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رئیس کانون کاریابیهای کشور تشریح کرد

اخبار

فرآیند دریافت بیمه بیکاری از کاریابیها
رئیس کانون کاریابیهای کشور ،با اشاره به فرآیند جدید
دریافت بیمه بیکاری پس از تفویض این اختیار در  ۴استان
به کاریابیها ،گفت :عملیات جستجوی شغل برای این
افراد انجام میشود.
بابک هاشمیپور در گفت وگو با مهر ،با اشاره به وضعیت
نامناسب اقتصادی کاریابیها گفت :به دالیل مختلفی از جمله
رکود در تولید ،تقاضای نیروی کار از سمت کارفرما به کاریابیها
کاهش پیدا کرده؛ به طوری که در سال جاری ،این تقاضا حدود
 ۶۰تا  ۷۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،کاهش داشته
است.
وی ادامه داد :از سوی دیگر ،بخش قابل توجهی از کارفرمایان
در پی جذب افراد دارای مهارت و باسابقه با پرداخت حداقل
حقوق مصوب هستند؛ درحالی که بخش عمده تقاضای کشور،
در بخش افراد بیکار بدون سابقه است؛ عالوه بر این برای
افراد باسابقه ،دریافت حداقل حقوق توجیه اقتصادی ندارد و
به همین دلیل شغلهای کم کیفیت و غیرمرتبط با مهارت یا
رشته تحصیلی خود را به شغلهای با دریافت حداقل حقوق
ترجیح میدهند.
رئیس کانون کاریابیهای کشور با بیان اینکه در کل کشور،
 ۸۰۰دفتر کاریابی داخلی و  ۱۳۰دفتر کاریابی خارجی فعالیت
می کنند ،درباره هزینه کاریابیهای داخلی در ماه گفت :هزینه
نگهداری کاریابی در شهرهای کوچک که عموما یک نفر نیروی
کار دارند ،حدود  ۳میلیون تومان ،در شهرهای متوسط و بزرگ
بین  ۵تا  ۸میلیون تومان و در تهران بین  ۸تا  ۱۰میلیون تومان
برآورد می شود .هاشمیپور افزود :عالوه بر این ،میزان درآمد
کاریابیها بسیار پایین است؛ به طوری که می توان ادعا کرد که
این مراکز تقریبا زیان ده هستند.
وی با بیان اینکه طبق پیش بینیهای انجام شده ،هر کاریابی
باید در شهرهای کوچک به  ۵۰تا  ۶۰بیکار در ماه مشاوره شغلی
ارائه دهد که هزینه این مشاوره به ازای هر نفر  ۱۸هزار تومان
است ،گفت :این میزان در حال حاضر  ۵نفر و حداکثر  ۱۰نفر
است .همچنین در شهرهای بزرگ ،درحالی که برآورد ما ثبتنام
بین  ۱۰۰تا  ۱۵۰فرد بیکار در کاریابیها در هر ماه است ،اما این
تقاضا بیش از  ۱۵تا  ۲۰نفر نیست.
رئیس کانون کاریابیهای کشور ادامه داد :در صورتی که
متقاضی پس از مشاوره شغلی ،از طرف کاریابی جذب بازار کار
یا به اصطالح «بکارگماری» شود ۵۰ ،درصد از حقوق پایه ماه
نخست وی باید به کاریابی مربوطه به عنوان حق الزحمه پرداخت

شود؛ اما این در بسیاری از مواقع در خوشبینانه ترین حالت ،یک
سوم حقوق پایه از طرف فرد بکارگمارده شده ،پرداخت می شود.
بهبود اقتصاد کاریابیها با تفویض بیمه بیکاری
هاشمی پور با بیان اینکه از هفته گذشته در راستای واگذاری
تصدیهای غیر حاکمیتی وزارت کار ،عملیات پرداخت بیمه
بیکاری  ۲استان تهران و سمنان از ادارات کار ،به کاریابیها
منتخب استان تفویض شد ،گفت :با توجه به اینکه از سال گذشته
به صورت پایلوت ،فرآیند پرداخت بیمه بیکاری در دو استان البرز
و قزوین آغاز شده بود ،بنابراین در حال حاضر ،فرآیند دریافت
بیمه بیکاری در  ۴استان البرز ،قزوین ،تهران و سمنان از ادارات
کار به کاریابیها تفویض شده که می تواند تاثیر بسیار زیادی در
رونق اقتصادی کاریابیها داشته باشد.
رئیس کانون کاریابیهای کشور افزود :در فاز نخست ،فرآیند
پرداخت بیمه بیکاری در استانهای تهران و سمنان ،به  ۳۲مرکز
منتخب در تهران و  ۱۲مرکز منتخب در سمنان واگذار شده است

سند وشناسنامه سواری پراید رنگ نقره ای متالیک مدل  1389به شماره پالک
718-49ق 17به شماره موتور  3753368وشماره شاسی  s1412289665731به نام
فریبرز جوانمرد مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
آگهیثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص سپنتا سازه کیوان در تاریخ  1396/10/20به شماره
ثبت  8788به شناسه ملی 14007339853ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد:
-1موضوع:امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری ساختمان-آب-برق تاسیسات
وتجهیزات-نفت وگاز-ارتباطات-صنعت ومعدن کشاورزی با رعایت قوانین ومقررات
جاری کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع
فعالیت مذکور،به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
-2مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-3مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد-شهرستان بویراحمد  -بخش مرکزی-
شهریاسوج-شاهد-کوچه(پیکر)-خیابان شاهد ( 11شهیدرضایی) -پالک-59طبقه
همکف کدپستی7591717768
-4سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار
ریالی با نام که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 3005.1245مورخ  1396/10/7نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج
پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
-5اولین مدیران:آقای مهرداد کیوانفر به شماره ملی 4230832397به سمت
مدسرعامل وعضو هیئت مدیره وخانم مینا کیوانفر به شماره ملی 4220122095
به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای یوسف علی جانی حبیب آباد به شماره ملی
 4231730180به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند.
-6دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و واوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل
چک،سفته،برات و اوراق عادی واداری با امضاء مهرداد کیوانفر مدیرعامل وعضو هیئت
مدیره ومهر شرکت معتبر است.

که به زودی این مراکز ،بر اساس شاخصهای مختلف افزایش
خواهند یافت.
هاشمی با بیان اینکه اگر دغدغه کاریابیها به لحاظ مالی
برطرف شود ،آنها میتوانند از طرحها و ابداعات جدید برای ارائه
مشاورههای شغلی و جستجوی شغلی استفاده کنند ،گفت :در
همین راستا ،اپلیکیشهایی در حال طراحی هستند که برخی
امور مربوط به متقاضیان مراجعه به کاریابی ها ،غیرحضوری
می شود.
وی یکی از مشکالت تشکیل پروند بیمه بیکاری در ادارات کار
را اطاله فرآیند تشکیل پرونده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری
اعالم کرد و گفت :با تویض این اختیار از سوی وزارت کار به
کاریابی ها ،فرآیند تشکیل پروند که در گذشته به نسبت میزان
بیکاران متقاضی دریافتکننده بیمه بیکاری و اندازه شهر ،بین یک
هفته تا  ۵ماه به طول میانجامید ،اخیرا به طور متوسط به  ۳روز
کاهش پیدا کرده است.

-7اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامه
-8بازرس اصلی وعلی البدل:خانم فاطمه موحدیان به شماره ملی 4232182731
به سمت بازرس اصلی وآقای علی رحمانی جهان آباد به شماره ملی  4269669128به
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
-9روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری یاسوج
کارت هوشمند ماشین کمپرسی مدل  1390به شماره موتور 33592410119658به
شماره پالک ایران 129-84ع 36و شماره کارت هوشمند 2666919مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
گواهیحصروراثت
خانم سوسن زنگنه فرزند رسول دارای شناسنامه شماره 338به شرح دادخواست به
کالسه  2/960906/96از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح
داده که شادروان تورج دریائی فرزند اسفندیار بشناسنامه  117در تاریخ 1396/09/50
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسر متوفی
 -2سپیده دریائی فرزند تورج ش ش  146صادره از شیراز دختر متوفی
 -3پریا دریائی فرزند تورج ش ش  6853صادره از گچساران دختر متوفی
 -4مهشید دریائی فرزند تورج ش ش  4260034502صادره از گچساران دختر
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
م الف704/

فرآیند مراجعه به کاریابیها برای دریافت بیمه بیکاری
رئیس کانون کاریابیهای کشور در پاسخ به سوالی درباره
چگونگی مراجعه به کاریابیها برای دریافت مقرری بیمه بیکاری،
گفت :در چهار استانی که در مرحله اول ،بیمه بیکاری به
کاریابی های آنها تفویض شده ،ابتدا متقاضی به یکی از دفاتر
کاریابی منتخب استان مراجعه می کند که می تواند نام و آدرس
این دفاتر منتخب را از اداره کار دریافت کند.
وی با بیان اینکه متقاضیان باید مدارک شناسایی و گواهی
شغلی مبنی بر اینکه پیش از این شاغل بودهاند را ارائه کنند ،گفت:
البته در پی آن هستیم تا سامانه کاریابی ها به سامانههای وزارت
کار و سازمان تامین اجتماعی متصل شود تا صرفا با وارد کردن
کد ملی ،تمام اطالعات شغلی متقاضی دریافت شود و نیازی به
دریافت مدارک نباشد؛ اما تا اجرای این طرح ،متقاضی باید تمام
مدارک را با خود به همراه داشته باشد.
هاشمی پور افزود :پس از مراجعه ،برای فرد متقاضی برقراری
بیمه بیکاری ،پرونده تشکیل می شود که این فرآیند کامال
الکترونیکی خواهد بود .پس از این اقدام ،پرونده فرد متقاضی برای
به مراجع ذی ربط ارجاع داده میشود که در هر مرحله ،فرآیند
از طریق پیامک به فرد اعالم می شود .رئیس کانون کاریابیهای
کشور ادامه داد :پس از برقراری بیمه بیکاری ،مرحله جستجوی
شغل و بکارگماری فرد مقرریبگیر توسط کاریابی آغاز می شود؛
به طوری که در این بخش ۶ ،فرآیند پیشبینی شده است.
وی ادامه داد :در مرحله اول ،فرد به لحاظ میزان دانش
و مهارت مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر تشخیص داده شد
که باید سواد فرد ارتقاء یابد ،وی به نهضت سواد آموزی معرفی
می شود؛ همچنین اگر فرد به لحاظ سواد و دانش مورد پذیرش
بود؛ اما مهارت الزم را برای ورود به بازار کار نداشته باشد ،متناسب
با عالقمندی و نیاز بازار کار ،به مراکز آموزش فنی و حرفه ای
معرفی خواهد شد.
هاشمی پور با بیان اینکه در مرحله بعد و در طول دریافت بیمه
بیکاری ،فرد مدام مورد پایش قرار می گیرد تا در صورت اشتغال،
بیمه بیکاری وی حذف شود ،گفت :در طول دریافت مقرری بیمه
بیکاری ،تمام تالش کاریابیها برای بکارگماری این افراد به کار
گرفته خواهد شد تا سریعا جذب بازار کار شوند.
رئیس کانون کاریابیهای کشور افزود :همچنین از سوی وزارت
کار ،مشوق کارفرمایی برای کارفرمایانی که نسبت به جذب این
افراد اقدام کنند ،در نظر گرفته شده که البته منتظر تائید وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستیم.

قرض الحسنه و تامین مالی
کسب و کارهای اجتماعي
رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین آرمان هاي اقتصادي هر کشوري
است که باید در چارچوب نظام اقتصادي محقق شود.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،بر اساس آموزه های اسالمي
عدالت ،امنيت و رشد اقتصادي به عنوان اهداف مکتب اقتصاد اسالمي مطرح هستند
که تحقق و پيگيري آنها براي رسيدن به رفاه و عدالت عمومي و اجتماعي ضروري
است.

سیاوش زراعتی در ادامه بازدیدها از شعب بانک صادرات ایران

وصول مطالبات جلوگیری از انحراف منابع عمومی است
مدیرعامل بانک صادرات ایران ،در ادامه بازدیدهای خود از شعب مناطق
مختلف تهران ،با تاکید بر وصول مطالبات به عنوان مهمترین مولفه نقشه راه
بانک در راستای بازیابی توان پرداخت تسهیالت به بخش های مولد کشور،
اظهار امیدواری کرد که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
در خصوص تهاتر مطالبات بانک ها ،نقش موثری در کاهش مطالبات معوق
ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،سیاوش زراعتی افزود :وصول مطالبات
سر لوحه کار همه مدیران ستادی و شعب بانک قرار گرفته و به انحاء مختلف از جمله
به صورت مسالمت آمیز و وفق مقررات ،پیگیری می شود که تاکنون به نتایج ملموسی
رسیده است .وی در عین حال از حمایت همه ظرفیت های حاکمیتی و قضایی کشور
برای دریافت مطالبات از بدهکاران کالن بد حساب این بانک خبر داد و تاکید کرد:
باز پس گیری مطالبات بانک به عنوان یک تعهد در حفظ منافع ملی ،سهامداران،
سپرده گذاران ،هدایت دوباره منابع به سمت تولید واقعی و اشتغال در کشور و
همچنین جلوگیری از انحراف سرمایه های عمومی به سمت فرصت طلبی های
نامشروع ،با جدیت در دستور کار مجموعه بانک صادرات ایران قرار دارد.

همراهان همراه بانک صادرات ایران  ١٠٢درصد بیشتر شدند
استقبال مشتریان از سامانه همراه بانک صادرات ایران طی یک سال منتهی
به پایان آذر ماه سال جاری  ١٠٢درصد بیشتر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،تعداد تراکنش های موفق سامانه
همراه بانک صادرات ایران در آذر ماه سال  ٩٦با  ١٠٢درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال قبل به مرز  ٢٣میلیون تراکنش رسید که نشان از رضایت عمومی مشتریان
بانک از کارکرد مثبت این سامانه دارد .تعداد تراکنش های این سامانه نسبت به ماه
قبل نیز افزایش  ١١درصدی ثبت کرده است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد درنظر دارد اجرای فاز چهارم
ساختمان سالن غذاخوری مجتمع فرهنگی و تربیتی خود را واقع در یاسوج کیلومتر
 3روستای دهنو  ،را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای رتبه ابنیه
مربوطه باشد را از طریق درگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
برگزارنماید.
لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadIran.ir
صورت می پذیرد .
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8صبح روز یک شنبه مورخ
1396/10/24
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت  :تا ساعت 14روز یک شنبه مورخ 1396/11/08
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ 1396/11/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاکات :
به آدرس :یاسوج  ،میدان امام حسین(ع) – خ شهید دستجردی – اداره کل کمیته
امداد استان – دبیرخانه
روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کهگیلویه و بویراحمد

