیر؟  قانون جذب 3 درصدی معلوالن رعایت ش
ــتگاه ها همکاری خوبی در این زمینه با  ــیاری از دس گفت: بس
سازمان بهزیستی داشته اند و سهمیه معلوالن را لحاظ کرده اند. 
ــم را به  ــورت مکتوب این مه ــز به ص ــتی نی ــازمان بهزیس س
دستگاه های استخدام کننده اعالم کرده است که بسیاری از این 
دستگاه ها نیز همکاری خوبی با سازمان در این زمینه داشته اند. 
ــکاری خوبی  ــتگاه هایی که هم ــه دس ــزود: از جمل وی اف

ــته است،  ــتی داش ــازمان بهزیس درزمینه جذب معلوالن با س
صندوق تامین اجتماعی بوده است که اسامی افراد واجدشرایط 

جذب را برای این صندوق ارسال کردیم. 

حل مشکل ضمانت تسهیالت 
ــهیالت اشتغالزا به  ــازمان بهزیستی به اعطای تس رئیس س
ــازمان بهزیســـتی  ــرایط تحت پوشش س مددجویان واجدش
اشاره کرد و گفت: متاسفانه مددجویان برای اخذ این تسهیالت با 
ــکل تامین وثیقه روبرو هستند که با موافقت بانک مرکزی  مش
ــتمری که  ــاب یارانه این افراد و همچنین مس ــده حس مقرر ش
ــتي به آنان پرداخت می کند، برای این منظور  ــازمان بهزیس س

اختصاص یابد. 
هاشمی با بیان اینکه با این کار پرداخت تسهیالت اشتغالزا 
ــریع می یابد، خاطر نشان کرد: این مهم به صورت پایلوت  تس
ــت و در صورتی که امکان  ــور در حال اجراس در2استان کش

داشته باشد به کل کشور تسری می یابد.   

ایجاد 80 هزار فرصت شغلی
 در سال جاری 

ــاد 80 هزار  ــت خبری از ایج ــمی در ادامه این نشس هاش
ــغلی جدید برای مددجویان تحت پوشش سازمان  فرصت ش
ــت: ایجاد این میزان  ــال جاری خبر داد و گف ــتی در س بهزیس
فرصت شغلی در کارگروه اشتغال سازمان بهزیستي مصوب و 

متعهد به ایجاد آن شده ایم. 

اشتغال معتادان بهبود یافته 
ــتی به وضعیت توسعه اشتغـــــال  رئیس سازمان بهزیس
ــال جاری اشاره کرد و گفت:  در بین معتادان بهبود یافته در س
ــغلی که در سال جاری برای مددجویان  از 80 هزار فرصت ش

ــازمان بهزیستی ایجاد می شود،  ــرایط تحت پوشش س واجدش
10 درصد به معتادان بهبود یافته اختصاص دارد. 

وی افزود: امیدواریم مسئوالن و دستگاه های ذیربط بتوانند 
ــتفاده کنند و این تعداد فرصت شغلی محقق  از این ظرفیت اس

شود. 
ــمی تعداد کنونی کمپ های ترک اعتیاد را 500 کمپ  هاش
عنوان کرد و گفت: این میزان تا پایان سال گذشته 340 کمپ 
بود که در حال حاضر به 500 کمپ رسیده و تا پایان سال جاری 

به 800 کمپ ترک اعتیاد افزایش می یابد.
وی خاطر نشان کرد: ضرورت دارد کمپ های ترک اعتیاد 
ــترش یابد و سازمان در این زمینه  غیردولتی بیش از پیش گس

حمایت های مادی و معنوی الزم را به عمل می آورد. 

میزان اشتغال سال گذشته
ــده برای  ــغلی ایجاد ش ــای ش ــزان فرصت ه ــمی می هاش
ــش سازمان بهزیستی در سال گذشته را  مددجویان تحت پوش
ــغلی عنوان کرد و گفت: این میزان فرصت  62 هزار فرصت ش
شغلی کاماًل در سامانه »رصد« ثبت شده و قابل پیگیری است.
ــال گذشته مجموعًا 100 هزار  وی افزود: در حقیقت در س
ــغلی جدید ایجاد شد که بخشی از آن مربـــــوط  فرصت ش

به سنوات گذشته بود. 

مسکن مددجویان 
ــکن  ــتی همچنین به وضعیت مس ــازمان بهزیس ــس س رئی
مددجویان تحت پوشش سازمان متبوع خود اشاره کرد و گفت: 
ــتی 5 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به  در هفته بهزیس

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی اعطا می شود. 
ــازمان  ــی خدمات مراکز دولتی س ــمی، تمام به گفته هاش

بهزیستی در هفته بهزیستی رایگان است. 

زنان سرپرست خانوار 
ــازمان متبوع  ــه برنامه های س ــتی ب ــازمان بهزیس رئیس س
ــعه اشتغال در بین زنان  ــتای توانمندسازی و توس خود درراس
ــاره کرد و  ــش این سازمان اش ــت خانوار تحت پوش سرپرس
گفت: توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار همچون 
سنوات گذشته دنبال می شود با این تفاوت که در بودجه سال جاری 

20 درصد بودجه این بخش افزایش یافته است. 
ــه از محل منابع  ــت ک ــده اس وی افزود: همچنین مقرر ش
ــهم کارفرما 55 هزار  حاصل از هدفمندی یارانه ها حق بیمه س

زن سرپرست خانوار پرداخت شود و این افراد بیمه اجتماعی 
شوند. 

ــم به این معنی  ــان کرد: اجرای این مه ــمی خاصرنش هاش
ــتگی قرار  ــراد در چارچوب قوانین بازنشس ــت که این اف اس

مي گیرند و حقوق دریافت مي کنند . 

میزان مستمری پرداختی به مددجویان 
ــتمری پرداختی به  ــازمان بهزیستی به میزان مس رئیس س
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: 
ــک خانواده 4 یا 5 نفره  ــتمری در حال حاضر برای ی این مس
حدود 120 هزار تومان است که سعی داریم در صورت امکان 

آن را افزایش دهیم. 

ــاس قانون میزان مستمری باید 40 درصد  وی افزود: براس
ــتمزد سالیانه کارگران باشد. سازمان بهزیستی تمام  حداقل دس
تالش خود را انجام می دهد تا میزان مستمری پرداختــــی را 

به میزانی که در قانون پیش بینی شده است، برساند. 
ــه ای تهیه و به مراجع  ــمی، در این زمینه نام ــه گفته هاش ب

ذیربط ارسال شده است. 

اورژانس اجتماعی 
ــای اورژانس  ــتی از حضور نیروه ــازمان بهزیس رئیس س
ــیم  ــور خبر داد و گفت: در تالش ــتان کش اجتماعی در 31 اس
ــات الزم را از هیئت دولت بگیریم تا اورژانس اجتماعی  مصوب

به عنوان ضابط قضایی شناخته شود.

کاهش طالق به کمک مددکاران بهزیستي
ــمی تاکید کرد:  در مورد کاهش آسیب های اجتماعی،  هاش
ــازمان  ــی از اقدامات مهم س ــش طالق یک ــاد مراکز کاه ایج
ــتقر در این مراکز باعث  ــت. مددکاران مس ــتی بوده اس بهزیس

کاهش شدید نرخ طالق در جامعه شده اند.

تشکیل صندوق بیمه ای در بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور از ایجاد صندوق بیمه اي در 
این سازمان خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی صندوق بیمه ای 
ایجاد می کند و از طریق آن خدمات بیمه ای اجتماعی، تکمیلی 
و درمانی به مددجویان تحت پوشش خود ارائه می دهـــــــد. 
در همین راستا اداره کل بیمه در سازمان بهزیستی ایجاد شده است.
ــمی افزود: مطابق برنامه ریزی انجام شده قصد داریم  هاش
ــطه ای تشکیل دهیم،  ــال جاری صندوق بیمه ای بی واس در س
ــی بتواند هزینه خودش را از  به طوری که هر فرد تحت پوشش

این صندوق اخذ کند.
ــه تاکید کرد: در قانون جامع حمایت از حقوق  وی در ادام
ــازمان بهزیستی اختیار ایجاد و راه اندازی صندوق  معلوالن، س
ــب و کار و حمایتی را دارد و در تالش هستیم  ــاغل؛ کس مش
ــعه صندوق های بیمه ای؛ کارهای بیمه ای  با اخذ مصوبه و توس

مددجویان توسط خود سازمان انجام شود.
گزارش : حجت سوري

رئیس این سازمان تشریح کرد

آخرین وضعیت استخدام 3600 نفر در سازمان بهزیستي
اشاره:

نشست خبري رئیس سازمان بهزيستی روز يکشنبه گذشته و  به مناسبت هفته بهزيستی برگزار شد. برگزاري اين نشست فرصتي بود تا دكتر همايون هاشمي در پاسخ به سواالت خبرنگار 
بازاركار در متن و حاشیه آن مهم ترين فعالیت های انجام گرفته در راستای اشتغال مددجويان و همچنین برنامه های جذب نیرو در سازمان متبوع خود را تشريح كند. 

در سال جاری 3600 نفر
 در سازمان بهزیستی استخدام می شوند 
که برنامه جذب آنان از سال گذشته 

شروع شده و در سال جاری
 به صورت کامل
متاسفانه مددجویان برای اخذ   عملیاتي می شود

تسهیالت اشتغالزا با مشکل تامین وثیقه 
روبرو هستند که با موافقت

بانک مرکزی مقرر شده حساب یارانه
 این افراد و همچنین مستمری 

که سازمان بهزیستي به آنان پرداخت 
می کند، برای این منظور اختصاص یابد


