 مهر :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از ثبت نام  ۱۷هزار نفر در
سامانه کارورزی این استان خبر داد.رضا اسماعیلی با بیان اینکه باید زمینه ایجاد این تعداد شغل
فراهم شود و سهم هر دستگاه مشخص شده است ،افزود :پیشبینی شده که طی این مدت
 ۳۶هزار شغل در استان ایجاد کنیم .وی با اشاره به اینکه بیش از  ۳۷درصد اشتغال استان
کرمان در بخش کشاورزی است ،تصریح کرد :این در حالی است که سهم کشاورزی در اشتغال
کشور زیر  ۲۰درصد است .او گفت :امسال  ۲۰هزار میلیارد تومان برای کارگروه اشتغال کشور
در نظر گرفته شده است که سهم استان کرمان حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰میلیارد تومان است .البته
برای استفاده از این مبلغ طرحهای کارشناسی شده باید مطرح شود که اشتغال داشته باشند.

 ۱۷هزار نفر در
سامانهکارورزی
کرمان ثبت نام
کردند

یادداشت

تاملی بر ویژگیهای دولت مصلح

شهسوارصادقی
دکترحسنروحانیرییسجمهور
ایراندرمراسمتحلیفخودگفت:
«ما دولتی مصلح هستیم چه در
سیاست داخلی و چه خارجی که
صلح را بر جنگ و اصالح را بر
جمودترجیحمیدهیم».بیاناین
سخناناززبانرییسجمهورمحترمحایزاهمیتاست.زیر
ا حاکی از واقعگرایی و پذیرش رویکرد اصالحطلبانه در اداره
جامعه است .نامگذاری دولت جدید را به نام دولت مصلح
باید به فال نیک گرفت .به همین مناسبت قصد دارم با
تکیهبرمتونوادبیاتسیاسیواجتماعیویژگیهایمهم
دولت مصلحو مشی مصلحانه رابه اختصار توصیفکنم.
-1پذیرشواقعیتها
مصلحان اجتماعی خیالپرداز و پوپولیست و فریبکار
نیستند .آنها واقعگرا و صادقاند و واقعیتها را به رسمیت
میشناسند .هیچگاه اراده خود را بر واقعیتها تحمیل
نمیکنند یا صورت مسئله را نادیده نمیگیرند .به جای آن
میکوشند به کمک یک واقعیت ،واقعیت دیگری را تغییر
دهند یا مسئله را حل کنند .مثال با رواج اشتغال و رونق بازار
کسبوکارمیکوشندباآسیبهایاجتماعیمقابلهکنند.
-2پاکدستی
دولتمصلحباکارگزارانپاکدستوسالممعناپیدامیکند
وبرایاینمنظورضمندقتدرانتخابهمکارانهموارهبر
عملکردآنانآشکاروپنهانینظارتداردوبامتخلفانبدون
مجامله و رودربایستی برخورد میکند و برای ریشهکن
شدن فساد و تنبیه مفسدان در چارچوب قانون بر برگزاری
علنی دادگاهها تاکید میورزد .چه اینکه بر این باور است
که عالوه بر محکومیت در محاکم رسمی ،محکومیت در
افکارعمومیموجبشفافیتوبازدارندگیبیشتریاست.
 -3توجه به نهادهای مدنی
یداند اصالح و
دولتمرد مصلح و مدعی اصالح به درستی م 
ادارهجامعهدرعصرحاضربدونجامعهمدنیقویمتشکل
از احزاب و اصناف و انجمنهای مردمی میسر نیست .لذا به
تکوینوتقویتجامعهمدنیاهتماممیورزد.
-5دموکراسی
مصلحان سیاسی و اجتماعی از دیرباز دریافتهاند؛ قدرت
فسادآور است و فساد قدرت را فقط با قدرت مردم که همانا
دموکراسی است ،میتوان کنترل کرد .لذا دولتمرد صالح
کسی است که روند دموکراسی یا مردمساالری را تقویت

وتسهیلوتسریعنماید.
-6مطبوعات
دولت مصلح و وفادار به دموکراسی مطبوعات را به عنوان
رکن چهارم دموکراسی به رسمیت میشناسد و از این نهاد
ونقشاطالعرسانیونظارتیآنباتمامقواحمایتمیکند
و از خطاهای احتمالی با دیده اغماض میگذرد.
 -7نقد و ناقدان
یداند و باور دارد که اصالح امور در گرو نقد
دولت مصلح م 
و انتقاد است و بنا بر همین باور در چنین دولت نقدپذیری،
ناقدان آزاد و در امان و حتی شایسته احتراماند.
-8حاکمیتقانون
دولتمصلحدولتقانوناستچهاینکهنادیدهگرفتنقانون
ولو نتایج مثبت هم داشته باشد ،عین فساد و مولد مفاسد
پیدرپیخواهدشد.
-9رفعتبعیض
مصلحاناجتماعیباهرگونهتبعیضمخالفاندواندیشهیی
را که برای افراد و بخشهایی از جامعه امتیاز ی خاص قایل
یدانند و از اجرای آن جلوگیری میکنند.
باشد ناروا م 
-10آگاهی
چنین دولتی در ذات خود متکی به آگاهی و هوشیاری
مردم و رای و نظر علما و دانشمندان و کارشناسان است.
با جهل و بیخبری و خرافه و افسانهسرایی بیگانه و دشمن
است و از گردش آزاد اطالعات و توزیع عادالنه معرفت و
استقاللنهادهایعلمیباتماموجوددفاعمیکند.
-11عدالتمحوری
در این رویکرد اصالح و اعتدال و عدالت و قسط الزم و ملزوم
یکدیگرند .و هر کدام موجب بقا و قوام دیگری است .در این
جا دور دولت بر منهج عدل است و البته عدالت تنها به امور
اقتصادیمحدودومقیدنمیشودبلکهشاملتوزیععادالنه
قدرت و معرفت و منزلت نیز میشود.
-12انسانیت
ویژگی مهم مصلحان انساندوستی آنان است .این گروه با
یدانندمصلحان
خطامخالفنداماخطاکارانراالیقکمکم 
تنها به دنبال اصالح روند و ساختارها نیستند .آنها برای
اصالح افراد خطاکار هم نظر و برنامه دارند.
نکتهآخروفوقالعادهمهم:بدانیمبیندولتمصلحوجامعه
صالح رابطهی دوسویه و تقویتکننده وجود دارد بنابراین
ما باید دولت را در مسیری که اعالم کرده یار و مددکار
باشیم .دولت نیز باید به الزامات دولت مصلح و وعدههای
خود وفادار باشد.

کمپین دری از عشق

خالصه آگهی مزایده نوبت دوم

اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ســیرجان
بــه اتفــاق هیئــت امنــا امــامزاده علــی(ع) در نظــر
دارد یــک بــاب مغــازه واقــع در بلــوار نمــاز -جنب
دانشــگاه علمیکاربــردی بــا اجــاره بهــای ماهیانــه
 6/700/000ریــال را بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
متقاضیــان میتواننــد تــا پایــان وقــت اداری
مــورخ  96/05/29پیشــنهادات خــود را بــه ایــن
اداره تحویــل نماینــد.

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان
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 بتول باللی
بیکار داخل خانه نشسته و منتظرند بهشان
خبر دهند ،برگردند سر کار .بیپول ،دلشان
به گرفتن مابقی طلبشان خوش است.
کارگران شهرداری زیدآباد به دلیل دعوا با
کارفرما کارشان به اینجا کشیده است .قریب
یک ماه و نیم پیش بعد از اعتصاب کارمندان
و کارگران شهرداری زیدآباد چند نفر از
کارمندان از کار تعلیق شدند .کارگران هم راه
اداره کار را در پیش گرفتند و برای وصول
طلبشانشکایتکردند.
به گفتهی یکی از کارگران ،استارت اعتصاب
از بین  5-6نفر از کارمندان شهرداری زده
شد و با بقیه تماس گرفته شد تا با آنها
همسو شوند« .تقریبا  30نفری بودیم .همه
کارمندان دوست داشتند این کار انجام شود
چون حقوق نگرفته بودند .بعد از اعتراض،
گزارش پاسارگاد از اخراج تعدادی از کارگران شهرداری زیدآباد
شهردار نامهی اخراج چند نفر را امضا کرد
اما ما خالفی انجام ندادیم و از خودمان دفاع
کردیم .حق ما ضایع شده است .مثال به جای
حقوق یک بار به ما کارت هدیه  400هزار
تومانیدادند».
عکس :حسین ایرانمنش
 نیروهای شرکتی شهرداری زیدآباد
اخراج میکنند تا بقیه اعتراض نکنند و حساب شهرداری زیدآباد طلبکار است ولی تا حدی قول میدهد حقوق نیروهای شرکتی با پرداخت
کاملحقوقنگرفتهاند
کارگران شرکتی میگویند 5-6 « :ماه اصال کار خودشان را بکنند».
ی شهرداری به شرکت طرف قراداد به مرور
هم پول گرفته است.ما تمام حقوق شرکتیها بده 
حقوق نگرفتیم .حتی یک ریال هم به حسابمان  قفل زدن در شهرداری کار خوبی نبود
را نزدیک عید پرداخت کردیم ولی شرکت پرداخت شود.
پول واریز نشده است 8 .نفر هستیم که حقوق به شهرداری زیدآباد میرویم .اما شهردار به نیروهایش بیشتر از  700تومان حقوق به گفتهی حسینی؛«بودجهی سال96شهرداری
نگرفتیم .فقط مقداری از حقوق را مثال  ،200حضور ندارد .طی تماس تلفنی معاون با وی ،نداده است» .حسینی پس از ماجرای اعتصاب زیدآباد یک میلیارد و  800میلیون تومان است
 500و  600هزار تومان را دادهاند» .به گفتهی قرار میشود ،شهردار به دفتر پاسارگاد بیاید .کارکنان شهرداری دلیل نبود برخی کارمندان بر که تاکنون حدود  400-300میلیون و فقط از
یکی دیگر از کارگران فقط عید نوروز  600هزار سیدمحمدحسینیشهردارزیدآباددلیلکمرنگ سر کار را چنین بیان میکند 5-4« :نفر نیروی طریق وجوه دولتی محقق شده است» .وی ادامه
تومان به حساب آنها واریز شده است و حقوق بودن حضورش در شهرداری را کسالت عنوان شرکتی در شهرداری زیدآباد داریم ولی سه ماه داد«:به شرکت همیار دهیار از سال  93تا االن
میکند؛«مسایل مالی و باالخص مسایل خاص است که قرارداد شرکت معرفیکننده این نیروها حدود 170میلیون بدهکاریم که بابت حقوق
چند ماه را دریافت نکردهاند.
یکی از کارگران که با ماشین زباله کار میکرده ،انتخاباتی ،کنشها و واکنشهای اعضای شورا با شهرداری تمام شده است .دو نفر از نیروها را نیروهای شرکتی و بدهیهای متفرقه است».
میگوید« :روزها با ماشین زباله کار میکردیم باعث میشود تمام هجمهها به سمت شهرداری اخراج کردم که به عنوان تذکری بود .اما یک نفر به گفتهی حسینی  50نفر نیروی اضافه در
و شبها جارو میکردیم ولی االن بیرونمان باشد و کار ما هم کمرنگشود» .حسینی گفت :از اخراجیها سر کار برگشت تا رفع سوءتفاهم شهرداری زیدآباد وجود دارد؛«حدود  40نفر
رسمی ،قراردادی ،شرکتی و  10نفر نیروی
کردند و تسویه حساب هم نکردند .االن دو کارگر «قفل زدن به در شهرداری توسط کارکنان ،کار باشد که به خاطر اعتصاب نبوده است».
افغانی به جای ما کار میکند .شرکت میگوید خوبی نبود .به نیرویی که حقوق نگرفته حق هر  نداشتن درآمد ثابت بزرگترین مشکل خدمات شهری است که با همین بودجه باید
حقوقشان پرداخت شود» .او درباره شکایت
شهرداری پول به ما نداده و شهرداری میگوید نوع فریادی را میدهم ولی به نیرویی که فقط شهرداریزیدآباد
پول دادهایم ،شرکت به شما پول نداده است» .یک ماه حقوق نگرفته حق قفل زدن به در را حسینی عامل مشکالت شهرداری زیدآباد را عدم کارگران گفت« :از طرف اداره کار ابالغی به
توگو با درآمد ثابت ،نیروی زیاد ،مهاجرت شهروندان شهرداری زیدآباد مبنی بر شکایت نیروها نشده
یکی دیگر از کارگران میگوید« :بعضی وقتها نمیدهم .در این موارد ،اعتراض و گف 
یداد و میگفت مافوق باید انجام شود .اگرچه دلیلشان حقوق زیدآبادی به شهر ،عدم دریافت عوارض کشاورزی است و مربوط به شرکت همیاردهیار است که
شرکت  300هزار تومان م 
علیالحساب این را داشته باشید ،شهرداری هنوز بود اما نیروهای شهرداری یک ماه حقوق معوق از کشاورزان ،حضور جمعیت زیاد در فصل مشکالت زیادی هم دارد .از خودشان بپرسید چرا
پول ما را نداده بعدا با شما حساب میکنیم .ما داشتند و نیروهای شرکتی هم طرف حسابشان برداشت محصول به زیدآباد و وجود تعداد زیاد حقوق نیروهایش را نداده است».
برای پول یک نان حیران هستیم .آقای شهردار شرکت است نه شهرداری» .حسینی میگوید :افاغنه اعالم کرد و گفت« :با چنین وضعیتی  خواستهی خود نیروها بود که سر کار
میگوید تحمل کنید درست میشود .ما هم «شهرداری زیدآباد به شرکت همیار دهیار پول نمیتوان عوارض و پول خدمات شهری را از نیایند
تحمل کردیم اما بدهیها از همه جا فشار آورده ،داده اما آنها به نیروهایی غیر از نیروهای شرکتی مردم دریافت نمود» .او معتقد است شهرداری مهدی رمضانیپور مدیرعامل شرکت همیار
هیچ کجا دیگر به ما قرض نمیدهند .دو نفر را شهرداری پول دادهاند .هرچند این شرکت از را مشک لدار و با بدهی تحویل گرفته است اما دهیار که با شهرداری زیدآباد برای تامین نیرو

اخراج بعد از اعتصاب

قرارداد دارد ،نظر دیگری در خصوص اخراج
و پرداخت حقوق کارکنان شهرداری دارد:
«این نیروها درست کار نمیکردند .مهلت
دادم تا برگردند و خواستهی خودشان بود که
نیایند .نامهشان را برای بیمه بیکاری نوشتم.
جمعآوری زباله و رفت و روب کار بیاهمیتی
نیست .علیرغم اینکه از شهرداری طلبکار
هستیم باز هم کارشان را انجام میدهیم».
رمضانیپور عنوان کرد« :این نیروها مقداری
پول گرفتهاند .شاید نفری  1میلیون طلب
باشند و تا روزی که با ما همکاری کردهاند،
طلبشان را میدهیم .هیچ شرکتی سر ماه
حقوق نمیدهد .چون کار ما در دهیاریها
و شهرداریها هست ،کمکم پول میدهند.
تضمین نمیکنیم سر ماه حقوق بدهیم».
وی از پاسخ در مورد اخراج چند نیروی
شرکتی شهرداری زیدآباد طفره رفت و گفت:
یدانم و باید
«تاریخ پایان قرارداد اینها را نم 
بررسی کنم اما قرارداد جدیدی برای ما از
طرف شهرداری آوردند که محل کار آنها
عوض شود».
 االن وقت آن نیست زیر و بم
شهرداری را بررسی کنیم
حسین فیاضبخش رییس شورای شهر زیدآباد
دلیل عمده مسایل و مشکالت شهرداری زیدآباد
را مشکالت مالی دانست و گفت« :سه روز دیگر،
شهرداری دورهاش تمام میشود و وقت آن
نیست که زیر و بم شهرداری را بررسی کنیم».
وی اخراج اخیر کارمندان را برطبق بخشنامهی
استانداری و دفتر امور شهری دانست؛ «االن
مشکل حل شده و آنها هم در شهرداری ماندگار
شدند .کارگران هم نیروهای ما نیستند و نیروی
شرکتیهستند».
 پرونده کارگران شهرداری زیدآباد در
حال رسیدگی است
حامد هادیان رییس اداره کار و رفاه اجتماعی
سیرجان ،تعداد کارگران شاکی از شرکت همیار
دهیار(شرکت طرف قراداد شهرداری زیدآباد)
را  7نفر اعالم کرد که از تیر ماه به دلیل عدم
دریافت حقوق به این اداره شاکی شدهاند .وی
گفت«:پروندهاینکارگراندرمرحلهیرسیدگی
است و طبق نظر هیئت تشخیص پرونده و با
حضور نمایندگان کارگر و کارفرما اگر حق و
حقوقی متعلق به آنها باشد و اگر شامل بیمه
بیکاریشوند،هیئتتصمیمگیریمیکندامادر
حال حاضر حقوقی از بایت بیمه بیکاری دریافت
نمیکنند».

 اميرضا صادقي  ،امیررضا پورخسروانی ،احسان نجمالدینی ،یاسمن عالیی ،سرنا و آرمين نوري ،محمدمهدی رضاپورافشار ،آوا عرب ،نازگل
زیدآبادی ،اشکان اویسی ،امیرعلی کاظمی ارشلو

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ســیرجان
بــه اتفــاق هیئــت امنــا امــامزاده علــی(ع) قصــد
دارنــد ،دو واحــد آپارتمــان واقــع در خیابــان
انقــاب را بــا اجــاره بهــای ماهیانــه هــر واحــد
 10/000/000ریــال بــه اجــاره واگــذار نمایند.
متقاضیــان میتواننــد جهــت شــرکت در مزایــده
تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 96/05/29
پیشــنهادات خــود را بــه ایــن اداره تحویــل
نماینــد.

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

خالصه آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان در نظر دارد ســه باب مغــازه مربوط به موقوفه حاجاکبر اســفندیارپور
واقــع در بلــوار عباســپور را بــا اجــاره بهــای ماهیانــه هــر مغــازه  2/500/000ریــال بــه اجــاره واگذار نمایــد .متقاضیان
میتواننــد تــا پایــان وقــت اداری مــورخ  96/05/29پیشــنهادات خود را بــه ایــن اداره تحویل نمایند.
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