نگران شیوع کرونای
هندی در استان
کرمان هستیم

تسنیم :علی زینیوند در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا استان کرمان با تقدیر
از زحمات کادر درمان و دست اندرکاران اجرای طرح شهید سلیمانی مقابله با کرونا در
استان کرمان اظهار داشت :وضعیت با ثباتی در ارتباط با ابتال به کرونا در استان داریم.
وی با بیان اینکه وضعیت موجود بسیار شکننده است و عدم رعایت پروتکلها میتواند
بسیاری را درگیر بیماری کند گفت :نگران شیوع ویروس کرونای هندی در استان کرمان
هستیم و رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد باید از تجمعات و
دورهمیهای خانوادگی جدا ً خودداری شود.

شهر

5

اخالل قطعی برق در اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی

شماره 647
 5خرداد 1400

در شرایطی که هنوز یک ماه به آغاز فصل تابستان و شروع روزهای گرم طاقتفرسا باقی مانده ،قطعیهای مکرر برق و البته
بدون برنامه در استانهای مختلف کشور بیشتر فعالیتها در بخشهای مختلف را مختل و با مشکالتی مواجه کرده است .در کنار
گالیهمندی بخش خانگی قطعی برق اقشار ،اصناف و برخی نهادها را نیز در خدمت رسانی به مردم با مشکل مواجه کرده است به
طوری که محمد جعفری دبیر طرح نسخه نویسی الکترونیک در کشور به قطعیهای برق در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت :این
امکان وجود دارد که در زمان قطعی برق که این روزها شاهد آن هستیم در اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی اخالل ایجاد
کند و اگر قطعی برق ادامه داشته باشد ناخواسته با نسخه نویسی دستی و کاغذی روبه رو خواهیم شد و راه دیگری نداریم.

گزارش

گزارشی از افزایش نجومیتعرفههای نظام مهندسی؛

معظمه صادقی نژاد

«تعرفه خدمات مهندسی» بهطور واقعی تا چه اندازه
روی هزینه ساخت مؤثر است؟ چگونه محاسبه
میشود؟ تکلیف تعرفهها برای سال  ۱۴۰۰چه شد؟
مردم چه میگویند؟ «مسکن» گرانبهاترین دارایی
مردم است .کاالیی که گذشته از ارزش ریالی بسیار باال،
حافظ و سرپناه مهمترین سرمایههای معنوی انسان نیز
جان خودش گرفته ،تا جان عزیزترین آدمهای
هست .از ِ
زندگی .برای همین کیفیت و امنیت سازه حیاتی است.
مردم انتظار دارند خانهای که با سالها سختیکِشی
و یکعالم قسط و قرض خریداری میکنند ،نه تنها
کیفیت مناسبی برای سکونت داشته باشد ،بلکه از
سالمت عزیزانشان نیز در مواقع بحران حفاظت کند.
البته که این مهم جز با مهندسیسازی ساختمان
امکانپذیر نیست .بدیهی است سازنده یا پیمانکار یک
پروژه بهطور طبیعی برای کاستن از هزینهها و اجرای
نهچندان باکیفیت سازه ،انگیزه دارد .برای همین
اص ً
ال سازمان نظاممهندسی تأسیس شد؛ دستگاهی
که متولی نظارت بر اجرای عملیات عمرانی در شهرها
است .بعالوه مسوولیت «طراحی» و «محاسبات»
نقشههای ساختمان نیز با آنهاست.
افزایش نجومی تعرفههای نظام مهندسی

برای این مسوولیت مهم تعرفههایی از سوی نظام
مهندسی استان به شهرستان ابالغ شده است که این
افزایش نجومیقیمتها دردسر آفریده و عمال جلوی
ساخت و ساز را در سیرجان گرفته است و شاکیان
زیادی داشته و دارد.
افزایش تعرفه نظام مهندسی و کاهش درآمد شهرداری
در مورد افزایش تعرفههای نظام مهندسی در سال
۹۸نسبت به سال  ۹۹یک بار۶۰درصد گران شد در
نیمه دوم ۹۹نیز مجددا ۱۵درصد افزایش قیمت دادند
پس مجموعا ۷۵درصد افزایش قیمت داشتند و در
سال ۷۹ ،۱۴۰۰درصد افزایش تعرفه داشته اند که
این موضوع افزایش ،کمر ساخت و ساز شهر را خرد
میکند .این حق الزحمه قبال به حساب خود شخص
واریز میشد و از همین روی میشد به صورت قسطی

این شهر گرانتر میشود

عکس :سید محسن فروزنده

کار کرد و تخفیف گرفت اما از امسال این پول مستقیما
به حساب نظام مهندسی کرمان واریز میشود که
سازمان نظام مهندسی کرمان نیز بعد از کسر مبلغی
برای خودش پول حق الزحمه را به مهندس پروژه
میدهد .این موضوع باعث شکایت مردم و کاهش درآمد
شهرداری میشود از این طرف هم شهرداری نیز گرفتن
پروانه ساخت و ساز را گران کرده است که عمال کسی
نمیتواند برای ساخت و ساز اقدام کند.
همسان سازی تعرفهها با کرمان

بحث دیگری که مطرح است همسان سازی کردن
تعرفهها با شهر کرمان است مثال تعرفه بخش آباده
سیرجان با بلوارجمهوری کرمان یکی شده اما نظام
مهندسی کرمان به این فکر نمیکند که مردم منطقه
آباده سیرجان قشر خیلی ضعیفی هستند .مورد بعدی
بحث ما این است که پولهایی که به حساب کرمان
میرود پول هنگفتی است و عمال یک نقدینگی را از
سیرجان برده اند حاال پول چه مدت و به چه حساب
میرود و سود میکند بماند که باید نظام مهندسی
جوابگو باشد که چندین سال این کار را نکرده است.
این موضوع در کل کشور انجام شده اما در تهران به

خاطر اعتراضهای بسیار لغو شده است.

هیات رییسه هیچ نقشی در افزایش قیمتها ندارد

خبــر

در ادامه مسیر گزارش با مسعود ترابی؛ عضو هیات
رییسه نظام مهندسی سیرجان در این موضوع به گفت
و گو نشستیم او میگوید :افزایش تعرفه داشتیم و این
افزایش سراسری است چون تا مرداد ۹۸هیات مدیره
دیگری بوده افزایش قیمت نداشته و از سال ۹۹به دلیل
افزایش تورم افزایش تعرفههای نظام مهندسی را داشته
ایم .این افزایش تعرفهها از سال  ۹۹استانی اعالم شده
است .خود شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل
کشور به استانها و از مراکز استانها به شهرستانها
ابالغ شده است و هیات رییسه هیچ نقشی در افزایش
قیمتها ندارد و ما همان تعرفههای اعالم شده از مرکز
استان را در سیرجان ابالغ و اعمال میکنیم.
ترابی در ادامه میافزاید به دلیل شکایتهای مردمی و
درخواستهای فرماندار سیرجان ،به کرمان نامه زدیم
ولی متاسفانه هنوز خبری نیست این تعرفه بسته به
نوع ساختمان بین ۶۰تا ۷۰درصد افزایش تعرفه داشته.
قطعا حاشیه شهر با خیابانهای اصلی تفاوت درصد
داریم اگر مثال حاشیه شهر تعرفه ۴۰درصد افزایش

قانون برگه نشدن چک ابالغ شد اما انجام نشد

داشته باشد قطعا خیابانهای اصلی  ۶۰درصدی است
و متاسفانه قیمت تعرفههای ما با مرکز استان یکسان
است .نظام مهندسی ساختمان زیر مجموعه استان
است و تحت عنوان هیات اجرایی شهرستان سیرجان
فعالیت میکند ما از مرکز استان هر چه ابالغ کنند
انجام میدهیم.
از چهار رشته معماری ،برق ،عمران و مکانیک ۸۳۵
مهندس داریم که منبع درآمدشان همین است و این
افزایش تعرفه به نفعشان شده است و از سوی مهندسان
شکایتی نداریم هرآنچه شکایت داریم از سوی مردم
است ولی مهندسان هم مردم همین شهر هستند و این
گرانی روی اجناس دیگر بی تاثیر نیست.
با راه اندازی سیستم ارجاع نظارت ،مردم نمیتوانند
مستقیما با خود مهندس پروژه مبلغ حق الزحمه و
نوع پرداخت آن را تعیین تکلیف کنند و در این میان
تخفیفاتی بگیرند و یا به صورت اقساط بپردازند .االن
طراحی را با خود مهندس حساب و کتاب میکنند
اما پول نظارت را باید به حساب سازمان بدون تخفیف
بریزند و این پول ۴۵درصد نقدی به مهندس مورد نظر
پرداخت میشود و ۴۰درصد نیز در طول سال دریافت
میکند و ۱۵درصد باقی مانده نیز سهم نظام مهندسی
کرمان است این امر نقدینگی را از سیرجان میبرد
پول در بانک سیرجان است و حق امضا با هیات مدیره
کرمان است.
او در پایان گفت :با شروع ۱۴۰۰و افزایش تورم ارباب
رجوع خیلی کاهش یافته است این موضوع قطعا روی
کسب درآمد شهرداری هم تاثیر مستقیم دارد چون تا
ما نقشه ای ندهیم کسی برای کسب پروانه ساخت به
شهرداری مراجعه نمیکند.
در ادامه تالشمان برای صحبتهای محمد فرساد
رییس نظام مهندسی سیرجان به نتیجه نرسید
همچنین ابوذر زینلی ،رییس شورای شهر سیرجان
برای پیگیری و حل این موضوع گفت :حل این مشکل
در حوزه اختیارات شورای شهر نیست و هیچ کمکی از
دست ما بر نمیآید .حال این موضوع مطرح است که
حق مردم را که باید بستاند؟

اوایل اردیبهشت ماه خبری خوب برای کسبه از سوی تمام رسانههای
کشوری منتشر شد .محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور
پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :امروز در ستاد ملی کرونا
با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی
گرفته شد که قدری بتوانند سرپا باشند .وی ادامه داد :یکی از موارد
این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها امکان
فروش محصوالت خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف چکهایی
را صادر کرده اند و عم ً
ال امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت
چک را پیدا نمیکنند و این به طور زنجیره وار مشکالتی را ایجاد
میکند.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد :تصمیمگیری در این مورد
ابعاد مختلفی دارد اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب
رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه
یک تنفسی به مبادالت با چک دهد و بانکها و موسسات اعتباری از
صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین
قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی
که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیرعادی به شرایط
عادی برگردد.
وی اظهار کرد :تصمیم دیگر در رابطه با بحثهای مالیاتی بود به
سبب همین محدودیتها ممکن است بعضی از واحدها نتوانسته
باشند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال  ۹۹خود را
پرداخت کند و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و سررسید
اقساط رسیده باشد ،مهلت پرداخت تا پایان خرداد  ۱۴۰۰امهال شد.
اما این خبر در حد همینویترین باقی ماند و چکهای مردم برگشت
و برگه زده شد .در پی شکایات متعدد مردم از برگه شدن چکهای
خود در تاریخ مقرر با نجف آبادی رییس بانک سپه مرکزی تماس
گرفتیم .وی در این رابطه گفت :این خبر
ابالغ شد اما انجام نشد .در این بازه زمانی اکثر چکهای مشتریان
عودت داده میشدند و تک و توکی هم برگه میشدند چون مشتری
که همان ذینفع چک بود اگر اصرار میورزید ما طبق قانون برگه
میزدیم .این خبر که قانون نبوده یک اطالعیه بوده ولی ما برایمان
مالک قانون بوده است .طبق قانون وقتی ذینفع بخواهد برگه شود
باید برگه شود.
این نامه ابالغیه ۲۶اردیبهشت به دست شعب بانکها رسیده است اما
طبق نظر بازرسین چکهایی که در تاریخ یاد شده برگه شده باشند
در سامانه بانک مرکزی ثبت نمیشوند که حسابشان خراب شود و
طبق نظر قاضی مشکلشان حل خواهد شد و مردم مطمئن باشند که
اگر در موعد مقرر یکم تا بیستم اردیبهشت چکی از آنها برگه شده
باشد موجب خراب شدن سابقه حسابشان نخواهد شد.

آگهی شناسایی و جذب نیروی
انسانی مرد متخصص سیرجان
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جدول رشتـه های مورد تقاضا
ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی  /گرایش

شهر  /استان

سایر مشخصات

1

دیپلم

مکانیک

سیرجان

-

2

فوق دیپلم

برق (گرایش های الکترونیک/قدرت)

سیرجان

-

3

مکانیک (کلیه گرایش ها)

سیرجان

4

متالورژی (کلیه گرایش ها)

سیرجان

5

شیمی (کلیه گرایش ها)

سیرجان

6

حسابداری

استان کرمان

برق (گرایش های الکترونیک/ابزاردقیق/قدرت)

سیرجان

-

8

فوریت های پزشکی /پرستاری /هوش بری

سیرجان

ارایه تعهد عدم اشتغال در مرحله مصاحبه
الزامی است(عدم اشتغال در مراکز
اورژانس  )115جهت تصدی پست تکنسین
اورژانس(داشتن مدرک کاردانی یا کارشناسی)

9

مکانیک (کلیه گرایش ها)

سیرجان

-

10

متالورژی (کلیه گرایش ها)

سیرجان

11

کارشناس صنایع (کلیه گرایش ها به غیر از

سیرجان

12

حسابداری

استان کرمان

13

مهندسی شیمی/کارشناس شیمی(کلیه گرایش ها)

سیرجان

14

کامپیوتر (کلیه گرایش ها)

سیرجان

15

کشاورزی (کلیه گرایش ها)

سیرجان

16

محیط زیست

استان کرمان

17

رشته های فنی(کلیه گرایش ها)

سیرجان

7

لیسانس

ایمنی صنعتی) /کارشناس مدیریت صنعتی

(منظور از رشته های فنی،
رشته های مهندسی گروه ریاضی و فنی است)

-

ارایه سابقه بیمه مرتبط مبنی بر  5سال سابقه
کار مرتبط و اشتغال در زمینه امور قراردادهای
شرکت های تولیدی و ارایه نامه از شرکت
های تولیدی مبنی بر اشتغال در واحد امور
قراردادها الزامی می باشد

