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شرط معدل
آزمون گلگهر
تغییر نمیکند

 پاسارگاد:درپیتماسهایمکرربادفترنشریهوارسالپیامکتعدادیازشهروندانبااین
موضوع که «وجود شرط معدل شرکت در آزمونهای گلگهر مانعی است برای اینکه این افراد زیادی
باوجودتحصیلدردانشگاهایدولتیوسابقهکاروبیمه،کارتپایانخدمتنتواننددرآزمونشرکت
کنند و اگر امکان دارد این شرط تغییر کند ».روابط عمومی گلگهر در پاسخ به این تقاضاها گفت« :
براساسضوابط،معیارهاوشیوهنامهجذبنیرومالکهاییتعیینشدهورقمتعیینشدهبرایشرط
معدل ثابت است و نمیتوان در آن مالحظهای داشت چون با این کار ناعدالتیهایی صورت میگیرد».

واکنش شهردار به قطع درختان خیابان ولیعصر

یادداشت

با خاطیان قطع درخت به شدت برخورد میشود

 گروه خبر
تراژدی نابودی فضای سبز شهر این بار اره
بیمهری و منفعتطلبی را به جان  3اصله
درخت در خیابان ولیعصر انداخت و صاحب
مغازهای برای دیده شدن بهتر سوپرمارکت
تازه تاسیس خویش یک اصله درخت توت و
 2اصله درخت زیتون را برید تا بار دیگر ثابت
شود در جامعه ما کمیابها بیارزشتریناند.
در شهری که با بحران آب دست و پنجه نرم
میکند ،یک درخت هم غنیمت است .اما هر
روز به اندک بهانهای از سرانه فضای سبز شهر
کم میشود.
 طبق تحقیقات شهرداری صاحب
مغازه درختان را قطع کرده است
صاحب مغازه انکار میکند که قطع
درختان کار وی بوده است و از ماجرا ابراز
بیاطالعی میکند که دور از ذهن هم نبود

اما شواهدی وجود دارد که وی شبانه دست
به این کار زده است .مدیرعامل سازمان
فضای سبز شهرداری درباره این اتفاق گفت:
«متاسفانه  3اصله درخت در تقاطع ولیعصر
و خیام جلوی ساختمان تازهساز قطع شد».
بابک سعیدی در ادامه افزود« :درختان دقیقا
مقابل سوپر مارکت تازه تاسیس بلوط قرار
داشتند و طبق تحقیقات ما ،صاحب مغازه
درختان را قطع کرده است ».سعیدی درباره
گونه درختان قطع شده گفت«:درختان حدود
 4سال داشتهاند ،یک اصله درخت توت با
بن 46سانتیمتر و دو اصله درخت زیتون که
محیطه آنها یکی  55و یکی هم  56سانتیمتر
است قطع شدهاند ».وی درباره نحوه برخورد
با کسی که درختان را قطع کرده است گفت:
«گزارش را از طریق واحد حقوقی پیگیری و
خاطیان به مراجع قضایی معرفی میشوند».

 هزینههردرخت 10میلیونتومان
قيمت گذاشتن روي يك موجود زنده كار
سختي است .اگر قرار باشد سبزي و زيبايي يك
درختياچش ماندازهايبديعيكهخلقميكندو
نقشش را در رفع آلودگی هوا حساب كنيد ،كاري
نشدني است .اما شايد روي آوردن به عدد و رقم
براي اثبات ارزش درختان براي آنهايي كه براي
محيط زيست ارزشي غير از اين قائل نيستند،
تنها راه باقيمانده باشد .به عقیده رسول تاتلی
کارشناس ارشد کشاورزی گرایش باغبانی ،یک
درختتابهسن 5سالگیبرسدحدود 10میلیون
تومانهزینهداردکهالبتهباتوجهبهشرایطک مآبی
شهرستان جایگزین کردن درختانی که در سطح
شهر قطع میشوند به نوعی غیرممکن است .این
کارشناس و فعال حوزه فضای سبز که به شدت با
قطع درختان شهر مخالف است در ادامه به قطع
عمدی درختان در سطح شهر اشاره میکند« :در

مسئوليت تاريخي رسانهها در برابر بحران آب

بسیاری از خیابانهای شهر شهروندان برای دید
بهتر،درختانجلویمغازههاویاتابلوهایتبلیغاتی
را یا با مواد شیمیایی خشک میکنند و یا آنها را
بهقط عمیکنندکهاینعملاوجبیفرهنگییک
شهروند است که منافع شخصی خود را به حذف
درختانترجیحمیدهند».
رضا سروشنیا هم به شدت از قطع درختان
عصبانیاست«:هیچتوجیهیبرایقطعدرختان

حامد هادیان رییس اداره کار سیرجان در پاسخ به کارکنان معترض شرکت نظمآوران

تشکیل شورای اسالمی کار یک امتیاز است

 پاسارگاد
«حکایت شترمرغ را داریم هر جا به نفع کارفرما باشد
میگویند شتر هستید و باید بار ببرید و هر جا به ضرر
کارفرماباشدمیگویندشمامرغهستیدوروزیتانبیشتر
ازایننیست»اینحرفکارکنانشرکتنظمآوراناستکه
هفتهگذشتهبهنشانهاعتراضجلویادارهکارتجمعکردند.
طبق قانون؛ شورای اسالمی کار شورایی است مرکب از
نمایندگانکارگرانونمایندهکارفرماکهدرواحدهایدارای
بیش از  35نفر شاغل دائم ،تشکیل میشود .درخواست
کارکنانمعترضشرکتنظمآورانتشکیلاینشورااستتا
بتوانند در جلسات شرکت و از حق و حقوقشان دفاع کنند.
 اداره کار اداره کارفرمایی است
یکیازمعترضانبهپاسارگادگفت«:وقتیاعتراضاتمان
در زمینههای مختلف مثل حقوق و مزایا ،خارج از مرکز و...
به جایی نرسید تصمیم به تشکیل شورای اسالمی کار

گرفتیم تا از این طریق با ارتباط با مدیران ارشد شرکت
مطالباتمان را پیگیری کنیم .برج  4پارسال از وزارتخانه
درخواست تعیین تکلیف کردیم چون در اینجا به ما گفته
بودند که تشکیل شورای اسالمی کار شامل ما نمیشود.
نامهای از وزارتخانه آمد که در گندلهسازی 1به دلیل تعداد
پرسنل باید شورای اسالمی کار تشکیل شود ».وی معتقد
است با وجود نامه وزاتخانه اما اداره کار همکاری الزم را
ندارد« :زورمان به اداره کار نمیرسد که قاطع برخورد کند
چرا که اداره کار اداره کارفرمایی است تا کارگری».
یکی دیگر از معترضان از نبود عدالت بین کارکنان
مجموعه گلگهر و شرکتهای تابعه میگوید« :هر وقت
درباره حق و حقوقمان بحث میکنیم میگویند خودتان
را با کارفرما مقایسه نکنید ،زیرمجموعه کارفرما هستید و
قوانین کارفرما هم برای شما حاکم است .آنها نماینده
کارگری دارند شما هم باید نماینده کارگری داشته باشید

و نیازی به تشکیل شورای اسالمی کار نیست».
 هماهنگیها زمانبر است
مدیرعامل شرکت نظمآوران در پاسخ به این اعتراضات
به پاسارگاد گفت« :از آنجایی که شرکت نظمآوران در
گلگهر گندلهسازی ،گهرزمین و توسعه آهن و فوالد
پیمانکار است باید بین کارفرمایان هماهنگی انجام
دهیم ».حمید کیانی معتقد است« :همکارانمان در
گندلهسازی فکر میکنند از سوی ما مقاومتی برای
تشکیل نشدن شورا وجود دارد اما نه از طرف شرکت و
نه از طرف کارفرما مخالفتی وجود ندارد فقط هماهنگیها
زمانبر است ».وی در ادامه افزود« :درخواست کمیته
مشترکی با حضورکارفرماها دادیم که در هفتههای آینده
جلسات خاص این موضوع برگزار خواهد شد و هر چه
سیاستگذاری کنند اجرا میکنیم .ما نه مانع هستیم و نه
میتوانیم به کارفرماها دیکته کنیم .برای تشکیل شورای

آن هم برای دید بهتر مغازهها وجود ندارد .کیفیت
میتواند برای مغازهها مشتری بیشتری بیاورد نه
دید بهتر تابلو و نمای مغازهها ».شهردار در ادامه
افزود« :از این به بعد به شدت با خاطیان قطع
درخت برخورد میشود و بیشترین مجازات برای
آنها در نظر گرفته خواهد شد و امیدواریم که این
فرهنگ در بین شهروندان نهادینه شود که منافع
مالی خود را بر فضای سبز شهر ترجیح ندهند».

اسالمی کار نظر مساعد داریم و به نیابت از نظمآوران قول
میدهم و پیگیر موضوع هستم».
ازتشکیلشورایاسالمیکاراستقبالمیکنم
به گفته رییس اداره کار شهرستان سیرجان؛
طبق قانون کارگران میتوانند یا شورای اسالمی کار
داشته باشند یا نماینده کارگری.
حامد هادیان در پاسخ به اعتراض کارکنان شرکت
نظمآوران به پاسارگاد گفت« :شرکت نظم آوران پیمانکار
گلگهر است و برای تشکیل شورای اسالمی کار باید
موافقت کارفرما را هم به همراه داشته باشد ».وی در
ادامه افزود« :برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع
کارگروهی با حضور مدیران شرکت گلگهر و بنده تشکیل
شده است ».برخالف نظر معترضان که معتقدند اداره کار
پیگیر موضوع نیست ،رییس این اداره گفت« :تاکنون
باالی  10مورد مکاتبه هم با شرکت نظمآوران و هم با
شرکت گلگهر داشتهایم .بالشخصه موافق تشکیل این
شورای اسالمی هستم و تشکیل شورای اسالمی کار برای
من هم یک امتیاز است و از آن استقبال میکنم».

 امین شولسیرجانی
حاال ديگر آب از سر همه ما گذشته
و بحران ك مآبي از مرز هشدار عبور
كرده و به مسئلهاي اجتماعي تبديل
شده است .االن ديگر بحث اين نيست
كه چه كسي مقصر است .سئوال تغيير
كرده و همه كساني كه نگران تبعات اين
بحران هستند« ،كاسه چه كنم» به دست گرفته و نم يدانند در برابر
عمومي شدن بحران آب در كشور چه كنند .درست در همين ايام
چند گروه علمي و اجرايي دست به دست هم دادند و هفته گذشته
در كرمان نشستي را برگزار كردند كه در اين روزها يك غنيمت به
شمار ميرود« .نشست تخصصي نقش ارتباطات اجتماعي در اصالح
مديريت منابع آب زيرزميني» فرصتي بود تا موضوع آب از منظر علوم
ارتباطات اجتماعي تحليل و واكاوي شود .اكبر نصراللهي استاد علوم
ارتباطاتدرايننشستحرفيخطاببهمارسانهايهابهزبانآوردهكه
بايد جدياش بگيريم .ايشان گفته است« :رسانهها در حوزه آب حرف
مسئوالن و کارشناسان را نمیفهمند و درک درستی از موضوع ندارند.
متخصصان و مسئوالن دولتی هم زبان و ادبیات رسانه را نم یدانند .اگر
رسانهها از نقش خود در مواجهه با بحران آب غفلت کنند خودشان
دچار بحران میشوند چرا که نیاز مخاطب را نمیشناسند و منعکس
نمیکنند ».اين نقد صريح گوياي اين نكته است كه با وجود اينكه
ك مآبي در رديف اول مسايل اجتماعي ايران است اما هنوز رسانهها

نتوانست هاند به زباني ساده ،علمي و دقيق موضوع را تشريح كنند و
زمينه گفتوگوي عمومي را در اينباره فراهم كنند .اگر مدعي هستيم
كه سيرجان در ميان شهرهاي ايران داراي پايگاه قدرتمند رسانههاي
محلي است ،بايد بدانيم كه همين شهر و در مقياس كاملتر استان
كرمان در زمره استانهاي بحراني از نظر كمبود آب است .در چنين
شرايطي انتظار مي رود ما رسانهايها به خودمان تكاني بدهيم و زواياي
جديدي از ك مآبي را بررسي كنيم و راههاي عبور از آن را پيش روي
مخاطبانبگذاريم.اينكاردروهلهاولنيازمندايناستكهمادانشمان
را نسبت به آب و مسايل به آن افزايش دهيم .براي مثال اگر ما در
مقام خبرنگار ندانيم كه «آبهاي سطحي» با «آبهاي زيرزميني» و
«آبهاي ژرف» چه تفاوتي دارند ،يا ندانيم كيفيت آب كشاورزي با آب
شربو. .چهتفاوتيدارد،نميتوانيمدراينبارهبنويسيم.اگرريشههاي
تاريخيك مآبيرادرسرزمينماننشناسيم،ممكناستدربيانمسئله
برايمخاطبانماندچارخطاشويموراهحلهايواقعيراازراهحلهاي
فانتزي و مضحك تشخيص ندهيم .ممكن است به مخاطبانمان
نشاني غلط بدهيم .از آنجا كه آب مساله عمومي همه ماست نشريات
و رسانههاي موثر شهرستان الزم است بيش از پيش به اين موضوع
توجه كنند .مراقبت از گرفتار شدن در دام هيجانزدگي ،پرهیز از تكرار
حرفهاي گذشته و تقليل ندادن موضوع به اختالفات پيش پا افتاده،
الزمه چنين رويكردي است .بايد باور كنيم كه رسانهها درباره آب يك
مسئوليتجمعيدارندودرشهريكههمهماادعاميكنيمشهررسانه
است ،رسانهها بايد بتوانند بر مردم اثر بگذارند .اين گوي و اين ميدان.

بازیابی اخالق معلمی ضرورتی فرهنگی است
 حجت ژاله :در روزگار دگرگون شدن همه
چیز ،راه و رسم تعلیم هم تغییر بسیار کرده است؛ آموزش دیگر
فقطحرفهمعلماننیستومعلماننیزفقط«فرهنگیها»نیستند.
آموزش عمومیت یافته و از قاب کالس و درس بیرون آمده و مثل
هرکاالییبرپیشخوانخریدوفروشنشستهاست.پیشهمعلمیکه
روزگاری نمود حق آموختن شهروندان و تکلیف دولت در تضمین
این حق از طریق آموزش همگانی و رایگان بود؛ به روابط خصوصی
دوشخانواده،
فروشندهومشتریتقلیلیافته.بار
سنگینآموزشبر ِ
ِ
مدرسه را به خانه کشانده و هر دو نهاد را از مفهوم تهی کرده است.
بخشرهایی
سستشدنتوأماناقتدارخانهومدرسهشایدابتدانوید ِ
و توسعه آزادیهای فردی بود؛ اما از تعلق و تعهد اجتماعی کاست

و در نهایت از آزادیهای فردی هم معنا زدود .زیرا استقالل فرد
در گرو مواجهه تعالیبخش با نهادهای جمعی است و در خأل این
نهادهاآزادیفردیهمبیمعنیاست.بزرگداشتهفتهمعلمدراین
ازدحام اما صدای نحیفی است برای یادآوری اهمیت «فرهنگیها»
در فرهنگ عمومی و تأکید بر این نکته که بازیابی اخالق معلمی
ضرورتی فرهنگی است .این یادداشت را با نام و شعری از معلم یگانه
و الگوی بارز اخالق معلمی زنده یاد استاد کوچکی به پایان می برم.
در شب تاریک و ظلمت شمع رخشانی معلم
یکهتاز شاهراه علم و ایمانی معلم
شرمگینم من چه گویم تا سزاوار تو باشد
هر چه گویم نیک دانم بهتر از آنی معلم

رتـبــههـایبــرتـردبیــرستـانغیـردولتـیدانـشدورهیدوم
دبیران فعال و جوان

داشتن نظم و انضباط

پیگیریمستمر

فضایآموزشیاستاندارد تربیت نسل تحصیلکرده و شاداب

ـش دورهی دوم در ســال  1390بــا
ـی دانـ
ـر دولتـ
ـتان غیـ
بعــد از تاســیس مدرســه راهنمایــی غیــر دولتــی دانــش در ســال  1371و بــا درخواســت والدیــن دبیرسـ
جــذب دانشآمــوز در رشــتههای علــوم تجربــی و ریاضــی شــروع بــه فعالیــت نمــود .در طــی ایــن ســالها مســئولین مدرســه ســعی نمودهانــد کــه محیــط
آموزشــی متناســب بــا اســتانداردهای ســازمان نوســازی و بــا اســتفاده از دبیــران جــوان و فعــال بــرای تحصیــل دانشآمــوزان فراهــم نماینــد .در بازدیــدی کــه از
ســوی بازرســین وزارت در ســال تحصیلــی جــاری از ایــن آموزشــگاه بــه عمــل آمــد ،ایــن آموزشــگاه بــه عنــوان مدرســه برتــر در زمینههــای آموزشــی ،پرورشــی،
ورزشــی معرفــی گردیــد .مســئولین آموزشــگاه بــر ایــن باورنــد کــه یکــی از چالشهــای امــروز خانــواده مــا تربیــت و تحصیــل فرزندانشــان میباشــد .مــا نیــز بــا
همیــن دغدغــه ســعی نمودهایــم کــه بــا فراهــم آوردن عوامــل آرامــش و آمــوزش مســتمر و پیگیــری مــداوم آرامــش خاطــر والدیــن را فراهــم آوریــم.

سینا پاینده ،قبولی،
الیاس حاجمحمدی،
مهندسی کامپیوتر
قبولی ،مهندسی
دانشگاه شیراز
مکانیک دانشگاه تهران

ابوالفضل مرزنگی ،طراحی مصطفی مریدی ،نفر
آرم ،رتبه اول شهرستان ،دوم ،خوشنویسی
رتبه چهار ریاضی
نستعلیق ،شهرستان

علیرضا کنعانی ،رتبه
اول ،یازدهم تجربی

امیرساالر تنهایی ،رتبه
دوم ،یازدهم رشته
علوم تجربی

محمدجواد داوری،
رتبه نهم ،دهم
تجربی

علی زاهدی ،رتبه
چهارم ،دهم تجربی

ابوالفضل مکیآبادی ،امیرحسین عربزاده،
علی مجیدیان ،قبولی ،امیرحسین جهانشاهی ،محمدرضا شهبا ،قبولی ،مهدی کوچکی ،قبولی ،عرفان نورمندی ،قبولی ،حمیدرضاجهانشاهیپور،
علی بنیادی ،قبولی،
مهندسی عمران دانشگاه قبولی ،مهندسی مکانیک
قبولی ،مهندسی برق
مهندسی مکانیک
قبولی ،مهندسی کامپیوتر نفر اول ،مداحی
مهندسیمکانیک
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
صنعتی سیرجان
سیرجان
دانشگاه صنعتی
دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان
شهرستان
دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان
باهنر کرمان

امیرحسین محمودآبادی ،مجتبی علیبیگینژاد ،علیرضا مکیآبادی نفر
احمدرضا بارانی ،رتبه محسن باستان نفر اول ،مهدی پاریاب ،نفر
نفر اول ،نهجالبالغه
قبولی ،مهندسی صنایع اول ،دوی صد متر
سجادیه
سوم ،خوشنویسی نسخ تفسیر قرآن شهرستان و اول ،صحیفه
شهرستان و رتبه سوم
و رتبه اول دهم ریاضی رتبه چهارم یازدهم تجربی
دانشگاه صنعتی سیرجان
شهرستان
شهرستان
دهم ریاضی

عباس محمودآبادی ،امیرحسین کلیمان ،رتبه امیرحسین زیدآبادی،
پنجم ،یازدهم علوم
رتبه سوم ،یازدهم
رتبه پنجم ،سال
تجربی و مسئول انجمن
رشته علوم تجربی
یازدهم تجربی
اسالمی

امیرمحمد ستوده،
رتبه پنجم ،دهم
تجربی

مهدی گوئینی ،رتبه
دوم ،دهم ریاضی

محمدفاضل
محمودآبادی ،رتبه
چهارم ،دهم ریاضی

سامان کافی ،عضو
تیم ملی بسکتبال
جوانان کشور

امیرحسین جهانگیری،
رتبه اول ،یازدهم
ریاضی

مهدی شاهمرادی،
رتبه دوم ،یازدهم
ریاضی

علی عربمختاری،
رتبه سوم ،یازدهم
ریاضی

محمدحسین زمانی،
رتبه چهارم ،یازدهم
ریاضی

علیاکبر حکیمیپور،
رتبه برتر چهارم
ریاضی

سبحان آقابیگی،
چهارم ریاضی

معین محمدی ،چهارم
ریاضی

مهدی عربی ،چهارم
ریاضی

امیرحسین شهسواری ،عضو
تیم نوجوانان فوتبال گلگهر
و صعود مقتدرانه به لیگ
برتر کشور

امیرمحمد اسدی،
رتبه دوم کشتی
شهرستان

ابوالفضل زیدآبادی ،حسین نژادعلیرضایی،
رتبه پنجم ،یازدهم رتبه اول ،دهم تجربی
ریاضی

کیان خواجویی ،نفر
دوم قرائت قرآن
شهرستان

علی دهویی ،نفر اول،
آمادگی جسمانی

محمدامین قاسمی،
رتبه دوم ،دهم
تجربی

مهدی عباسلو ،چهارم ابوالفضل کاظمی عضو تیم ابوالفضل ایراننژاد،
بسکتبال جوانان گلگهر
و کسب مقام پنجم لیگ عضو انجمن مداحان
ریاضی
برتر کشور
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