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سهم ناچیز 
نی ریز، استهبان و بختگان در استخدام 

آموزش و پرورش
و  آموزش  که  شد  اعالم  پیش  مدتی 
پرورش بنا دارد ۲۵ هزار آموزگار جدید را 

استخدام کند.
در روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه دفترچه 
این آزمون منتشر شد و مشخص گردید 
استخدام  این  در  انتخابیه  حوزه  سهم 
۲۵ هزار نفری، تنها ۴۵ نفر می باشد که 
نی ریز ۲9 نفر، استهبان ۲۴ نفر و بختگان 

۲ سهمیه دارد.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش قرار 
برگزار  ماه ۱۴0۲  اردیبهشت    ۸ است 

شود.
معاون برنامه ریزی و منابع وزارت آموزش 
و پرورش در مورد اعالم نتایج این آزمون 
گفته: ۲۶۳ هزار نفر در آزمون استخدامی 
آموزش وپرورش ثبت نام کرده اند. آزمون 

اردیبهشت  آخر  و  برگزار  اردیبهشت   ۸
نتایج اولیه اعالم می شود.

 از اول خرداد نیز مصاحبه و ساز و کار 
ارزیابی آغاز می گردد.

 همچنین بازه زمانی مصاحبه ۴0 روزه 
است و تا نیمه تیرماه ادامه دارد.

شهرستان های  تفکیکی  جدول  زیر  در 
مختلف را مشاهده می کنید:

این آخرین شماره

نی ریزان فارس
در سال 1401 است و شماره بعدی

20 فروردین 1402
منتشر خواهد شد.

در مدت تعطیالت جهت سفارش آگهی و یا 
ارسال خبر و مطلب با شماره های 

0917 731 5146 / 0917 800 1808 / 0930 731 1808

هماهنگ کنید. ضمنًا در طول تعطیالت، فضای 
مجازی نی ریزان فارس شامل اینستاگرام، 

واتساپ، تلگرام و سایت هورگان فعال می باشد 
و پذیرای انتشار آگهی و خبر است.

بریزند از داِم جان تارها مِهین مهرورزان مِهین مِهرورزان که آزاده اند

ایالم -منطقه عملیاتی میمک  -سال ایالم -منطقه عملیاتی میمک  -سال 13621362  
از راست :محمد چهارگنبدی، علیرضا نازور، غالمرضا صحت

   با تشکر از جناب آقای علیرضا  نازورکه عکس را در اختیار ما قرار دادند.

بریزند از داِم جان تارها

ردیف
تعدادشغل

معلولایثارگر ۵ درصدایثارگر ۲۵ درصدآزاد
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نی ریز

آموزگار 
ابتدایی)استثنایی(

۱مرد--۱مرد--۲

زن/ مرد۱7آموزگار ابتدایی
 ۱۱

)آقا: ۶ نفر، 
خانم: ۵ نفر(

زن/ مرد
 ۵

)آقا: ۳ نفر، 
خانم: ۲ نفر(

--۱مرد

آموزگار بختگان
ابتدایی)استثنایی(

۱مرد۱مرد۲

استهبان

آموزگار 
ابتدایی)استثنایی(

۱مرد۳مرد۴

زن/ مرد۲0آموزگار ابتدایی
 ۱۴

)آقا: ۸ نفر، 
خانم: ۶ نفر(

زن/ مرد
۵ )آقا: ۳ نفر، 
خانم: ۲ نفر(

۱مرد
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استخدام در شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران:

یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد، شایسته و توانمند در دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته های تحصیلی مختلف برای خدمت در بخش های زیرمجموعه سازمان اداری 
و استخدامی کشور، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی- تخصصی و روانشناختی و پس از طی تشریفات 

استخدامی )گزینش، طب صنعتی و ...( استخدام می کنند.
متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند.

فرصت ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت نفت تا ۲۶ اسفندماه ۱۴0۱ تعیین شده است.
برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴0۱ به سایت 

هورگان به نشانی https://hourgan.ir/fa/news/16177   مراجعه کنید

//

درسامانهسوختکشاورزینیریز:

تأیید بیش از 2 میلیون لیتر 
نفت گاز

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: در نه ماهه اول سال 
۱۴0۱، تعداد ۱۳۴۶ درخواست نفت گاز برای ماشین های کشاورزی 

به مقدار ۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳9۱ لیتر بررسی و تأیید شده است. 
علیرضا بصیری در خصوص فرآورده نفت سفید نیز اظهارکرد: در فصل 
پاییز امسال، تعداد ۱0۶۶ درخواست نفت سفید بررسی و تأیید شده 
که طبق گزارش دریافتی از سامانه سدف به میزان 7۵هزار و ۵۲0 لیتر 

بوده است.
وی درادامه تأکیدکرد: دستگاه های بدون پالک امکان ثبت نام در 
سامانه سدف را ندارند.  نوشتنی است تاکنون ۳۵۲ دستگاه موفق به 

دریافت پالک و در سامانه ثبت شده اند.
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این آخرین شماره نی ریزان فارس در سال 1401 است و شماره بعدی 20 فروردین 1402

منتشر خواهد شد. در مدت تعطیالت جهت سفارش آگهی و یا ارسال خبر و مطلب با شماره های 1808 731 0930 

/ 1808 800 0917 / 5146 731 0917 هماهنگ کنید. ضمنًا در طول تعطیالت، فضای مجازی نی ریزان فارس شامل 

اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و سایت هورگان فعال می باشد و پذیرای انتشار آگهی و خبر است.


