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شهر

 شماره 1174
 شنبه  4خرداد 1398

مجتبی رضایی

نگاه

ادامه مشکل حکم های حقوقی
پرسنل شهرداری

نارضایتی از کاهش حقوق ها

گروه شهر

ریشه ماجرا چیست؟
ماجرای نیروهای شرکتی از زمانی آغاز شد
که ش��هرداری برای تأمین نیروهای مورد
نیاز خ��ود در پروژههای عمرانی با موافقت
شوراهای وقت اقدام به جذب تعداد زیادی
نیروی روزمزد نمود .نیروهایی که قرار بود
پ��س از انجام هر پروژه تس��ویه ش��وند اما
نش��دند و به تدریج بر تعداد آنها اضافه و
روی دست شهرداری ماندند .برخی از این
نیروها در زمان شهرداری حسنپور و نیمی

هفتصد نیروی بالتکلیف
روی دست شهرداری
پای نیروهای شرکتی چگونه به شهرداری باز شد؟

| عکس :مجید شبستری |

شهرداری سیرجان در موضوع پرسنل تنها با معضل « نیروهای شرکتی»
مواجه نیس��ت و س��روشنیا از بد حادثه با گیر س��ه پیچ دیگری به نام
کاهش و افزایش ناخواس��ته حقوق پرسنل رس��می و پیمانی که گفته
میش��ود در اثر اش��تباه کارگزینی در تنظیم احکام حقوقی پیش آمده
روبرو ش��ده است .اشتباهی که به هر دلیل رخ داده باعث شده بسیاری
از نیروهای رس��می و پیمانی ش��هرداری از  400تا  500هزار تومان از
حقوقش��ان در هر ماه کم و دست به اعتراض بزنند .این نارضایتیها از
زمس��تان سال گذشته رخ نشان داد تا اینکه محمد معتمدیزاده معاون
وقت مالی و اداری ش��هرداری در گفتگو با پاس��ارگاد و نگارستان ضمن
تبرئهی خود ،مقصر را کارگزینی ش��هرداری دانست و گفت« :من چون
وقت نداش��تم به جزئیات احکام صادره دقت کنم فقط حکمها را امضا
میکردم» .او همچنین گفته بود« :مشکل به آنجا برمیگردد که مسئول
تهیه و صدور احکام حقوقی پرس��نل ش��هرداری قب ً
ال کارش کارگزینی
نبوده و تجربه این کار را نداشته».
وی در پاسخ این سؤال که پس با این وضع تکلیف این افراد چه میشود
گفته بود« :کارشناس��انی از اس��تان دعوت کردهایم تا موضوع را بررسی
کنند ».ظاهرا ً این کارشناس��ان یا به س��ر نرس��یده و یا رسیده و هنوز
کار مثبتی برای حل مش��کل پیش آمده پرسنل ناراضی نکردهاند و این
نارضایتی از اتفاق پیش آمده همچنان باقی و بعضاً در تماس با رسانهها
خواه��ان انعکاس موضوع و اصالح قبضهای حقوقی خود هس��تند .به
گفته این عده اگرچه ش��هردار س��عی کرد در یکی دوماه پایان س��ال با
پرداخت نوعی اضافه کاری به این دس��ته از پرسنل ،این نقیصه را موقتاً
جبران کند اما هنوز موضوع الینحل باقی مانده است.
این نارضایتیها حتی در اجتماع پرس��نل ش��رکتی شهرداری در روز
چهارش��نبه با ش��عارهایی علیه مس��ئوالن کارگزینی و منابع انسانی
بیش��تر دیده ش��د .همان روز پریس��ا عم��ادی مدیر منابع انس��انی
ش��هرداری که خیلیها این قص��ور را متوج��ه وی و مجموعه تحت
مدیریت��ش میبینن��د ،خود در تماس با نگارس��تان اع�لام آمادگی
ک��رد در گفتگویی به پرس��شها در این زمینه پاس��خ دهد و از خود
و مجموع��هاش دفاع کند و حتی قرار زمان گفتگوی او با دبیرگزارش
نگارستان گذاشته ش��د اما با نیامدن سر جلسه گفتگو به نظر رسید
وی از این تصمیم پش��یمان شده اس��ت .او در پاسخ تماس خبرنگار
م��ا با وی به این دلیل که فع ً
ال وقت ن��دارد و میخواهد برود کرمان
حاضر به گفتگو نش��د تا ابهامات ماجرا همچنان باقی بماند .عمادی
پیشتر اختالف احکام ناشی از ضرایب حقوقی سنوات گذشته را عامل
این اتفاق دانس��ته و گفته بود سعی داریم در جهت حل این مشکل
حقوقی پرس��نل با توجه به ا ِعمال ضوابط و مقررات ناظر به کارکنان
شهرداری اقداماتی انجام بدهیم.

درس��ت  6س��ال پیش در بهم��ن  92بود
که در س��تون «یادداشت» صفحه «شهر»
نگارس��تان ش��ماره  869به افزایش بدون
ضابطه نیرو در ش��هرداری انتقاد شد و در
مطلبی که به قلم مدیر مس��ئول با عنوان
«رشد بادکنکی نیروها در شهرداری» نوشته
ش��ده بود ،یادآور شدیم شهرداری با تزریق
نیرو از طریق هرکدام از ش��هردارانی که بر
س��ر کار آمدند رشد بادکنکی عجیبی پیدا
کرده که روزی کار دست شهرداری میدهد.
امروز اما همان روزی اس��ت که شهرداری
نمیداند با  700نفر از نیروهای روی دست
ماندهاش که به نیروهای شرکتی مشهورند
چکار کند .نیروهای روزمزدی که به خاطر
کار موقت در پروژهها وارد شهرداری شدند
اما بسیاری از آنها زیرسبیلی وارد اتاقهای
شهرداری شده و پشتمیزنشین شدهاند .در
میان آنه��ا برخی حتی ب��دون هیچگونه
پرونده اس��تخدامی و گزینش��ی ب��ا چراغ
س��بز ش��هرداران در مدیریتهای کلیدی
این سازمان رسوخ کرده ،همهی قسمتها
پخششده و امور مهم شهرداری را به دست
گرفتهان��د )!( .اگ��ر بدانیم تم��ام نیروهای
رس��می و قراردادی شهرداری به  400نفر
نمیرس��د آنگاه درخواهیم یاف��ت دو برابر
آن یعنی  700نیروی ش��رکتی چه بخشی
از حقوق و اضافه پرداختهای شهرداری را
در هر ماه شامل میشوند .در یک نگاه البته
میتوان گفت آنها هم انساناند و درجامعه
حقوقی دارند و باید شغل داشته باشند اما
از نگاه دیگر کار شهرداران دورههای گذشته
برای پذی��رش بدون ضابطه نیرو که امروزه
به معضل بزرگ شهرداری تبدیل شده قابل
درک نیست.

دوباره تجمع ،دوباره اعتراض /ما را به شرکتهای خصوصی ندهید

هفتصد و س��ی نفر هستیم که چندین سال
است برای شهرداری کار میکنیم ولی هنوز
نه قراردادی داریم نه بیمه و حقوق درس��تی
و هن��وز تکلیفمان معلوم نیس��ت .اآلن هم
نمیدانیم چی شده میخواهند ما را بدهند
به یکی دوتا ش��رکت خصوصی که پیمانکار
شهرداریاند و ما نمیخواهیم به شرکتهای
خصوصی منتقل شویم که امروز هستند ولی
معلوم نیس��ت فردا باشند یا نباشند .وی که
خود را محمد مینامید گفت :مگر ما ببخشید
گوسفند هس��تیم که یکجا میخواهند ما را
جابهجا کنند ،کی ج��واب زن و بچهی ما را
پس از ده سال کار میدهد.
با تعدادی دیگر نیز که هم صحبت ش��دیم
همین حرفها را می زدند و نگران سرنوشت
و آینده خود و خانوادهشان بودند.

هم در ادوار دیگر در زمان ش��هرداری آبیار
و به خص��وص زمان ش��هرداری عارفی به
مجموعه اضافه شدند .هنوز ماجرای سؤال
خبرنگاران ب��ا عارفی در روز طرح س��ؤال
شورای ش��هر از وی که پرسیده بودند چرا
اینقدر نیرو به شهرداری اضافه کردید گفته
بود «اینهایی که من آوردم بیل بدستاند
و باز پرس��یده بودند آیا ب��رادرت را هم به
عنوان بیل بدست به شهرداری آوردی نقل
به مضمون به خبرنگاران گفته بود« :گردن
آن ش��هردار بشکند که نتواند برادرش را به
شهرداری بیاورد»! اما مشکل بعدی از زمانی
آغاز شد که از سال  91این نیروها با انتقال
به س��ازمان عم��ران ش��هرداری -که خود
پیمانکار شهرداری میشد – سعی گردید
از محل درآمدهای این سازمان حقوق آنها

با آیتمهای حقوقی شهرداری پرداخت شود.
از آن پس هر سال حضور این نیروها با همین
شرایط از سوی شورای شهر تمدید میشد و
در عین حال هربار وعده داده میشد مشکل
اس��تخدامی ش��ما را حل میکنی��م .کاری
هنوز تا اآلن نش��ده است .مشکل حادتر اما
از زمس��تان سال گذشته با آیین نامه جدید
وزارت کشور که استقالل شرکتهایی مثل
سازمان عمران ش��هرداری را مخدوش کرد
وارد ف��از تازهای ش��د .بر اس��اس آیین نامه
جدید که دیگر سازمان عمران شهرداری با
اساسنامه جدید نمیتوانست طرف قرارداد
پیمان ش��هرداری باش��د مش��کل پرداخت
حقوق نیروهای ش��رکتی ب��ه معضل بزرگ
شهرداری تبدیل شد تا این نیروها که بعضاً
س��ابقهی  7تا  15سال حضور در شهرداری

دارند برای دفاع از آینده شغلی خود درصدد
تجمع و اعتراض برآیند و از مس��ئوالن شهر
و ش��هرداری بخواهند بعد از این همه سال
تکلیف استخدامشان را روشن کنند.
تجمع مقابل شهرداری
صبح روز چهارش��نبه تعداد زیادی از همین
نیروها در همین راس��تا در اعتراض به عدم
تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت خ��ود در مقابل
شهرداری تجمع کردند .این برای چندمین
بار بود که نیروهای شرکتی دست به تجمع
میزدند تا سرنوشت شان را بدانند .این تجمع
در شب و فردای آن روز در صبح پنجشنبه نیز
ادامه یافت .خبرنگار ما که برای تهیه گزارش
به میان آنها رفته بود از یکی آنها پرس��ید
مش��کل اصلی شما چیست که وی گفت :ما

جلسه اضطراری شورا
هن��وز تجمع نیروها پایان نیفتاده بود که با
حضور معاون سیاس��ی فرماندار و مدیران
اداره کار و تأمی��ن اجتماعی به منظور پیدا
کردن یک راه حل جلس��ه ش��ورای ش��هر
تشکیل و مقرر شد با توجه به اینکه امکان
عقد قرارداد طبق قانون با این نیروها توسط
شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه نیست
لذا آنه��ا تحت نظر یکی از ش��رکتهای
پیمانکار ش��هرداری قرار گیرند اما چنانچه
حاض��ر به همکاری با این ش��یوه نش��دند
میتوانند برای احقاق حقوق خود از طریق
مرجع حل اختالف اداره کار اقدام نمایند.
این گزارش حاکی است همان روز موضوع
در جلس��ه ش��ورای تأمین نی��ز مطرح و
ش��هرداری ملزم شد بر اس��اس شیوهنامه
قب��ل به مدت ش��ش م��اه دیگ��ر حقوق
کارکنان ش��رکتی را بپردازد اما تا قبل از
پایان این مهلت تکلیف نیروها را مشخص
کن��د .هرچند که این تصمیمات به عنوان
ُم َسکن موقت همواره آنها را موقتاً ساکت
کرده ام��ا چندان از نتایج این نشس��تها
و تصمیم��ات موقت راضی نیس��تند کما
اینک��ه برخی معترضان گفتن��د «دارند ما
را س��ر میدوانند» .به گفته آنها اعتراض
ما به فرماندار ،نماینده و ش��هردار بهخاطر
همین اس��ت که به صورت اساس��ی ما را
تغیی��ر وضعیت نمیدهند و فقط به آینده
موکول میکنند .آیندهای که هیچ وقت فرا
نمیرسد.

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

فراخوان شماره /98/6ف

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659
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جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد  6باب مغازه و یك واحد ساختمانی خود

واقع در شهرستان سیرجان ،خیابان امام ،چهارراه اشکزری و یك باب مغازه(داروخانه) و یك واحد ساختمان سه

طبقه خود ،واقع در خیابان ابوریحان -خیابان خواجه نظام الملك را به صورت استیجاری به مدت یك سال از

طریق مزایده عمومی به افراد متقاضی واگذار نماید.

مشخصات امالک

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد نسبت به شناسایي و ارزیابي
تأمینکنندگان الکتروموتورهاي  ABBبا مشخصات مورد نیاز از طریق فراخوان اقدام نماید .لذا

کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت تحویل
پاکات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  98/03/13در محــل دفترکمیسیون معـامالت

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شرکت معدن کاری اولنگ (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2540و شناسه ملی 10630107136
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آگهی دعوت هب ع و ی عادی سالیاهن صاحبان سهام

شرایط متقاضیان

 دارای شخصیت حقوقی و حقیقی مهلت دریافت اسناد مزایده 98/3/1 :لغایت 98/3/11 محل ملك :شهرستان سیرجان -مهلت قبول پیشنهادات :پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/11

مدارک مورد نیاز:

 -تصویر کارت شناسایی ملی و سایر مدارک خواسته شده در اسناد مزایده

محل دریافت اسناد و تحویل مدارک :سیرجان ،خیابان وحید -خیابان کارگر جمعیت هالل احمر سیرجان

 به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود. به پیشنهاد زیر قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی(همه روزه به جز ایام تعطیل) از ساعت  7/30صبح الی 14
جهت اطالع از شرایط و پاسخگویی به سواالت با شماره تماس  42330039-49تماس حاصل نمایند.

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده
جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش ،فاقد مدارک الزم و مبهم ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 متقاضیان می توانند همه روزه جهت بازدید از مغازه ها با شماره تلفن  42330039-49هماهنگی الزم به عمل آورند .ساعت بازدید ازساعت  10الی  12می باشد.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در
روز پنجشنبه مورخ  1398/3/23راس ساعت  17در محل کرمان بلوار جمهوری اسالمی ،سالن اجتماعات اتاق
بازرگانی صنایع و معادن برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند .سهامداران گرامي که مایل به حضور در جلسه
می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایي معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ
کارت ورود به محل برگزاري مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت.
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به . 1397/12/29
 -3انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به . 1398/12/29
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 -5انتخاب اعضای هیئت مدیره.
 -6سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

