شهر
گ�روه ش�هر :این هفت��ه برخی از
نیروه��ای تحت پوش��ش س��ازمان
عمران شهرداری (نیروهای معروف
شرکتی ) از کاهش 250هزارتومانی
در فیشه��ای حقوقی خ��ود خبر
دادن��د و در تماس با دفتر نش��ریه
از شهردار خواس��تند در دستور به
س��ازمان عمران شهرداری راه حلی
ب��رای جبران کاه��ش حقوق آنها
دی��ده ش��ود .اگر چه ای��ن کاهش
حقوق موقتی اس��ت اما به قول این
نیروه��ا همین مقدار هم در زندگی
آنها تأثیر دارد .مش��کل نیروهای
شرکتی ش��هرداری معضل تازهای
نیس��ت و هر از گاهی چون تاول از
یک جای شهرداری بیرون میزند تا
از طریق تجمع یا تماس با رسانهها
نس��بت ب��ه آنچه « احق��اق حقوق
خود» میپندارند دادخواهی کنند.
سه ماه قبل پس از تجمع اعتراضی
این نیروها -که ش��نیده بودند قرار
اس��ت به ش��رکتهای پیمانکاری
واگذار و حقوقشان کم شود -شورای
شهر و شهردار در نشست مشترکی
با مسئوالن ارشد شهرستان تصمیم
گرفتند حضور ای��ن نیروها که بالغ
بر هفتص��د نفراند  6م��اه دیگر در
س��ازمان عمران ش��هرداری تمدید
ش��ود و در این مدت راه حلی برای
ادام��ه کار و پرداخ��ت حق��وق این
عد ه اندیشیده شود .از آن روز حاال
نزدیک به سه ماه میگذرد و فرصت
 6ماهه به نیمه رس��یده است .هنوز
از تصمیم جدید شهرداری برای این
نیروها خبری دردست نیست و تنها
رئیس سازمان عمران شهرداری در
گفتگو ب��ا خبرنگار ما گفت :افرادی
که از حقوقشان کس��ر میشود یا
جمعهکاری و اضافهکاری نداشته و
یا در مرخصی میباشند.
مهن��دس باس��تانی ب��ا اش��اره به
مشکالت کلی این نیروها و مهلتی
ک��ه مش��خص ش��ده ب��رای اینکه
وضعیت آنها روشن شود گفت :به
دنبال برخی راهکارها در این رابطه
هستیم .وی افزود :شهردار و شورای
ش��هر ه��م بهدنب��ال حل مش��کل
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شهرداری و نیروهایی که به سازمانها مأمور شدهاند

تقاضای برگشت نیروها به شهرداری
خود اما مسئولیتهای مختلفی در
قسمتها و واحدهای شهرداری بر
عه��ده دارند و یا بعض��اً به نهادها و
سازمانهای خارج شهرداری مأمور
شدهاند .اینکه آیا شهردار سیرجان
میتواند با کمک ش��ورای ش��هر و
دستگاههای ذیربط کالف سردرگم

نیروهای شرکتی را که تارو پود آن
همه جای ش��هرداری را گرفته حل
کند یا خیر ،س��ؤالی اس��ت که باید
برای جوابش فع ً
ال صبر کرد.
در ای��ن گی��ر و دار تع��دادی نیرو
اعم از قراردادی ،رس��می و شرکتی
در سالهای گذش��ته از شهرداری

ب��ه س��ازمانهای دیگ��ر مأم��ور
شدهاند که ش��ورا و شهرداری قصد
بازگردان��دن آنها را دارند .برخی از
این نیروها همانطور که در جدول
زیر مش��خص است به ش��هرداری
بازگشتهاند و برخی با وجود دریافت
حقوق از ش��هرداری ام��ا همچنان

برای س��ازمانهای دیگ��ر فعالیت
میکنند .نیروهایی که در سرجمع
باالی هفتاد میلی��ون تومان در ماه
از ش��هرداری حق��وق میگیرند اما
خدماتش��ان را ب��ه س��ازمانهای
دیگ��ری ب��ه ج��ز ش��هرداری ارائه
میکنند.
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نامه وارده

درخواست مجدد از شهردار و شورای شهر
راجع به قطعه ایثارگران

موانع اجرای این مصوبه
را بردارید

ای��ن نیروها هس��تند و نمیگذاریم
برایشان مشکلی به وجود بیاید.
به نظر میرسد ش��هردار سیرجان
در پی موافقت ش��ورای شهر و شهرداری برای دفن اموات درجه یک شهدا
ک��ه وارث این تعداد نی��رو از زمان
در قطعه ایثارگران بهش��ت زه��را که مصوبه آن به تأیید اعضای ش��ورا و
شهرداران گذش��ته است با مشکل
فرمانداری نیز رسید ،از سوی گروهی از این خانوادهها از شهردار و شورای
بزرگ��ی در پرداخ��ت حق��وق و یا
شهر درخواست شده هر گونه موانع را از سر راه اجرای این مصوبه بردارند.
بکارگیری آنها رو بروس��ت .حقوق
در این نامه آمده است« :مطمئن هستیم شهردار محترم و اعضای محترم
ای��ن تعداد نیرو ماهان��ه حدود 2/5
ش��ورای شهر نخواهند گذاشت هیچ نگرانی از آینده دفن والدین شهدا که
میلی��ارد توم��ان و در س��ال حدود
جگرگوشههایشان برای حراس��ت از مرزهای این کشور پرپر شدند برای
 30میلی��ارد توم��ان میش��ود در
آنها وجود داشته باشد».
خردادرا
اوایلداری
اینکه آیا شهردار سیرجان می تواند با کمک شورای شهر و دستگاههای ذیربط کالف سردرگم نیروهای شرکتی را که تارو پود آن همه جای شهر
هایاند.
شده
مأمور
شهرداری
عمرانی
هزینه
بودجه
حالیکه
بود که با پیگیری مدیرکل بنیاد جانبازان و ایثارگران و نشست
گاهی کمتر از این میش��ود .عالوه
مشترک با امام جمعه ،نماینده و فرماندار و شهردار که اعضای شورای شهر
سالها به سازمانهای دیگر مأمور
 عالوه بر بحث حقوق که به نسبت
کرد.که
سیرجان
براییرسد
بایدنظر م
 به
شهردارصبر
جوابش فعال
سوالی است که
گرفته حل کند یا خیر،
ب��ر بح��ث حقوق ک��ه به نس��بت
هم حضور داش��تند قرار شد پدر و مادر شهدا در بهشت زهرای قدیم دفن
شدهاند که شورا و شهرداری در
بودجه ساالنه شهرداری رقم قابل
وارث صدها نیروی شرکتی
ش��هرداری
اینساالنه
بودجه
اجرای این مصوبه ولی با اما و اگرهایی همراه شد که کسب رضایت
شوند.دارند.
آنهارارا به شهرداری
قصد بازگر
چندقصد
شهرداری
مشکلاندکارکهو شورا و
است شده
سالمأمور
هایدردیگر
شهرداری به سازمان
شرکتی از
رسمی و
قابلاعم از
رقمنیرو
تعدادی
گیرودار
در
داندننها
بازگرداندن آ
مکاتباتی
توجهی
گذشته است با
شهرداران
قراردادی،زمان
از
توجهی در سال اس��ت مشکل کار
خانوادههایی که در یکی دوس��ال گذشته اموات خود را در نقاط دیگر دفن
نیروها
برایاین
برخی از
امادارند.
شهرداری
حقوق از به
دیگری
وجودداستان
نیز خود
جایگاهو نیروها
پرداخت حقوق
بزرگی در
مشکل
فعالیت م
سازمان
همچنان
شهرداری
دریافت
برخی با
شهرداریوبازگشته اند
است به
مشخص
داس��تانکه در جدول زیر
نیروهاخودهمانطور
جای��گاه این
وبرخی از
نیروها نیز
یاز همین اما و اگرها بود.
یکی
استهای دیگر کردند
دارد که در گزارشهای قبلی برای همانطور که در جدول زیر مشخص
یا جای بهکارگیری آنها رو بهروست.
این تعداد خانواده که شمارش��ان به ده تا چهارده خانواده میرس��د بعضاً
دیگ��ری دارد .در گ��زارش قب��ل
اند و برخی با
شهرداری
است.بهدر به
پرداخته
میبار به
شهرداری حقوقچند
ماهانه حدود
تعداددرنیرو
کنند .نیروهایی که در سرجمع باالی هفتادحقوق
وجود می کنند.
شهرداری ارائه
بازگشتهجز
دیگری به
سازمان های
شدهشان را
خدمات
گیرندآناما
ماه از
میلیوناینتومان
نوش��تیم برخی این نیروها با رسوخ
رضای��ت دادند ول��ی برخی رضایت خود را منوط به انتقال عزیزانش��ان به
پرداخت حقوق از شهرداری اما همچنان
این گیرودار تعدادی نیرو نیز اعم از
 2/5میلیارد تومان و در سال حدود
به دوایر مختلف شهرداری با وجود
بهش��ت زهرا از طریق بتنریزی کردهاند ،برخی نیز هیچگونه درخواس��ت
برای سازمانهای دیگر فعالیت میکنند.
قراردادی ،رسمی و یا شرکتی در این
 30میلیارد تومان است.
نامش��خص بودن وضع استخدامی
انتقالی نداشته و در این رابطه مشکلی ندارند .شهردار سیرجان گفته است:
ما نسبت بهخانواده شهدا و ایثارگران مدیون هستیم اما از آنجا که اجرای
مصوبه منوط به رعایت همهی جوانب کار بود باید همه چیز در آن رعایت
وضعیت فعلی
محل خدمت مأمور
نام و نامخانوادگی
وضعیت فعلی
محل خدمت مأمور
نام و نامخانوادگی
میشد و اکنون این شرایط فراهم است .به نظر میرسد اکنون شهرداری و
شورای شهر آماده احیای قطعه ایثارگران قبلی در بهشت زهرا میباشند و
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
مهدی افراش
عدم بازگشت به شهرداری
بخشداری مرکزی
مهدی آذرنگ
خانواده ش��هدا نیز که تعداد والدین زنده آنها که حدود  250نفرند چشم
عدم بازگشت به شهرداری
واحد مرکزی خبر
روح ا ...جانیپور
بازگشت به شهرداری
دادگستری
مرتضی احمدی
انتظار اجرای مصوبه شورای شهرند که به تأیید کمیته انطباق مصوبات نیز
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
مجتبی محیاپور
بازگشت به شهرداری
فرمانداری
علی مکیآبادی
رس��یده است .افضلی از مسئوالن س��ابق بنیاد شهید نیز در این خصوص
پیش��تر به نگارس��تان گفته بود :دفن والدین شهدا قانون سراسری است و
عدم بازگشت به شهرداری
دفتر امام جمعه
سجاد مهجور شفیعی
بازگشت به شهرداری
دادگستری
مجتبی بهشتی
بر اس��اس این قانون باید والدین شهدا در جوار فرزندانشان بهخاک سپرده
عدم بازگشت به شهرداری
اداره امور مالیاتی
مجتبی کهوری
بازگشت به شهرداری
دادگستری
احسان احسانی
شوند و این بخشنامه کشوری است .وی گفت :با این وجود والدین شهدا در
صورت رضایت میتوانند در جوار امامزادههایی که خود توصیه کرده باشند
عدم بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
روح ا ...نصرتآبادی
بازگشت به شهرداری
فرمانداری
علی ایراننژاد
نیز دفن شوند .افضلی با اشاره به احتمال جابهجایی قبور امواتی که در این
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
محمد خراسانی
بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
محمدعلی شهابالدینی
مدت در سایر نقاط شهرس��تان دفن شدند گفت :همهی این خانوادههای
عزیز رضایت دادهاند و در جلس��های که با حضور اعضای ش��ورا ،ش��هردار،
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
محمود پایکوب
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
وحید حسینی
فرماندار و امامجمعه برگزار شد تصمیم به انتقال قبر این عزیزان با استفاده
عدم بازگشت به شهرداری
بنیاد شهید
علی اصغر مکیآبادی
عدم بازگشت به شهرداری
بنیادشهید
ط  .ایرانشمس
از بتن ریزی دور قبر گرفته شد.
در نامه جدید گروهی از خانوادههای شهدا که تأکید بر چاپ آن در نشریه
عدم بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
الف .دهقانیپور
بازگشت به شهرداری
ثبت و اسناد
ابوالقاسم افسری
شده از شورا و شهرداری و مسئوالن شهر درخواست گردیده هرگونه موانع
عدم بازگشت به شهرداری
دادسرای عمومی
مهدی ارشادیفرد
عدم بازگشت به شهرداری
اداره کل کار کرمان
مرتضی درفشی
اج��رای این مصوبه قانونی را که زمان زیادی صرف تصویب آن و مکاتبات
استانی شده از سر راه آن بردارند و موجبات آرامش روحی بازماندگان شهدا
باشگاه ورزشی گلگهر عدم بازگشت به شهرداری
امین شول
عدم بازگشت به شهرداری
فرمانداری
رمضان روحاالمینی
را فراهم نمایند.

نامه واردهآگهی مناقصه شماره 21982640

ستون

موضوع مناقصه :حمل بار به نقاط (شهرها) موردنظر کارفرما
و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه

از درجه اعتبار ساقط است
کپی بنچاقهای ثبتی بنام مرحوم مرتضی خان ستودهنیا،

مرحوم�ه س�کینه س�تودهنیا ،مرحوم�ه طاه�ره خان�م
ستودهنیا ،مرحوم عبدالحسین خان داوودزاده ستودهنیا

(ارش�د) ،مرحومه شوکت س�تودهنیا (داوودزاده) و کپی

ش�رکت ملی صنایع م�س ایران در نظر دارد :حمل بار به نقاط (ش�هرها) موردنظ�ر کارفرما و ارائه خدمات
مربوطه در س�طح مجتمع مس سرچش�مه را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید .جهت کس�ب اطالعات
بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.

و س�عادتآباد بنام فاطمه بهش�تی ،نامههای تأیید شده
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شده بنام اسامی فوقالذکر سرقت شده و از درجه اعتبار

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982639

موضوع مناقصه:
بارگیری ،حمل و تخلیه محصوالت مسی از مجتمع مس سرچشمه ،میدوک و
کارخانه ذوب خاتونآباد به بندرعباس و بالعکس و سایر نقاط مورد نظر کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد :بارگیری ،حمل و تخلیه محصوالت مسی از مجتمع مس سرچشمه،
میدوک و کارخانه ذوب خاتونآباد به بندرعباس و بالعکس و س�ایر نقاط مورد نظر کارفرما را از طریق مناقصه
عمومی برگزار نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.
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روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982654

موضوع مناقصه :تهیه ،تأمین و توزیع شیر و کیک در مجتمع مس سرچشمه
ش�رکت ملی صنایع م�س ایران در نظر دارد :تهیه ،تأمین و توزیع س�الیانه حدود  2/150/000عدد ش�یر و
کیک در مجتمع مس سرچش�مه را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید .جهت کس�ب اطالعات بیشتر به
سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.
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روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

س�ندها برابر با اصل باغات واقع در روس�تای دهس�راج
ش�وراها ،اصل و کپی برابر اص�ل قولنامههای خریداری
ساقط میباشد.

ب
اق ل توجه کلیه مدرسان و مربیان
سخ
فن بیان و نوری رد شهرستان سیرجان

انجم�ن گوین�دگان و مجریان س�یرجانی در نظر دارد در راس�تای س�اماندهی و
شناس�ایی مدرسان و مربیان این حوزه ،اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش جهت
تعیین سطح مدرسان نماید.
لذا کلیه مدرس�ان و مربیانی که تمایل به فعالیت در این عرصه را دارند بایس�تی
جهت تعیین س�طح و ش�رکت در آزمون ،مدارک و رزومه کاری مربوط به تدریس
خود را در زمینه های مهارتهای ارتباطی ،کالمی ،س�خنوری و آیتم های مرتبط با
فن بیان ،تا تاریخ 15شهریور به شماره واتساپ  09131455482ارسال فرمایند.
بدیه�ی اس�ت هرگونه فعالیت در ح�وزه تدریس و آموزش از نیم س�ال دوم ،98
من�وط به تش�کیل پرون�ده آموزش�ی ،قبولی آزم�ون و دریافت مج�وز از انجمن
گویندگان و مجریان سیرجان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.چگونگی
شرایط آزمون ،مکان ،زمان و سرفصل های آزمون متعاقب ًا اعالم خواهد شد.

انجمن گویندگان و مجریان سیرجان
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان

آگهی استعالم اجاره ماشین آالت

عملیات بارگیری با ماشین آالت لودر ،بیل مکانیکی و ...

ب�ا توج�ه به دو نوبت آگه�ی انتخاب پیمان�کار و عدم مراجعه متقاضی�ان برای آخرین نوبت (نوبت س�وم)
پیمانکارانی که متقاضی انجام عملیات بارگیری با ماشین آالت لودر ،بیل مکانیکی و  ...می باشند میتوانند
با مراجعه به ش�رکت حمل و نقل گهر ترابر تا تاریخ  98/5/23نس�بت به دریافت اس�ناد مربوطه و تا تاریخ
 98/5/27نسبت به تکمیل و تحویل آن به آدرس سیرجان بلوار دکتر صفارزاده روبروی دادسرای عمومی
و انقالب شرکت گهر ترابر اقدام نمایند.

شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

آگهی مناقصه شماره 21982644

موضوع مناقصه :خرید قطعات و لوازم ،تعمیر و نگهداری تأسیسات حرارت

مرکزی و موتورخانههای واحدهای اداری و مسکونی مجتمع مس سرچشمه

ش�رکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد :خرید قطعات و لوازم ،تعمیر و نگهداری تأسیس�ات حرارت مرکزی و موتورخانههای
منازل مس�کونی ،کمپ کروپ ،واحدهای اداری ،کمپ مس�کونی و همچنین نگهداری و تعمیرات سیس�تم سرمایشی واحدهای
اداری و عمومی در ش�هر مس سرچش�مه ،واحدهای اداری و مهمانس�را ش�هرک هزار واحدی رفس�نجان و نگهداری سیس�تم
سرمایش�ی و تأسیس�ات بهداشتی واحدهای اداری و صنعتی در موقعیتهای مختلف کارخانه را از طریق مناقصه عمومی برگزار
نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شود.
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