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 های كار و واحدهای نمونه  مرحله  استانيگروه انتخاب كارگران، اجرای فرآيند : 0شماره شيوه  نامه 

 پيشگفتار :

های ظالمانه و تحریم« حداکثری فشار»ر شرایطی که دهمانگونه که استحضار دارند 
ه اوج رسیده و دشمن، روند تأمین نیازهای طگذشته به نقسالها و ماههای  طی نظام سلطه

کارگران به عنوان  صبورانه و مضاعف تالش ،کشور و مایحتاج مردم را نشانه گرفته است
 و طراحان ناکامی عوامل تریناصلی هجمل از ،ریسم اقتصادی آمریکاترو با نبرد جبهه سرداران
 . است بوده هاتحریم مجریان

و  91آن، جامعه کار و تولید شریف کشور، در شرایط شیوع گسترده کووید بر  عالوه
با رعایت پروتکل های بهداشتی، با حضور مداوم  ،علیرغم وجود خطر ابتالء به ویروس کرونا

اند. وزی، نگرانی از کمبود کاالها را از بین بردهدر واحدهای تولیدی و جهد و کوشش شبانه ر
درواقع، در مقابله با کرونا، عالوه بر کادر درمانی که به عنوان سربازان سالمت در خط مقدم 

کنند، کارگران نیز نبرد با این ویروس خطرناک هستند و از سالمت و جان مردم صیانت می
 .که باید قدردان آنان بود را ایفا کردندهمی با تأمین کاالها و اقالم معیشتی مردم، نقش م

، شاهد روزهای بهتری ارجمند ، کارگران و کارفرمایانمحترم م با همگامی دولتیامیدوار
 .برای جامعه کارگری، تولیدکنندگان و اقتصاد ایران باشیم

جشنواره  سی و دواین اداره کل با همت و تالش بی وقفه شما عزیزان، از مسیر برگزاری 
تن از کارگران خالق و مبتکر در سطح ملی و بیش از شش هزار نفر نخبه  683انتخاب  و

استانی و انگیزه بخشی، اعتمادآفرینی و ترویج حاکمیت روح صداقت و همدلی در سپهر کار 
و تالش، عطف توجه جامعه به مسایل، نیازها و انتظارات جامعه کارگری کشور، ایجاد زمینه 

گذار نخبگان جامعه کار رشد و پرورش نیروی کار و نقش آفرینی تاثیرو فضای مناسب برای 
روند توسعه کشور، تالش نموده است تا سهم و نقش شایسته خود را در جریان و تالش در 
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سازی مطلوب فرهنگی حوزه کار و تالش و رشد و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر جامعه 
کشور بردارد. بدون تردید از این رهگذر،  و قطع رشته های وابستگی و تحکیم استقالل

جویی ارزی و یا ریالی متوجه اقتصاد ملی و صنعت صرفه میلیاردها ریال و صدها میلیون دالر
 کشور گردیده، گام های استواری به سوی توسعه و استقالل اقتصادی برداشته شده است.

در صدد پی ریزی مقدمات  با استعانت از خداوند متعال و به کمک شما سروران،اکنون 

 جشنواره )ملي و استاني( امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد سومينسي و برگزاری 
 هستیم و همانند سنوات گذشته، انتظار همکاری فعال و پویای شما عزیزان می رود.

به عنوان سال  )مدظله العالی(با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری

جهت مددرسانی به تحقق آن و نیز با توجه به و در  "هاها و مانع زداييپشتيباني توليد،"

شرایط فعلی جامعه و محدودیت های اعمال شده بدلیل شیوع بیماری کرونا، شایسته است 
حداکثر تالش و مساعی خود را به منظور اجرای بهینه جشنواره و بخصوص ترغیب جامعه 

 کیفیت در این رقابت سازنده ایفا نماییم.هدف به مشارکت حداکثری و با 
 اقدامات الزم  جهت آغاز فرآيند و ثبت نام گسترده مخاطبان :

آغاز ثبت نام کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه و بازگشایی سایت در پورتال  -9
شنبه مورخ سه)از روز  http://emtenan.mcls.gov.irجشنواره امتنان به نشانی

( جهت اطالع رسانی گسترده 26/3/9011مورخ  شنبه چهارروز لغایت  27/7/9011
های اقتصادی در سطح و فراخوان عمومی و موثر به کلیه گروههای مخاطب و بنگاه

ه نیز فضای مجازی بویژه با استفاد های استانی وارگیری انواع رسانهاستان از طریق بک
کل عضو شورای هماهنگی استانی( و های اداراتهای درون سازمانی)سایترفیتاز ظ

برای ترغیب و تشویق این عزیزان به شرکت فعال در این جشنواره و  برون سازمانی
 .انجام ثبت نام در سامانه در موعد مقرر
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 .به ستاد )به همراه عکس و فیلم ( 9ارائه گزارش کامل از اقدامات بند  -2

فر از کارشناسان ذی ربط به عنوان رابط جشنواره با ذکر مشخصات الزم معرفی یک ن -8
تا پایان مشتمل بر؛ نام و نام خانوادگی، سمت، شماره تلفن همراه و تلفن محل کار 

 .به  دبیرخانه جشنواره5/3/9011مورخ  شنبه چهاراداری روز وقت

ل سازی کد یری جهت فعاثبت نام رابط جشنواره در سامانه پس از معرفی و پیگ -0
  .دبیرخانه ستاد جشنواره کاربری از 

 من اهلل توفيق                                                                         
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