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 برگزاری ویژه برنامه مجازی »عطر سخن سعدی« در شیراز
سعدی  بزرگداشت  روز  با  همزمان  فارس  استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره 
شیرازی، ویژه برنامه ملی »عطر سخن سعدی« را با حضور مسئوالن و ادیبان کشوری 

و استانی به صورت مجازی برگزار می کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
فارس، به مناسبت اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی شیرازی، محفل ادبی قند 
پارسی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس میزبان ویژه برنامه ملی »عطر سخن 
سعدی« خواهد بود. در این برنامه غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی و کاووس حسن لی، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، پیرامون 
شعر و هنر شیخ اجل سعدی شیرازی و زیبایی های کالم او گفت و گو خواهند کرد.

فارسی  ادبیات  و  زبان  بخش  استاد  مرادی،  با شعرخوانی محمد  نشست همچنین  این 
دانشگاه شیراز؛ نغمه مستشار نظامی، دبیر محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ 
میرآبادی،  حسینی  حبیب اهلل  و  کشور  برجسته  شاعران  از  خراسانی  محدثی  مصطفی 
شاعر و ادیب استان فارس همراه است. دبیری این نشست را نیز غالمرضا کافی، استاد 

بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بر عهده خواهد داشت.

شهردارصدراخبرداد؛

تأمین بودجه ساخت آرامستان شهر صدرا
با دستور استاندار

صدرنشینی شیراز در انجام
 بیشترین تزریق روزانه واکسیناسیون 

کووید ۱۹ در کشور

انتخاب مسئوالن کمیته های شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان فارس

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانفارساعالمکرد؛

قیمت مصوب خرید مرغ از سوی 
مصرف کنندگان ۲۴۹۰۰ تومان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: از ابتدای راه اندازی 
دوچرخه های اشتراکی تا کنون بیش از ۶۷۶ هزار سفر با دوچرخه در 

شیراز انجام شده است
این  بیان  با  طهماسبی  مسعود  غضنفری:  /خدیجه  اختصاصی  مصاحبه 
مطلب گفت: از ابتدای آذرماه 98 و راه اندازی دوچرخه های اشتراکی تا 
کنون بیش از ۶۷۶ هزار و ۵۳۴ سفر با دوچرخه در شیراز انجام شده است.
وی ادامه داد: ۷۷ هزار و ۶۰۰ کاربر در طول ۱۷ ماه گذشته در سامانه 
دوچرخه های اشتراکی ثبت نام و دوچرخه را به عنوان یک مد حمل و 

نقل به سبد خود اضافه کرده اند.
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: بیشترین سفر در 
صبح ها از ساعت 9 تا ۱۴ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ انجام شده است، 

سفرهای انجام شده برای کار، خرید و تفریح صورت گرفته است.
به  دوچرخه  دستگاه  هزار   ۲ با  ایستگاه   8۷ کرد:  خاطرنشان  طهماسبی 

شهروندان خدمات ارائه می دهند
حسب  بر  شیراز  در  اشتراکی  دوچرخه های  خدمات دهی  محدوده  وی 

ایستگاه ها، ۵۰ کیلومتر مربع عنوان کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز سفرهای انجام شده در طول 
راه اندازی دوچرخه های اشتراکی در شیراز معادل صرفه جویی ۵۶۳ هزار 

و 8۷ لیتر بنزین دانست. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در گفت و گوی اختصاصی با طلوع:

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز مطرح کرد؛ 

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت: حدود هفت هزار نیروی اداری 
اعم از رسمی، پیمانی، کارگری و شرکتی در شهرداری شیراز مشغول به 
کارند که از این میان، بیش از ۳ هزار نیرو شرکتی هستند و این حجم 
نیروهای شرکتی که عمده آنها هم در دوره شهرداری سابق به شهرداری 

وارد شده اند، هزینه هایی را برای شهر ایجاد خواهند کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
جدید  بخشنامه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  موسوی  عبدالرزاق  شیراز 
شهرداری  در  آنان  تعداد  و  شهرداری  نیروهای  به کارگیری  چگونگی 
شیراز، گفت: اخیراً صدور بخشنامه سازمان شهرداری ها موجب نگرانی و 

دغدغه بخش زیادی از این نیروها شده است. 
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز ادامه داد: شهرداری ها هم از نظر نحوه 
اداره و هم از نظر مقررات استخدامی با شرایط خاصی مواجه اند و مجلس 

باید هرچه سریع تر تکلیف آنان را مشخص کند. 
عنوان  شهرداری ها،  سازمان  رئیس  اخیر  بخشنامه  به  اشاره  با  موسوی 
اساس  بر  که  شده  خواسته  شهرداری ها  از  بخشنامه  این  در  کرد: 
و  تهیه  را  شرایط  واجد  شرکتی  نیروهای  اسامی  امتیازبندی  جدول 
تا سهمیه هر شهرداری مشخص  ارسال کنند   برای سازمان شهرداری ها 

شود.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز این بخشنامه را دارای اشکال دانست و 
گفت: در حال حاضر در شهرداری کالن شهر شیراز حدود ۳ هزار و ۷۰۰ 
برای تصدی  باید  افراد  نیاز دارد و  نیروی کارشناس  به  پست سازمانی 

آن ها از تخصص الزم برخوردار باشند.
او ادامه داد: امروز شهرداری به دلیل ناتوانی دولت در تأمین شغل مناسب، 
بخشی از بار اشتغال را بر عهده دارد و حدود ۷ هزار نیروی اداری اعم از 
رسمی، پیمانی، کارگری و شرکتی در شهرداری شیراز مشغول به کارند 
که از این میان، بیش از ۳ هزار نیرو شرکتی هستند و این حجم نیروهای 
وارد  به شهرداری  آنها هم در دوره شهرداری سابق  شرکتی که عمده 

شده اند، هزینه هایی را برای شهر ایجاد خواهند کرد.
تعداد نیروهای شرکتی در دوره کنونی شهرداری شیراز کاهش یافته 

است
 ۷ به  نزدیک  را  شیراز  شهرداری  اداری  نیروهای  کنونی  آمار  موسوی 
هزار نفر دانست و بیان داشت: از آغاز فعالیت شورای کنونی تعداد این 

نیروها کاهش یافته است. 
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به اینکه برخی تصمیمات در 
وارد کردن  داشت:  ابراز  است،  قانون  و  سیاست های کشور  با  تعارض 
بخشی از این نیروها هم در گذشته و هم در دوره کنونی خالف قانون 
و تخلف بوده اما پرسش اینجاست که چرا با وجود سازمان های نظارتی 
وزارت کشور، در دوره ای هیچ اعتراضی به این موضوع نمی شود و در 
دوره کنونی با ورود تعداد بسیار کمی از نیروها در مقایسه با گذشته، 

شهرداری تحت پیگرد قرار می گیرد؟
روند صدور بخشنامه های به کارگیری نیروهای شرکتی در شهرداری

او با اشاره به بخشنامه صادرشده توسط وزیر کشور در تاریخ ۲۴ آذر، 
اظهار داشت: بر این اساس، مجوز جذب بخش زیادی از نیروهای شرکتی 
اعم  به کارگیری  قرارداد کار موقت صادر شد و شاخص های  از طریق 
از مدرک تحصیلی، تخصص، شرایط احراز و درمجموع شایستگی افراد 
با عنوان مالک در نظر گرفته شد؛ پس از این، ایرادهایی نیز از سوی 
 99 آذر   ۲۳ تاریخ  در  نامه ای  طی  نهایتًا  و  مطرح  اداری  عدالت  دیوان 

تغییراتی ایجاد شد.
پیگیری ها در  دنبال  به  بخشنامه و  این  اساس  بر  موسوی عنوان داشت: 
سازمان شهرداری ها بر آن شدیم که حدود هزار نفر از نیروهای شرکتی 
و  داوطلبان  بین  از  آزمون  طریق  از  نیز  تعدادی  و  شرایطی  رعایت  با 

فارغ التحصیالن دانشگاهی جذب شوند؛ اما این اتفاق نیفتاد.
اسفندماه  هجدهم  در  سرانجام  افزود:  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
انعقاد  برای  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  سوی  از  مجوزی   ۱۳99
که  است  شده  عنوان  مجوز  این  در  که  شد  صادر  معین  کار  قرارداد 
درصد   ۱۰ سقف  تا  حداکثر  معین  کار  قراردادی  نیروی  به کارگیری 
پست های  همچنین  است؛  مجاز  شهرداری  هر  در  سازمانی  پست های 
سازمانی به تعداد نیروهای به کار گرفته شده، باید مسدود شوند و نیز در 
به کارگیری این افراد باید شرایط احراز مشاغل قابل تخصیصی را رعایت 
کنند؛ افزون بر این، افراد باید با رعایت مراتب شایستگی به کار گرفته 

شوند و سهمیه ایثارگران رعایت شود.
و  کشور  وزیر  نامه  در  که  شایستگی  مالک های  به  اشاره  با  موسوی 
سازمان امور اداری و استخدامی آمده است، گفت: بر این اساس سابقه 
خدمت حداکثر ۶۰ امتیاز و به ازای هر سال، ۴ امتیاز، آزمون ۲۰ امتیاز، 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۵ امتیاز، لیسانس ۱۰ امتیاز، فوق لیسانس ۱۵ 

امتیاز دکتری ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است.

عدالت  و  قانون  با  تعارض  در  شهرداری ها،  سازمان  اخیر  بخشنامه 
استخدامی است*

مدرک  دارای  فردی  اگر  اخیر،  بخشنامه  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
تحصیلی فوق دیپلم باشد و ۱۵ سال سابقه خدمت هم داشته باشد و در عین 
حال، هیچ امتیازی هم از آزمون کسب نکند ۶۵ امتیاز به او تعلق می گیرد 
و اگر فردی دارای دکترای تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری باشد 
و مثاًل ۵ سال هم سابقه خدمت داشته باشد و نمره آزمون را هم به طور 
کامل به دست آورد، جمعًا به ۶۰ امتیاز خواهد رسید؛ بنابراین در رقابت 

با فرد قبلی نمی تواند امتیاز الزم را کسب کند.
را  معین  کار  قرارداد  فلسفه وجودی  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
برای استفاده در مشاغل کارشناسی و مدیریتی برشمرد و تصریح کرد: 
بنابراین، دو اصل تخصص و کمک به کارآمدی شهرداری دلیل اصلی 
اجازه انعقاد قرارداد کار معین است؛ اما اشکاالتی با شرایط موجود ایجاد 

خواهد شد.
ایجاد  هم  را  جدیدی  مشکالت  اخیر  بخشنامه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عدالت  و  شهرداری  مصالح  و  منافع  رعایت  کرد:  اضافه  کرد،  خواهد 
استخدامی وظیفه ماست و اعضای شورای شهر سوگند یاد کرده اند که 
این مشکالت  اما  را رعایت کنند؛  در تصمیمات، صرفه و صالح شهر 
دغدغه هایی جدی برای شهرداری ها ایجاد می کند و عماًل امکان تحقق 
این مهم را دشوار می سازد. موسوی بخشنامه سازمان شهرداری ها را در 
تعارض با قانون، بخشنامه وزیر و مجوز سازمان امور اداری و استخدامی 
حل  برای  را  مجوز  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  گفت:  و  دانست 
برخی پست های تخصصی و کارشناسی  مشکل شهرداری ها در تکمیل 
صادر کرده است؛ اما ترتیب و نحوه امتیازدهی این امر را محقق نخواهد 
با اجرای  کرد.او مشکل دوم را عدم رعایت صرفه و صالح شهرداری 
این بخشنامه دانست و اظهار داشت: فلسفه این مجوز، استفاده از نیروهای 

شایسته است و با مثالی که یاد شد، تحقق این امر ممکن نیست. 
معرفی  و  رابطه  اساس  بر  نیروهای شرکتی که  داشت: همه  عنوان  وی 
این و آن وارد شهرداری شده اند و سال های زیادی از امتیازات استفاده 
کرده اند، محروم کردن افراد شایسته از ورود به شهرداری، به منزله تأیید 
ملک  شهرداری  زیرا  است؛  دیگران  حقوق  تضییع  و  خالف  اقدامات 
به  متعلق  نیست و  یا اعضای شورای شهر و دیگران  خصوصی شهردار 

همه مردم است؛ اما بخشنامه اخیر در تعارض جدی با این نکته است.
مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز عدالت، صرفه و صالح را در نظر 

دارد 
او با اشاره به مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز در تاریخ اول خرداد 99، 
بیان داشت: این مصوبه به دنبال رایزنی با مجموعه سازمان شهرداری ها و 
توافقات اولیه، طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، یک هزار و ۴۲ 
نفر از نیروهای شرکتی موجود که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به باال 
هستند، از طریق برگزاری آزمون و با رعایت شرایط احراز پست های 
سازمانی با انعقاد قرارداد کار موقت، جذب شهرداری شوند و با هدف 
رعایت عدالت نسبی و اینکه فرصتی هم به داوطلبان شایسته بیرون از 
شهرداری داده شود، پیش بینی شد که عالوه بر این تعداد، ۳۰۰ نفر نیز 
شهرداری  از  بیرون  که  دانشگاه ها  فارغ التحصیل  متخصص  نیروهای  از 
هستند، از طریق فراخوان و برگزاری آزمون، جذب شهرداری شوند؛ به 
این ترتیب هم به طور نسبی منافع و صرفه و صالح و قانون رعایت شده 

و هم امکان جذب تعداد زیادی از نیروهای موجود فراهم می شد. 
موسوی اظهار کرد: معتقدم مصوبه شورای اسالمی شهر دربرگیرنده منافع 
شهرداری، نیروهای شرکتی موجود، بخشی از دانش آموختگان دانشگاه ها 
بنابراین  است؛  نسبی  عدالت  و  قانون  رعایت  ضامن  همه  از  مهمتر  و 
 ۲ حدود  به کارگیری  اجازه  باید  است،  مشکل  حل  فکر  به  دولت  اگر 
هزار پست بالتصدی موجود را در شهرداری شیراز صادر کند؛ در این 
و  شد  خواهد  حل  شرایط  واجد  نیروهای  تمامی  تقریبًا  مشکل  صورت 

امکان استخدام تعدادی از فارغ التحصیالن هم فراهم می شود.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز تصریح کرد: شهردار سابق پیش قدم 
شود و بگوید با چه مالک و ضابطه ای تک تک نیروها را در زمان تصدی 
خود وارد کرده است و نسبت ها را هم مشخص کند و بعد از شهردار 

فعلی همین را بخواهیم. 

مدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیاستانفارسخبرداد؛

پرداخت 5۰۴ میلیارد تومان
تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا

در فارس


