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تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سوادآموزی جلوی فرمانداری سیرجان؛

فرمانداربرای استخدام ما با نماینده مکاتبهکند
 پاسارگاد
تعدادشان زیاد نیست .زنانی با چادرسیاه و
ماسکهای آبی با بنری دردست با تهماندهای
امید دیروز (یکشنبه) ساعت  ۱۰صبح در
اعتراض به تبعیض جلوی فرمانداری سیرجان
تجمع کردند .خودشان میگویند  ۱۴نفر
میشوند و دو نفرشان مرد هستند .گرچه یک
مرد بیشتردرتجمع حاضرنشده .آنها نسبت
بهنادیده گرفتهشدنشانمعترضهستند.
قصه از آنجا شروع شده که وزارت
شوپرورش برای حل مشکل کمبود
آموز 
آموزگار ،بخشی از نیروهای نهضت
سوادآموزی را استخدام کرده و خود به خود
برای بقی ه نیزهمین توقع ایجاد شده است اما
شوپرورش برای دست به سرکردن باقی
آموز 
نیروهای نهضت به قانون مصوب مجلس
استناد میکند که استخدام نیروهای نهضت
شامل آنهایی میشود که فعالیتشان از
قبل سال ۹۱شروع شده بوده.
نوک پیکان انتقاد آموزشیاران نهضت
سوادآموزی به سمت شهباز حسنپور است
و میگویند از فرماندار میخواهیم با نماینده
رایزنی کند .چرا که طبق گفته این آموزشیاران؛

نماینده سیرجان و بردسیر مخالف طرح
مکملی است که یکی از نمایندگان مجلس
برای استخدام باقی نیروهای نهضتی تقدیم
هیئترییسهمجلس کرده است.
«طرفدار وزیر است .از قول وزیر به ما
میگوید بیسواد .البته این را االن میگوید.
زمان انتخابات چیزهای دیگری میگفت .اما
حاال حتا یک مالقات کوتاه به ما نمیدهد،
حرفهایمان را بشنود .جواب تلفنش را
هم نمیدهد ».یکی از آموزشیاران با ناراحتی
میگوید« :به ما میگویند بیسواد .چطوربرای
سوادآموزی به بیسوادان ،باسواد بودیم؟ اگر
بیسوادیم چرا یک عده از ما را قبال استخدام
کردند؟ نوبت که به ما رسید یادشان آمد
بیسوادیم؟ ما هم از دانشگاههای همین
کشور مدرک گرفتیم .مگر حسنپور و وزیر
خودشان از کجا مدرک گرفتهاند؟» دیگری
ادامه میدهد« :سال  ۹۵چهار گروه شامل
طرح استخدام شدند که یک گروهشان
آموزشیاران نهضت سوادآموزی بودند .طبق
این قانون گفتند که هرکس قبل از سال ۹۱
دست کم دو تا شاگرد داشته ،در فهرست
استخدام است .اما همین باعث تبعیض

جناب آقای

ابوذر حلواییپور

انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت
نالملــل
مدیــر روابطعمومــی و امــور بی 
ـر تبریک
ـی گلگهـ
ـی و صنعتـ
ـرکت معدنـ
شـ
عــرض نمــوده ،توفیــق روزافــزون شــما را از
خداونــد منــان خواســتاریم .ســربلند و پیروز
با شید .

شده تا برای مثال آموزشیار با سابقه کاری
کمتر از یک سال شامل طرح استخدام شود
و در مقابل گاه آموزشیارانی با سابقهی بسیار
بیشتربه خاطرنداشتن دو شاگرد همزمان در
سالهای قبل از  ۹۱مشمول این استخدام
نشوند ».یکیشان مادرشهید است و میگوید
که از سال  ۸۸با نهضت همکاری داشته.
دختری جوان که نقش سخنگوی جمع را به
عهده دارد نیز تاکید میکند« :سال  ۹۵چهار
گروه شامل طرح استخدام شدند که یک
گروهشان آموزشیاران نهضت سوادآموزی
بودند .طبق این قانون گفتند که هرکس قبل
از سال  ۹۱دست کم دو تا شاگرد داشته ،در
فهرست استخدام است .اما همین باعث
تبعیض شده تا برای مثال آموزشیاری با سابقه
کاری کمتر ازیک سال شامل طرح استخدام
شود و در مقابل گاه آموزشیارانی با سابقهی
بسیار بیشتر به خاطر نداشتن دو شاگرد
همزمان مشمول این استخدام نشوند .این
طوری بگویم که حاضرند سربازمعلم و نیروی
غیربومی جذب کنند اما ما را که در سیرجان
ی هم به کار
زیر ۲۰نفرهستیم حتا حقالتدریس 
نگیرند .اگربه سطح معلومات ما شک دارند،

همکار گرامی

سرکار خانم ساره میرحسینی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت
ـی را بــه شــما
ـا ریاحـ
ـادروان امیررضـ
شـ
و خانــواده محترمتــان تســلیت میگوییــم.
از خداونــد بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان
صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانیــم.

هفتهنامه پاسارگاد

هفتهنامه پاسارگاد

نیاز به تراشکار و فرزکار

یـک شـرکت معتبـر صنعتـی واقـع در سـیرجان جهـت
تکمیـل کادر تولیـدی خـود از افـراد واجـد شـرایط زیـر
دعـوت بـه همـکاری مینمایـد:
 مهارت در کار با ماشین تراش مهارت در کار با ماشین فرز حداقل یک سال سابقه کارمتقاضیان واجد شرایط میتوانند درخواست خود را از طریق

Email: info.sirjan@Yahoo.com
WhatsAPP: 0901-896-8065
ارسال نمایند.

از متقاضیان آزمون عملی گرفته خواهد شد.
(ذکر شماره تلفن الزامیاست).

امـالک امیـرکبیـر

زمین  220متر درب ساختمان با حصار پروانه شفته شده جنب شهرک ثاراهلل فاز  3فخرآباد توافقی

 44قصب ملک تجاری خیابان امام رضا
زمین  71قصب بر کمربندی روبروی دوراهی باسفهرجان با سند و حصار با تخفیف
زمین  10قصب  150متر پروانه ساختمان درب ساختمان محمودآباد خیابان امام جواد  300م
منزل  18قصب دونبش  900متر زیربنا بسیار شیک نوساز کوی امام
 12قصب تجاری مسکونی  2نبش چهار طبقه نوساز کلید نخورده بلوار چمران کارشناسی
زمین  8قصب با سند تک برگ ابتدای اراضی بهرامی با تخفیف

آپارتمان  100متر دو طرف نور خیابان فردوسی  3میلیارد

آپارتمان  110متر نوساز دو نبش پارکینگ آسانسور انباری سردار جنگل  1/600یا معاوضه
منزل  10قصب درب ساختمان شهرک رزمندگان بسیار تمیز  2/500میلیارد
آپارتمان  107متر  2خوابه دو طرف نور نوساز خیلی شیک خام با بهترین متریال با چشمانداز
روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل در شهرک ها و ....

منزل  12قصب  3واحدی جنب خیابان مشعلگاز
 15قصب زمین  3نبش با موقعیت چشم انداز عالی برای زندگی یا خانه باغچه پاریز توافقی
 24قصب تجاری مسکونی  3نبش با  8واحد مسکونی و  250متر تجاری خیابان خواجو توافقی
نیازمندی:
معاوضه آپارتمان در سیرجان با بندرعباس
خریدار ملک مسکونی تجاری نوساز در خیابانهای فرعی هستیم
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

آزمون بگیرند .قبول نشویم حرفی نداریم .ما با
گرفتن آزمون مشکلی نداریم .آزمون بگذارند
ما ازخودمان مطمئنیم که در آزمون پذیرفته
میشویم .ما  ۸سال مستمر دویست نفر را
باسواد کردیم .از فرماندار میخواهیم که با
ت ایشان
نماینده مکاتبه کنند و دلیل مخالف 
را با طرح استخدام الباقی نیروهای نهضتی در
آموزش و پرورش ،بپرسند».
آنها با گالیه از طرح امین نام میبرند که
طی آن  ۱۵هزار طلبه در کل کشور استخدام
شوپرورش میشوند ولی این تعداد
آموز 
نیروی با سابقه باقی مانده در نهضت تعیین
تکلیف نمیشوند .گرچه هنوزامیدوارند و برای
استخدامشدنتالشمیکنند ،ازخستگیشان
میگویند .خستگی از تدریس در خانههای
مردم .میپرسم اگر شما هم استخدام
شوپرورش بشوید ،تکلیف سوادآموزی
آموز 
بیسوادهای جامعه چه میشود؟ مگر شما
خودتان با عشق و عالقه برای با سواد شدن
جامعه وارد نهضت نشده بودید؟ چرا االن
گریزانید؟
درپاسخ ازمشکالتشان میگویند .اینکه
دیگر بیسواد پیدا نمیشود .فقط در میان

به دو نیروی ساده
جهت شیفت روز در
کبابی و بریانی نیازمندیم
۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰
۰۹۱۳۶۳۷۰۸۲۰

فروشـی
زمین جهت خانه باغ
واقع در ابراهیمآباد

رضوی به فروش میرسد.
09133477754

به منشی،بازاریاب
و شاگرد جهت کار در

نقــاشی
ساختمان

09223194846
به دو نیروی خانم و
سه نیروی آقا جهت کار
در رستوران گلپایگانی

(همراه با بیمه) نیازمندیم

09188664585

جوشکاری سیار

جوشکاری آبگرمکن در منزل
و پله،خورده کاری

کابینت سازی نیازمندیم

پذیرفته میشود

09130246848

پورشاه آبادی

آدرس :خیابان عباسپور

09138456041

کارت دانشجویی آموزشگاه فنی حرفهای دختران
زاهدان به نام معصومه احمدینژاد به شماره

ملی 3131547693:رشته:مربی کودک _ ورودی سال
 82مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

عکس :امین ارجمند

مهاجران افغان میشود پیدا کرد که آن هم به
خاطرتفاوتهای فرهنگی و عقیدتی ،بیخطر
نیست .کرونا و حضور فیزیکی برای تدریس
هم که مشکل بعدی آنهاست .همچنین
آنها از درآمد پایین گالیه دارند و از پولی
یزنند که ایران بابت سوادآموزی به
حرف م 
جمعیت افغان از یونسکو به دالر میگیرد
اما آن را به مبلغی بسیار پایینتر و به ریال به
صورتواریزیهای گاهبهگاهوسالیانهدراختیار

نیروهاینهضتمیگذارد.
با این وجود در چشمان ناامید این زنان
هنوز میتوان سوسویی از امید را دید .امید
به اینکه قانون جدید مجلس تصویب شود.
اشاره آنها به طرح نماینده مهاباد است که
طی آن مقرر طبق یک ماده واحده طرح
اصالح قانون تعیینتکلیف استخدامی
معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت
شوپرورش به
سوادآموزی در وزارت آموز 

جناب آقای حاج شهباز حسنپور

ج حسین اسالمی
و جناب آقای حا 

بــا نهایــت تاســف درگذشــت شــادروان
ـامی را بــه شــما بزرگــواران
ـدی اسـ
حاجمهـ
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد بــرای آن مرحــوم علــو درجــات الهی
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی و
طــول عمــر باعــزت مســئلت دارم.
محمدعلی حافظی
رئیس اداره کتابخانههای عمومی سیرجان

تصویببرسد.
تالشمابرایبرقرازیتماستلفنیباشهباز
حسنپورو گرفتن اظهارات او بینتیجه بود اما
شوپرورشسیرجان
اکبرمحیاپوررییس آموز 
میگوید :چون اعتراض این آموزشیاران به
ایرادات مصوبه سابق مجلس است ،من
در جایگاه پاسخگویی به آنها نیستم .بله
مصوب بشود امیدواریم این چند نفر هم
تعیینتکلیفبشوند.

همکار گرامی

جناب آقای سیدهادی موسوینژاد

درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنیــم .از خداونــد بــرای آن
مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و ســامتی
آرزومندیــم.
موقوفه حاجسید ابراهیم رضوی
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ملکــه کریمالدینــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 454
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیت شــانزده ســهم و ســیزده بیســت و پنجم ســهم مشــاع
از ششــدانگ پــاک  2717اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم ملکــه کریمالدینــی
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده،
لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع
مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی
ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 917 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/11/20 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

