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رگههایی از ایسنا:استاندارکرمانتعطیلیجلسهقبلیپنجرهواحدسرمایهگذاریاستانرایکاقدامینمادین
فساد مانع دانست و گفت :با این تعطیلی خواستم اهمیت موضوع را نشان دهم و به صورت جدی پیگیر حضور مدیران
شکل گیری در جلسات پنجره واحد هستم ولی متأسفانه احتمال می دهم رگههایی از فساد مانع شکل گیری پنجره
پنجره واحد در واحد در استان می شود .فدایی با تاکید بر اینکه سیستم اداری باید پویا و کارا باشد و به شدت روی این قضیه
استان میشود وقت می گذارم و مطمئن هستم به نتیجه می رسم تصریح کرد :پنجره واحد سرمایه گذاری به معنای این
است تمام امور مربوط به صدور مجوز باید از یک محل صورت بگیرد و برای تحقق این امر جدی هستیم .

شوپرورش سیرجان برای معلمان مدارس غیردولتی
خبر خوب رییس آموز 

الزام مدارس غیردولتی برای صدور فیش حقوقی

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

 گروه جامعه
یکی از مهمترین مشکالت معلمان
مدارس غیردولتی ،یکسان نبودن حقوق
ایشان با معلمان مدارس دولتی است .پیش
از این سیستم مدارس غیردولتی به مدیران
اجازه میداد تا قراردادهایی زیر حقوق اداره
کار با معلمان ببندند و بدین ترتیب حق و
حقوق ایشان پایمال میگشت .قراردادهایی

که از آن غالبا با نام
«توافق دوطرفه»
یاد میشود .حتا
نظارتهایبازرسی
شوپرورشنیز
آموز 
نتوانست نسل این
قراردادها را از بین
ببرد و تنها اتفاقی
که افتاد ،تبدیل
شدن قراردادهای
قبلی به قراردادهای
دوگانه بود .این
قراردادها چندین
حالت داشت .به
طور مثال ،یک
قرارداد صوری
میان معلم و مدیر
بر اساس قوانین
جاری و حقوق
اداره کار بسته میشد و به مراجع گزارش
میگشت اما در عمل ،قرارداد واقعی بسته
شده میان معلم و مدیر ،مبلغ بسیار کمتری
بود .با توجه به کمبود کار و نیاز به کسب
درآمد ،معلمان یا داوطلبان شغل معلمی
با تکیه بر همین درآمد اندک و به خیال
افزایش میزان حقوق در سالهای آتی و یا
ایجاد روزمه کاری جهت استخدام رسمی،

تن به چنین قراردادهایی میدادند.
در نمونهی دیگر قراردادهای غیرقانونی،
رقم حقوق میان معلم و مدیر به صورت
توافقی پایینتر از حقوق کار ،تعیین میشود
اما این رقم در قرارداد ذکر نمیشد بلکه بعدا
مدیر ،یک مبلغ قانونی را در قرارداد کتبی
مینویسد که البته هیچ نسخهای از این
قرارداد در اختیار معلم نیست و این قرارداد
به ظاهر قانونی ،تنها به بازرسان نشان داده
میشود.
حاال اکبر محیاپور؛ رییس اداره
شوپرورش از مصوبهای خبر میدهد
آموز 
که میتواند گامی مهم برای احقاق حقوق
معلمان باشد :الزام مدیران مدارس غیردولتی
به صدور فیش حقوقی برای معلمان.
بهمناسبتصدوراینمصوبه،گفتوگویی
شوپرورش سیرجان
کوتاه با رییس اداره آموز 
انجام دادهایم.
 ظاهرا مصوب های صادر شده که
از این به بعد فیش حقوقی معلمها باید
طبق قانون اداره کار باشد .هم باید فیش
حقوقیصادرشودوهمبایدمستقیمابه
حساب معلم ریخته شود تا بازرسان هم
احتماالبتوانندبهترنظارتکنند.
واقعیت امر این است که همیشه این بحث
بوده و معلمان در مدارس غیردولتی بر اساس
قانون کار حقوق میگرفتند اما برخی اوقات،

در این قضیه به اصطالح کم و کاستیهایی
بود که باعث نارضایتی همکاران ما میشد.
قانون کار مشخص کرده که مدیران باید
حقوق را طبق اداره کار بپردازند ،فیش صادر
و به حساب معلمان واریز شود .هدف ما این
است که هم بتوانیم نظارت بهتر و حمایت
بیشتری از مدارس غیردولتی داشته باشیم و
معلمان هم به حق و حقوقشان برسند.
 مصوبه شما به این معنی است که
قراردادهای توافقی دیگر وجود نخواهد
داشت؟
بله چون قطعا قراردادی که مطابق با قانون
کار نباشد ،هیچ مرجع قانونی آن را نمیپذیرد.
قرارداد بین کارفرما و معلم از نظر چارچوب
قانون اداره کار ارزش دارد وگرنه توافقاتی
که خارج از این باشد نه برای اداره کار قابل
پذیرش است و نه برای ما .مگر آنکه دو نفر
بین خودشان توافق کنند.
 اگر دو نفر با هم توافق کنند،
مسئله از حیطه وظایف شما خارج
میشود؟
ببینید ،ما اصال کاری نداریم که دو تا آدم
بین خودشان یک حرفی زدهاند .موقعی که به
مدرسه میرویم و بازرسی و نظارت میکنیم،
قانون را میخواهیم .از نظر ما فقط قانون قابل
قبول است و دیگر چیزی غیر از این وجود
ندارد.

 در مورد سهم حق بیمهی 7
درصدی معلمان چطور .دیده شده که
برخی مدیران سهم  23درصدی خود را
به سهم 7درصدی معلم اضافه میکنند
و تمام این مبلغ را معلم باید پرداخت
کند.
بیمه همانی است که قانون مشخص کرده
و سهم هرکدام روشن است.
 آیا امسال مدارس غیردولتی از
پرداخت مالیات معاف شدند؟ چون این
بهانهایشدهبرایکاهشحقوقمعلمان.
معافیت مدارس غیردولتی از مالیات،
مصوبه است و نمیدانیم تا چقدر قابلیت
اجرایی پیدا کند.
 یعنی هنوز مصوبه اجرایی نشده
است؟
بله .این را برای اداره دارایی فرستادهاند
و ما نمیدانیم اداره دارایی با چه سازوکاری
میخواهد این را اعمال کند.
 مدارس غیردولتی تا چند درصد
مجازبهافزایششهریههستند؟
مدرسه غیردولتی نمیتواند افزایش دهد.
آن الگوی شهریه است و بر اساس آن نرمافزار
ارزیابی شاخصها ،شهریه تعیین میشود.
اصال مدرسه نمیتواند چیزی را افزایش دهد.
شهریه مقطوع است و همان چیزی است که
به آنها اعالم شده است.

فرهنگی گلگهر
سیرجانشناسی؛ اتفاقی خوب در جشنوارهی
ِ

 پاسارگاد :یکی از بخشهای جدی ِد جشنوارهی
فرهنگی گلگهر که دوشنبه شبِ هفتهی گذشته به پایان
اساس
بخش «سیرجانشناسی» بود .بخشی که بر ِ
رسیدِ ،
استقبال مردمی و همچنین نظراتِ شهروندان از نقاط قوتِ
جشنوارهی امسال بود .ابوذر خواجویینسب مدیر مرکز
سیرجانشناسی در همین رابطه به پاسارگاد ،گفت :پیرو
دعوت و ابتکا ِر مدیران جشنوارهی ششم گلگهر ،کمیتهی
سیرجانشناسی به کمیتههای  9گانهی این جشنواره افزوده
شد .خواجویی دربارهی ایدهی مشارکت بخشها و شهرهای
اقماری در جشنوارهی ششم به عنو ِان زیرمجموعههای
کمیتهی سیرجانشناسی ،گفت :پس از همفکری با سردار
ایراننژاد مدیرعامل موسسهی معراج اندیشهی گلگهر و آقای

یونس فتحی دبیر جشنواره ،بنا را بر این گذاشتیم تا با دعوت
از بخشها و شهرهای اقماری سیرجان برای مشارکتِ فعال در
جشنواره ،این فرصت نه فقط برای شهر که برای همهی مردم
شهرستان سیرجان بهوجود آید تا ظرفیتهای فرهنگی خود
را در قالبِ صنایعدستی ،جاذبههای گردشگری ،آداب و رسوم
و ...به نمایش بگذارند .بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا هر
شبِ جشنواره به نا ِم یکی از بخشهای شهرستان نامگذاری
گرفتن سه آيتم سعی کردیم در
شود .همچنین با در نظر
ِ
معرفی شهرهای اقماری
به
ای
ه
شایست
طول جشنواره به نحو
ِ
و بخشهای شهرستان بپردازیم .اين سه آيتم شامل ايجاد
ی با هدف معرفي پتانسيلهاي هر بخش
غرفههای  40متر 
تخصصي بخشها و جشنهای
ش

هماي
شهرستان ،برگزاري
ِ

اهالی فرهنگ هر بخش بود.
شبانه با مشارکتِ هنرمندان و ِ
مدیر مرکز سیرجانشناسی با تقدیر از مشارکت فعاالنه
فرهنگی بخشهای گلستان،
فعاالن
بخشداران ،شهرداران و
ِ
ِ
بلورد ،پاریز ،زیدآباد و منطقهی گوغر ،به سببِ حضور شایسته
در این جشنواره ،افزود :استقبال از غرفههای سیرجانشناسی و
همچنین همایشهای تخصصی ،فارغ از تصور ما بود .به نحوی
که در همایشهای تخصصی برخی بخشها ،ظرفیتِ سالن
آمفیتات ِر دانشگاه آزاد جوابگوی ،خیل عظی ِم مشتاقان نبود که
تاریخ سرزمینی
این نشان از
ِ
اشتیاق مردم به شناخت فرهنگ و ِ
اجوییبا اشاره به اینکه
ارد.ابوذر خو 
که در آن متولد شدهاند د 
اختصاص شبی از شبهای جشنواره به نا ِم منطقهی گوغر،
ِ
به احترام سیرجانیهایی بود که ریشههای آنها در منطقهی

در راستای رسالت فرهنگی و اجتماعی شهرداری سیرجان؛

سلسله جشنهای شهروندی در مناطق مختلف سیرجان برگزار شد

سرپرست مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان از برگزاری
سلسله جشنهای محلهای در مناطق مختلف سطح شهر سیرجان
خبر داد.
توگو با واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
مهدی طیبی در گف 
سیرجان عنوان کرد :در راستای ارتقای روحیه طراوت و شادابی شهروندان و
گرامیداشت اعیاد و مناسبتهای مذهبی ،سلسله جشنهای محالت با ماهیت
تفریحی و آموزشی ،در دو ماه اخیر با همکاری فرهنگسرا و مدیریت ارتباطات
شهرداری برای مناطق حاشیهای و کمبرخوردار برگزار شد و هفته گذشته
همزمان با دهه والیت با برگزاری دو جشن به کار خود پایان داد.
وی ابراز کرد :ایجاد خاطره مشترک جمعی در مناطقی که عموما مهاجر
و با یکدیگر بیگانه هستند ،ایجاد فضای ارتباط اجتماعی ،افزایش حس تعلق
شهری و تقویت هویت محلی ،ایجاد حس تشخص و عزت نفس ،برقراری عدالت
اجتماعی و کاهش حس تبعیض در تخصیص امکانات فراغتی و در نهایت ایجاد
صمیمیت اجتماعی و اعتماد نهادی بین مردم این مناطق و مسئوالن شهری
برای اجرایی شدن هرچه بهتر برنامه کالن توسعه و تسهیلگری اجتماعی در
سال  98از اهداف و رسالت فرهنگی و اجتماعی شهرداری سیرجان است.
سرپرست مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان در توضیح برنامههای
جشن محالت عنوان داشت :نکته حایز اهمیت در برنامه محالت اجرای
برنامهها کامال متناسب با بستر اجتماعی و خرده فرهنگهای حاکم بر محالت
و تدارک آن در قالبهای هنری متنوع تئاتر ،انواع موسیقی ،طنز اجتماعی،
مسابقه اجتماعی ،استندآپکمدی و مانند آن است.

مهدی طیبی با امیدواری از ثمربخشی طرح کالن توسعه و تسهیلگری
اجتماعی بیان کرد :در فازهای تکمیلی این سلسله برنامهها در سالجاری در
کنار توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی هر محله ،پس از آنکه امر ورود کامل و
استقرار در این مناطق حاصل شد ،با استعدادیابی ،نیازسنجی ،امکانسنجی و
نظرسنجیهای عمومی و مورد نیاز ،به یاری خداوند ،مشارکت مردمی و محلی
را در تمامی فازهای برنامههای ( 98از تصمیمسازی و برنامهریزی تا اجرا و
ارزیابی) خواهیم داشت.
به گفته وی ،سلسله جشنهای شهروندی در محالت از تیر ماه سال
جاری در کوی دهیادگار ،شهربازی ،کوی آباده ،کوی مکیآباد ،خبابان
ابوریحان ،کوی سمنگان و خرمآباد برگزار شد.

«آگهیمناقصهعملیاتفرآوریوسورتمحصولپسته»نوبتدوم
شــرکت کشــاورزی سیرجانبنیاد(ســهامی خــاص) در نظــر دارد عملیــات فــرآوری
و ســورت محصــول پســته خــود را در ترمینالهــای ضبــط شــرکت واقــع در واحدهــای
سبزدشــت(جاده خواجوشــهر بعــد از امیرآبــاد شــول ،فاصلــه از ســیرجان  40کیلومتــر)
و دشــت زر(کیلومتــر  20جــاده تهــران) از مرحلــه چــر خ کردن(پوس ـتگیری) تــا پایــان
مرحلــه ســورت(آماده کیســهگیری) از تاریــخ  98/06/23لغایــت پایــان عملیــات
برداشــت محصــول ( )98/08/05بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از
کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی جهــت همــکاری دعــوت بــه عمــل میآیــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصــه بــه آدرس:
ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -شــرکت کشــاورزی
ســیرجانبنیاد مراجعــه نماییــد و یــا بــا شــماره تلفــن  09131787825مدیــر تولیــد
شــرکت تمــاس حاصــل نماییــد.
زمان برگزاری مناقصه 98/06/12 :راس ساعت  9صبح

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

گوغر قرار دارد ،ادامه داد :متاسفانه علیرغ ِم پیگیریهای
شهردار نجفشهر ،بهدلیل عد ِم همکاری و تنگنظریِ شورای
این شهر ،از حضور نجفشهر در این جشنواره محروم شدیم.
محل برگزاری جشنواره به
حال آنکه با توجه به نزدیکی ِ
نجفشهر ،فرصت بزرگی بود تا مرد ِم فرهنگدوست این شهر،
معرفی فرهنگ و تاریخ نجفشهر
با مشارکت فعاالنه ،زمینهی
ِ
را بهوجود آورند .مدیر مرکز سیرجانشناسی در پایان با تشکر از
دلیلافزودنبخش
مجموعهگلگهروموسسهمعراجاندیشهبه ِ
سیرجانشناسی به جشنوارهی امسال ،گفت :امیدوارم حاال که
ارزش وجودیِ مرکز سیرجانشناسی برای همگان عیان شده
است ،مسئوالن شهرستان با حمایت از این مرکز به تداوم این
اتفاقات خوب کمک کنند.

پیگیری

تاثیر احتمالی فعالیتهای مس چهارگنبد
بر رودخانه پلنگی و سد تنگوییه
 پاسـارگاد :مدتـی پیـش و در روزهـای ابتدایـی
انتصـاب علیاکبـر رسـولیان بـه سـمت رییـس اداره
محیط زیسـت سـیرجان ،با وی مصاحبـهای پیرامون
مشـکالت ،مسـایل و ابهامهـای زیسـتمحیطی
سـیرجان داشـتیم .بـا توجـه بـه اینکـه در آن زمان
رسـولیان بـه تازگـی در این سـمت قـرار گرفتـه بود،
پاسـخ دقیـق به برخی موارد مطرح شـده ،بـه آینده و
پـس از پیگیریهای وی موکول شـد .به همین دلیل
دوبـاره به سـراغ رسـولیان رفتیـم تا ببینیـم در مورد
مـوارد باقی مانده به چه نتایجی رسـیده اسـت .او نیز
مطابـق وعـدهای که بـرای در جریان گذاشـتن مردم
داده بـود ،از مـا اسـتقبال کرد.
 زبالههای عفونی :ما از بیمارستانهای شهر بازدید
داشتیم .متاسفانه امحای زباله
مناسب نیست .به خودشان هم
اعالم کردیم .کتبا به بهداشت
هم اعالم شده که این قضیه
را پیگیری کنند .دستگاههای
بیمارستان قبلی امام رضا قدیمی
است و قرار شده بهروز شود.
امحای زباله پایگاه نیرو دریایی هم
هیچ مشکلی نداشت ،ساختمان و
دستگاه جدید است .فقط بحث
راستیآزمایی است که آیا امحا به
طور کامل انجام میشود یا خیر؟ باز هم ما گزارشش را
به مردم خواهیم داد.
 فاضالب پایگاه نیرو دریایی و شهرک صنعتی:
از فاضالب پایگاه بازدید شده و تا االن مشکل خاصی
نبوده است .سیستم دارد کار میکند .اینها میبایست
هوادهیشان را بیشتر کنند که با اخطارهایی که دادیم
و پیگیریهایی که کردیم ،هوادهیشان بیشتر شده و
سیستم بوی کمتری دارد .الحمداهلل در این مدت از
طرف مردم شکایتی نداشتیم .در مورد شهرک صنعتی
شکایت داشتیم که در شب بوی فاضالب میآید .مجددا
پیگیری کردیم و دیدیم حرف مردم درست است .اخطار
دادیم و رفع کردند.گاهی شبها به دالیل مختلف
میآیند و سیستمهای هوادهی را خاموش میکند.
ما گفتیم به هیچ عنوان سیستمهای هوادهی نباید
خاموش شود و روی این مورد پیگیری مجدانه داشتیم.

سوابق پایگاه نیرو دریایی و شهرک صنعتی مشخص
است .برای شهرک باالی دو تا سه اخطار صادر شده
است .االن چند روزی است که مردم شکایتی ندارند .اگر
باز هم موردی باشد ،پیگیر هستیم.
 آلودگی رودخانه پلنگی :بحث این است که
سرشاخههایرودخانهپلنگیدرمستختگنبدنیست.
بر اساس بررسیهایی که داشتیم ،اصال فعالیت معدنی
مس تخت گنبد به هیچ عنوان در مسیر رودخانه پلنگی
و در نهایت سد تنگوییه قرار ندارد اما مس چهارگنبد
احتماال میتواند تاثیر داشته باشد .خودم رفتم و بازدید
کردم .باید روی باطلههای این سد و رودخانه آزمایش
داشته باشیم .نتیجه آن را ظرف مدت یکی دو هفته
آینده به مردم اعالم خواهیم کرد.

 ریختن اسید در رودخانه :به هیچ عنوان چنین
چیزی نیست .چون ژئوممبرال است؛ یعنی یک
سیستمی است با الیه ضخیم پالستیکی که برای
اسید غیرقابلنفوذ است .به هیچ عنوان خورندگی هم
ندارد .اگر اسید نفوذ داشته باشد اصال به لحاظ اقتصادی
برایشان به صرفه نیست .اما روی بحث آلودگی هوا و
خردایش مشکل داشتند که ما اخطارهای الزم را دادیم.
 ۱۰روز فرصت دادیم که فیلترها و سیلکونهایشان که
گرد و غبار محیطی را کم میکند ،سریعا احداث شود.
 سایت هوبره :ظاهرا دولت قطر نامهای به دولت
ایران زده که میخواهند مجددا بیایند و کارهای سایت
را انجام دهند .با آقای فرماندار هم صحبت و مکاتبه
کردیم .قرار شد مشکل نبود آب در سایت را حل کنند.
آب منطقهای متولی تامین آب سایت است .منتظر
هستیمببینیمنتیجهمکاتباتچهمیشود.

رفع تصرف سه هکتار از اراضی شهرداری

سرپرست مدیریت حقوقی و امالک شهرداری سیرجان از رفع
تصرف  30000متر مربع از اراضی ملکی شهرداری که تحت تصرف
عدوانی یک شرکت خصوصی بود خبر داد.
توگو با واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
محمد زیدآبادینژاد در گف 
سیرجان گفت :حکم رفع تصرف از  30000متر مربع از اراضی ملکی شهرداری
که تحت تصرف عدوانی یک شرکت خصوصی بود و با تکرار جرم موفق به
ایجاد حصار شده بودند ،خلع ید شده و حدود  1500متر مربع دیوار حصار
تخریب شده و تحویل واحد امالک شهرداری سیرجان شد.
وی تصریح کرد :یک شرکت خصوصی واقع در جاده تهران اقدام به
تصرف عدوانی حدود سه هکتار از اراضی مربوط به شهرداری کرده بود که قبال

نیز این شهرداری از طریق ارجاع موضوع به کمیسیون ماده  100و مراجع
قضایی اقدام به رفع تصرف کرده اما مجددا این اراضی توسط آن شرکت
تصرف و حصار غیرقانونی آن احداث میشود که شهرداری دعوی خود را به
منظور رفع تصرف مجدد به مراجع قضایی ارایه میکند و در پایان سال 97
رای مبنی بر محکومیت آن شرکت و رفع تصرف صادر میشود و امور حقوقی
شهرداری هماهنگیهای الزم برای اجرای رای را انجام داده و در نهایت صبح
روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور سرپرست مدیریت حقوقی و امالک،
وکیل شهرداری ،کارشناس رسمی دادگستری ،نماینده اجرای احکام و واحد
اجراییات شهرداری و جمعی از کارشناسان ،بخشی از رای قطعی صادره مبنی
بر تخریب حصار اطراف اراضی تصرف شده اجرا شد.

«آگهیمناقصهعملیاتبرداشتمحصولپستهتر» نوبتدوم
شــرکت کشــاورزی سیرجانبنیاد(ســهامی خــاص) در نظــر دارد عملیــات
برداشــت محصــول پســته تــر باغــات خــود را در ســطح  1765هکتــار واقــع در
شهرســتانهای ســیرجان ،انــار و چتــرود را از مــورخ حــدود  98/06/23از طریــق
مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد
حقوقــی و حقیقــی کــه توانایــی برداشــت برابــر ظرفیــت ترمینالهای ضبط شــرکت
روزانــه حــدود  180تــن را دارنــد ،جهــت همــکاری دعــوت بــه عمــل میآیــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصه بــه آدرس:
ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -شــرکت کشــاورزی
ســیرجانبنیاد مراجعــه نماییــد و یــا بــا شــماره تلفــن  09131787825مدیــر
تولیــد شــرکت تمــاس حاصــل نماییــد.
زمان برگزاری مناقصه 98/06/12 :راس ساعت  9صبح
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