نقش انتقال خون
سیرجان در
تأمین خون
شهرستانهای جنوبی

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت :سیرجان مهمترین پایگاه انتقال خون استان بعد
از کرمان است وی و هیئت همراه با حضور در فرمانداری سیرجان با سهراب بهاالدینی
فرماندار ویژه این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد .و افزود :پایگاه انتقال خون سیرجان
عالوه بر تامین خون مورد نیاز شهرستان سیرجان ،مقداری از خون شهرستانهای جنوبی
استان را نیز تامین میکند.شکوهی تصریح کرد :از مهمترین مشکالت سیرجان ،زمین
پایگاه انتقال خون این شهرستانست که نیازمند حمایت بیشتر است.

بازخورد
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سیرجانقرمزکروناییشد

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت :وضعیت شهرستان سیرجان از لحاظ میزان شیوع کرونا قرمز است و
بیمارستانها پر شده است دکتر محمد موقری افزود :سیر صعودی مبتالیان موجب شده تا بیمارستانها نیزبخش سرپایی تشکیل
دهند تا بتوانند زودترخدمات رسانی را داشته باشند .رضوانی؛ سرپرستار بیمارستان شهید غرضی سیرجان نیز گفت :عادی انگاری
کرونا مردم را دچار غفلت کرده و امروز اگر رعایت نکنیم جان عزیزان مان در خطر است .گفتنی است که هم اکنون بیش از ۵۰
نفر بیمار کرونایی در بیمارستانهای سیرجان بستری هستند و طی  ۲۴ساعت گذشته بیش از  ۱۰۰نفر هم به صورت اخذ دارو و
درمان در خانه به مراکز موقت درمان کرونا مراجعه کردند.

توضیحات تکمیلی سازمان نظام مهندسی
نگران شیوع کرونای
هندی در استان
کرمان هستیم

در پی انتشار گزارش هفته گذشته با عنوان
این شهر «گرانتر» میشود ،مهندس محمد
فرساد؛ رییس نظام مهندسی ساختمان
سیرجان طی تماس خبرنگار ما نسبت به
موضوع شفافسازی کرد.

وی در ابتدای سخنان خود گفت هفته
گذشته یکی از اعضای هیات اجرایی به
شما پاسخ داده که به درستی تمام زوایای
این صحبت را توضیح ندادهاند .ایشان در
ادامه بیان کردند که تعیین و اعالم تعرفه
خدمات مهندسی در کشور سازوکار
خاص خود را دارد و از اختیارات ما در
شهرستان نیست بلکه طبق مبحث دوم
مقررات ملی ساختمان در بخش طراحی
و نظارت درصدی از هزینه ساخت و ساز
است که در بخش طراحی از  1.88درصد
و در بخش نظارت از 2.29درصد شروع
و برحسب افزایش طبقات این درصد
افزایش پیدا میکند و در ساختمانهای
 16طبقه و باالتر به  2.25در طراحی و
 2.75در نظارت میرسد.
هزینههای ساخت و ساز نیز که بایستی
در این درصدها اضافه شوند نیز هرسال
در مرکز تهیه به تایید وزارت راه و
شهرسازی میرسد و توسط شورای
مرکزی نظام مهندسی به مرکز استانها
ابالغ میشود .در مرکز استان این تعرفه
ابتدا در هیات مدیره سازمان نظام
مهندسی استان بررسی و با  25درصد
افزایش یا کاهش یا برابر تعرفه های
ابالغی در کارگروه چهارنفره متشکل
از معاونت عمرانی استاندار ،مدیر کل
راه و شهرسازی ،شهردار مرکز استان و
رییس نظام مهندسی استان تصویب و
جهت اجرا به کل استان ابالغ میشود.
همه ما به خوبی درک میکنیم که
هزینههای ساخت و ساز نیز مانند سایر
مایحتاج مردم طی چند سال اخیر

افزایش داشته است و نرخی که هم
اکنون تعرفه خدمات مهندسی بر اساس
آن محاسبه میشود به عنوان مثال برای
یک ساختمان 2طبقه هزینه ساخت هر
متر مربع  23.200.000ریال تعیین
شده که ما به خوبی میدانیم هزینه
واقعی ساخت آن حداقل دو تا سه برابر
این رقم میباشد که اگر این عدد واقعی
شود تعرفه مهندسی نیز دو تا سه برابر
خواهد شد.
طبق قانون ،ما در شهرستان مجری
هستیم و اختیاری برای تعیین نرخ
نداریم .از زاویه دیگر نیز اگر نگاه کنیم
در هزینه چند میلیونی ساخت یک پروژه
ساختمانی هزینه طراحی در چهار رشته
معماری ،عمران ،مکانیک و برق برای
ساختمانهای متداول بین  40تا 60هزار
تومان در متر مربع و هزینه نظارت برای
چهار رشته و چهار نفر مهندس برای
مدت حداقل دو سال بین  50تا 77
هزار تومان میباشد که از دستمزد یک
متر مربع کاشیکاری در ساختمان کمتر
است.
ما بایستی طبق قانون تعرفه خدمات
مهندسی را بپردازیم و مهندسین نیز
بایستی خدمات خود را طبق قانون به
مردم ارائه نمایند و ما بر ارائه این خدمات
نظارت میکنیم و هرگونه شکایتی در این
خصوص را بررسی و رسیدگی میکنیم.
در بخش طراحی در حال حاضر نقشهها
به صورت کامل و طبق آیین نامههای
مصوب توسط مهندسین تهیه و در نظام
مهندسی کنترل و تایید و به مردم ارائه
میشود و در بخش نظارت نیز امسال با
سیستم ارجاع نظارت کیفیت خدمات
مهندسی ارتقا مییابد و ما به دقت
نظارت مهندسین را رصد میکنیم.
در سیستم ارجاع ارتباط مالی بین

مهندس ناظر و کارفرما قطع میشود
و پول طبق تعرفه به حساب نظام
مهندسی واریز شده و چون بابت
خدمات نظارتی است که بایستی
در دو سال آینده صورت گیرد .طی
مراحل تصویب شده با دریافت گزارش
مهندسین از بازدیدهای انجام شده
ساختمان به حساب ایشان واریز
میگردد .این روش که طبق ماده
قانونی 16مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان انجام میشود و در سایر
نقاط کشور نیز در حال اجراست
مزایای زیادی برای مالک و مردم دارد.
اوال از شفافیت کامل مالی برخوردار
است دوما مهندس ناظر تا دوسال
هیچ پول دیگری بابت تمدید و
پایانکاردریافت نمیکند (البته برای
ساختمانهایی که در سیستم ارجاع
نظارت ثبت میشوند ).سوما به هر
دلیل ناظر تغییر کند درصدی از پول
در حساب نظام مهندسی است که به
ناظر جدید پرداخت میشود و نیاز به
پرداخت مجدد مالک نمیباشد .چهارما
چون پرداخت درصدهای حق الزحمه
هر مرحله منوط به گزارش مهندسین
میباشد ،بازدیدها بیشتر شده و کنترل
مهندسین ناظر توسط نظام مهندسی با
قدرت بیشتری صورت میگیرد .پنجما
دست واسطه گران نقشه از وسط کوتاه
و پدیده مهرفروشی مهندسین به حداقل
ممکن میرسد.
افرادی وجود داشتهاند که شاید خود
از جامعه مهندسی نبودهاند و از راه کار
چاق کنی درآمدهای گاها میلیاردی از
محل مهر و امضای مهندسین داشتهاند
که نه هیچ مسئولیتی گردنشان بوده و
نه مالیاتی بابت درآمدشان میپرداخته
اند ،که با این سیستم درآمدشان حذف
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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.
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خبر

بررسی وضعیت نا بسامان خیابان ابوریحان؛

دود بی مالحظگی بر چشم خودمان
خبــر

اخالل قطعی برق در اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی

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.
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گزارش از مخاطبین پیامی به این شرح دریافت کردم« .پلها مسدود
گزارشی از افزایش نجومیتعرفههای نظام مهندسی؛
فاضالبنشدکثیف و بوی گنداب در خیابان ابوریحان و
قانون برگه شد
اند،ابالغ شد اما انجام
نشدنهچک
خیابانهای فرعی مثل خیابان ارجمند جنوبی هم وضعیت بسیار
بدتری دارند از مسوول مربوطه در شهرداری تقاضا دارم یک ظهر
تابستان مهمان ما باشند تا ببینیم میتواند فقط یک لحظه بوی بد
فاضالب و حشرات موذی را تحمل کند؟»
در پی این گزارش طی تماسی وضعیت نابسامان این خیابان را
به مسوولین شهرداری اطالع دادم در همین رابطه سروش نیا؛
شهردار عنوان کرد :بعضی از خیابانها مانند خیابان ابوریحان که
در فاز اول از میدان قدس تا میدان ابوریحان به دلیل اینکه شیب
مناسبی ندارند باید زیرساخت آنها درست شود .کانال آبهای
سطحی و شیب آن اصالح شود که این پروژه تامین اعتبار شده
و آگهی مناقصه آن منتشر و منتظر انتخاب پیمانکار هستیم .وی
افزود :برخی خیابانها مانند شهید ایران نژاد همین شرایط را
دارند .سروش نیا در پاسخ به این سوال که حدود پنج شش ماه
است بارندگی محسوس نداشتیم ،پس این آب ها از کجا جمع
می شوند؛ گفت :در این خیابانها مغازه و کارواش زیاد است و
بیاعتنایی اهالی محل که در منازل و محل کارشان چاه برای
شستشو ندارند و فاضالب و آب حاصل از شستشوی حیاط و مغازه
آگهیشناساییوجذبنیروی
خود را در جویها رها میکنند و آبها بعد از ماندن در این کانالها
و پول به خود مهندس میرسد و این کم درامد و اسیب دیده تحت پوشش
گندیده شده و چنین مشکالت برای بقیه اهالی بوجود میآید.
داریم
موردیست که مورد مطالبه نمایندگان سازمانهای حمایتی بسته حمایتی
انسانیمردمتخصصسیرجان
جهان فوالد
وی افزود :در حال حاضر زیر ساخت خیابانهای اصلی این منطقه
سیرجان 150مترمربع
متراژ
محترم سازمان بازرسی استان بوده برای کسانی شرکتکهمجتمعتا
را در دستور کار داریم و خیابانهای فرعی خیابانهای شهید عزت
است و در دراز مدت منجر به خدمات با ساختمان میخواهند بسازند در بحث
()www.hrdms.ir
تعرفههای مورد تقاضا آبادی ،میرزایی و ارجمند قبال الیه روبی شدند و کاری بیشتر از
نظارت تخفیفاتی قائل شدیم و در
کیفیتتر مهندسی میشود.
جدول رشتـه
این از دستمان بر نمیآید خیابان ایران نژاد هم به زودی الیه
قطعا شهر سیرجان شهر بسیار پر خدمات در شهرهای اقماری کم جمعیت
روبی میشود.
پتانسیلی است که نیاز به یک نگاه اطراف سیرجان (بلورد ،خواجوشهر،
پس باید این فرهنگ را بین مردم شهرمان جا بیاندازیم اگر که آب
ویژه در ساخت و ساز شهری داردو هماشهر و پاریز ) تخفیفات خوبی قائل
فاضالب و زبالههایمان را در جویها رها کنیم و قطعا باید بوی
ما امروز خیلی از الزامات قانونی که شدیم که به مردم کمک شود و در بخش
نامطبوع شیرابه آن را نیز تحمل کنیم و تقصیر را گردن مسوولین
قبال در سیرجان اجرا نمیشد را اجبار مسکن روستایی با تعرفه بسیار پایینی
نیاندازیم .پس در پی هر مشکل مستقیما به دنبال یک مسوول
کردیم و همه این موارد جهت کنترل و خدمات میدهیم ،در بخش مسکن
شهری برای مقصر دانستن نباشیم و به قول معروف یه سوزن به
نظارت بر ساخت یک ساختمان ایمن و اقدام ملی که هدفگذاری آن برای افراد
خودمان و یک جوالدوز به مردم بزنیم.
با بهره وری بهتر جهت مردم میباشد .فاقد مسکن میباشد خدمات مهندسی
سخن تازه :ضمن تایید لزوم رعایت موازین فوق توسط مردم،
ما به آقای شهردار و همکارانشان در را با  50درصد ارائه داده و میدهیم
این دلیل نمیشود که شهرداری کاری نکند چون باید کانالهای
خصوص هرگونه همکاری مشترک و ارائه و در نهایت از شما و همکاران محترم
فاضالب در خیابانها مرتب الیروبی شوند و شیب مناسبی داشته
خدمات فنی از جمله همکاری در بحث در نشریه وزین سخن تازه که تمام
باشند تا آب در آنها جمع نشود البته بخشی از این مشکل بر
سیما و منظر شهری که برای شهری تالش خود را درحمایت از قانونگرایی
میگردد به مشکالت فنی شهرسازی و بخشی دیگر هم رعایت
مانند سیرجان بسیار ضروری میباشد و شفافسازی عملکرد میکنید کمال
نکردن مردم است.
اعالم آمادگی نموده ایم ،ما برای مردم سپاس و قدردانی را دارم.

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
هست .از جانِ خودش گرفته ،تا جان عزیزترین آدمهای
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

طالی شما را به باالترین نرخ روز خریداریم

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.

خبــر

اینشهرگرانترمیشود

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

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

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 همین ویترین 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.

در نظر دارد جهت تکمیل نیروي انساني مورد نیاز خود و پیمانکاران از بین داوطلبان مردبه صورت

قراردادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.افرادی که

متقاضی حضور در آزمون می باشند ،میتوانند برای ثبتنامازتاریــخ1400/03/01تاتاریــــخ1400/03/07به آدرس اینترنتي
مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهي و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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دیپلم

مکانیک

سیرجان
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ردیف
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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

7

برق (گرایش های الکترونیک/ابزاردقیق/قدرت)

سیرجان

-

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

کارشناس صنایع (کلیه گرایش ها به غیر از

سیرجان

12

حسابداری

استان کرمان
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11

لیسانس

ایمنی صنعتی) /کارشناس مدیریت صنعتی

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

(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

