ایسنا :رییسدانشگاهعلومپزشکیکرمانبرلزومرعایتپروتکلهایبهداشتیتاکیدکرد
و افزود :مردم مقداری دربرابرانجام تست PCRمقاومت میکنند و این درحالی است که دراوایل
اینمقاومتوجودنداشت.شناساییزودهنگامدرشکستنزنجیره انتقالبسیارموثراستضمن
آنکهمردمبایدبهسواالت کارشناسانماصادقانهجوابدهند.دکتر"حمیدرضارشیدینژاد" گفت:
متوسط تعداد بستری ها و فوتیهای روزانه و هفتگی درحال کاهش است اما تعداد تستهای
آزمایشگاهی درحال افزایش و این زنگ خطری است .دو هفته قبل متوسط تستهای مثبت در
بیماران سرپایی درسطح استان ،هفت درصد بوده اما متاسفانه امروزصبح گزارش مثبت شدن
تست کووید 19بیماران سرپایی به 12درصد رسیده است.

افزایش
بیماران سرپایی

یادداشت

مردی از تبار طبیعت
 محسن رضوانی
فعال محیط زیستی  71ساله
سیرجان هفته گذشته دار فانی را
گزاده
وداع گفت .محمدمهدی بی 
که خود پیشکسوت صنعت و
معدنسیرجانبوددرحالیماراترک
کردکهدیدگاههایمحیطزیستی او
طیسالیانپایانیعمرپربرکتشچراغراهیبرایفعاالنمحیط
گزاده
زیست سیرجان بود« .توسعه پایدار» دغدغه اصلی بی 
بود .توسعهای که از دیدگاه وی بایستی در مرحله اول به
گزاده معتقد
زیست بوم سیرجان و منطقه توجه کند .بی 
بودطرحهایتوسعه گلگهربایستیباشرایطمحیطزیستی
سیرجانبهویژهشرایطآبیشهرستانهماهنگباشد.ایننگاه
گزاده برخالف نظر اکثرمدیران وقت و مافیاهای صنایع
بی 
گزاده از اولین روزهای مطرح شدن بحث
سیرجان بود .بی 
انتقال آب ازسدتنگوییهوچاههای اطرافسیرجانبهمنطقه
گلگهرمخالفت خود را به صورت شفاف اعالم کرد« :این کار
گزاده از آن سخن به
بیتجربگی است!» بیتجربگیای که بی 
میان آورد ،موضوع اصلی جدال محیط زیستیها و مافیای
صنایعبود .اووسایرفعاالنمحیطزیستیشهرستانو کشور

معتقد بودند که اینگونه توسعه شتابزده درگلگهرعواقب
سنگینیبرایسیرجانومنطقهدارد.عواقبیچونبیالنمنفی
گزاده درآن سالها
آب برای دشت سیرجان .صحبتهای بی 
به گوش مافیای صنایع و معادن استان خوش نیامد تا آنجا
که مدیران گلگهرشبانه طرحهای انتقال آب را ادامه دادند تا
شایدخونریختهشده ازمحیطزیستسیرجان کمترنمایان
گزاده که خود بازنشته صنایع بود ،میدانست که
شود .بی 
آنچه مدیران وقت به دنبال آن هستند ،کوتهنگریای است

که عواقب طوالنیمدت دارد .وی با نوشتههای خود در آن
زمان توسعه ناهمگون و شتابزده گلگهر را فاجعهای برای
منابع آبی دانست و گفت« :مسئوالن به جای توسعه ،اول
فکر آب باشند ».اما در آن روزها مسئوالن به فکر آب نبودند
وچشمانشانجزتوسعهنامتوازن گلگهررانمیدید!سالها
گزاده درست در زمانی که طرحهای
پس از صحبتهای بی 
نامتوازن صنایع فوالد به مرحله بهرهبرداری رسیدند ،مدیران
گلگهرهم به این نتیجه رسیدند که باید به فکر آب باشند!
از این رو طرحهای انتقال آب ازسد تنگوییه و چاههای آب
شرب و کشاورزی را اجرایی کردند تا بتوانند صنایع خود را
افتتاح کنند .این مدیران که اقدامات ضدمحیطزیستی خود
برایتامین آبصنایعراناکافیمیدیدند،درمرحلهبعدباشعار
حفاظت ازمنابع آب شهرستان به سراغ شیرینسازی آبهای
خلیجفارس و انتقال آن به گلگهررفتند .اقدامی که فجایع
محیطزیستیآنماننداقداماتقبلیشانبودکهفجایعینظیر
افزایش شوری آب درمنطقه خلیجفارس ،افزایش دمای آب،
تخریب زیستگاه های مرجانی و جانوران دریایی و در نهایت
هدررفت بسیارباالی انرژی جهت پمپاژ این آب به گلگهررا
درپی داشت .اقدامی که هرچند امروزه اجرایی شده است اما
هنوزمانع برداشت ازآبهای زیرزمینی سیرجان برای توسعه
صنایع و معادن نشده است!
گزاده هرچند
صحبتهای بی 
در آن سالها برای بسیاری شفاف و
نمایان نمیآمد اما طی سالیان اخیرکه
معضالت زیستمحیطی عمیقی در
حوزه آب سیرجان نمایان شده درستی
گزاده را روشن میکند.
دغدغه بی 
مسایلیچونبرداشتبیرویه آبهای
زیرزمینی که اخیرا سیرجان را با پدیده
فرونشستزمینمواجهکرد.مسئلهای
که امروز باعث شده دشت سیرجان
ساالنه تا  30سانتیمترنشست کند و
سفرههای آبزیرزمینیرا 80سانتیمترپایینترببرد.
گزاده هفته گذشته ازمیان ما رفت اما میراثش برای ما
بی 
ماندگاراست .چراغی که او برای ما روشن کرد امروزراهنمای
بسیاری از فعاالن محیط زیست و فعاالن حوزه آب است.
امید است کهفعاالنمحیطزیستومدیرانصنایعسیرجان
گزاده درخصوص «توسعه پایدار» رجوع
باردیگربه دیدگاه بی 
کنند و این سخنان را سرلوحه کارخود قراردهند تا با حفظ
محیط زیستمان روح این مرد شریف را قرین آرامش کنند.
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پيامك300099004806 :
 پاسارگاد
یک پوشه قطور همراهشان است؛ پر از نامه،
درخواست و پیگیریهایی که در این  11سال
انجام دادهاند و هنوز هم به جایی نرسیده است.
این داستان به حدود سال  88برمیگردد .زمانی
که شرکت گلگهر تصمیم میگیرد یک آزمون
استخدامی برگزارکند و ازاین طریق نیرو بگیرد .پس
از برگزاری آزمون تعدادی در این آزمون پذیرفته و
درمصاحبه قبول میشوند .افرادی که با این قبولی
رویای خود را بافته بودند و فکر میکردند از فردای
آن روزقراراست زندگیشان تغییراساسی کند .حاال
اما از آن روز تا االن  11سال گذشته است و آنها
افرادیکه درآزمون استخدامی سال 88گلگهرپذیرفته شدهاند هنوزاستخدام نشدهاند :
هیچوقت نیروی رسمی گلگهر نشدند و در این
سالها فقط ازاین شرکت پیمانکاری به آن شرکت
پیمانکاری رفتند .تعدادی از آنها هفته گذشته به
نشریه پاسارگاد آمدند و خواستند برای باردیگر این
مشکلحلنشدهرابازگو کنندتاشاید اتفاقیبیفتد.
 داستان ازچه قراراست
یکی از آنها داستان را اینچنین تعریف کرد:
«ما از اواخر سال  83در پروژه کنسرسیوم؛ پروژه
احداث گندلهسازی شماره یک گلگهرمشغول به
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
کارشدیم.تا اینکهسال 88شرکت گلگهرتصمیم
گرفت آزمون استخدامیبرگزارکند.همهبچههایپروژه گلگهردادیمودرآزمونومصاحبهپذیرفتهشدیممابه است اما این  5تا نماینده حاضرنیستند به ما توضیح کارمیخواهید .ما نیزرفتیم کرمان و ازاداره کل هم نامه
کنسرسیوم در آزمون شرکت کردند و اکثرا هم قبول جای اینکه درخود گلگهرکارکنیم ما را به شرکتهای بدهند که چرا پرونده ما دردادگاه باخته است .دلیلش گرفتیم حتی یک بار آقای اسالمی به آقای هادیان زنگ
شدند و بعد ازآن مصاحبه کردند و درمصاحبهشان هم پیمانکاردادندعالوهبرآنهیچقراردادیهمنداریم.چون را بگویند ،اینکه چقدرپول به وکیل دادند ،شفافسازی زدند کهچرابرای اینهاشورای اسالمی کارراهنمیاندازید،
قبول شدیم و چون همان جا هم سابقه داشتیم ما را مادرآزمون گلگهرپذیرفتهشدیمپس گلگهربایدباما کنند .چقدرپول خرج شده ،بقیه پول را چیکار کردند ،ایشان هم گفته بود من زورم به گلگهریها نمیرسد.
برای گلگهر گرفتند .ولی آمدند ما را دادند به شرکت قرارداد ببندد نه شرکتهای پیمانکاری .حاال که ما را به خب نزدیک به  700میلیون پول دستشان بوده .برای مگر میشود رییس اداره کار یک شهرستانی زورش به
پیمانکاری گهرروش ،بعد از گهرروش هم یک سالی پیمانکاردادند،پیمانکاربایدهمانمزایاییکهبهنیروهای همینرفتیم گفتیمما اصالنمایندهنمیخواهیمو اگر یک شرکت نرسد؟» وی افزود« :ببینید ما نه به کسی
رفتیم در شرکت گندلهسازی ،دوباره آمدند شرکتی به خودش میدهد به ما نیزبدهد .اما نمیدهد و میگوید شما میخواهید برای ما کاری انجام دهید بیایید شورای بیاحترامی میکنیم ،نه فحش میدهیم ،نه توهین
نام پامیدکو راهاندازی کردند و ما در آنجا مشغول به شما بیایید بروید ازشکایتتان دست بردارید تا من این اسالمی کار برایمان تشکیل دهید ».او با بیان اینکه میکنیم،نهاغتشاشمیکنیم،نهخداینکردهدستگاهی
کار شدیم .این شرکت هم یک سالی کار کرد اما بعد آیتمها و مزایا را به شما بدهم ».او افزود« :مثال ما دریک ادارهی کار کامال در جریان پروندهی ما هست ،گفت :خراب میکنیم .االن هم درهمان سمتی که داریم کار
ازیک سال آمدند شرکت نظمآوران را تاسیس کردند و اتاق نشستیم و دوتا همکارهستیم االن به همکارمان «ادارهی کارهم متاسفانه طرفدارگلگهر است .مثال ما میکنیم کارمان را به بهترین نحو انجام میدهیم .ولی
ما را به شرکت نظمآوران دادند .اما ما راضی نبودیم چون مثال  20میلیون حقوق میدهند به ما  8-7میلیون االن داریم به ادارهی کار میگوییم شورای اسالمی کار واقعا دارد درحقمان ظلم میشود .واقعا دارند بیقانونی
معتقدبودیمحقمانتضییعشدهوچونمادرآزمونو تومان که این مبلغ هم با اضافه کار است .میگوییم برایمانراهاندازی کنیدمابهنمایندهدیگراعتقادینداریم میکنند و قانون را دورم یزنند».
او با بیان اینکه ما تعدادمان حدود  400نفر است،
مصاحبهقبولشدهبودیم،میخواستیمدرخودگلگهر خبچرابهماحقشایستگینمیدهید.میگویندبروید و نماینده نمیخواهیم .گفتند بروید دادخواست بزنید
کارکنیم .ازهمانروزرفتیمچندنفررابهعنواننمایندهی امضا کنید و تعهد بدهید که ما از شکایتمان دست رفتیم دادخواست دادیم و از وزارتخانه نامهای گرفتیم گفت« :البته االن یک وکیل جدید گرفتیم و نامهای به
کارگری گرفتیم نمایندههای کارگری آمدند و رفتند برمیداریم ،کاریبهوکیلودیواننداریمتامابهشماحق که وزارتخانه نوشت طبق ماده فالن ،کارگاهی که بیشتر دیوان عدالت کشوری نوشتیم که این پرونده اگرواقعا
از  35نفر نیرو داشته باشد حتما باید شورای اسالمی مختومه شده دلیلش را بگویید و یک رونوشت هم
درمحضر ازما تعهد گرفتند که تا زمانی که وکیلمان شایستگیبدهیم».
یکی دیگر از این افراد میگوید« :هر ضربهای تا کاربرایشان تشکیل شود ،سپس وزارتخانه به اداره کل میخواهیمبهآقایرییسیبدهیم».
کارها را انجام میدهد هیچ کارو اعتراضی نکنیم .این
وی افزود« :اگرمسئوالن فکرمیکنند اظهارات ما
نمایندهها به جای اینکه بروند ازگلگهرشکایت کنند ،االن خوردیم از نمایندگان کارگریمان بوده است .یک کرماننامهدادوآقایاسماعیلیمدیرکلادارهتعاون،کار
رفتند ازشرکت ثالث که همان پامیدکو باشد شکایت نماینده کارگری چون ایمانش سست است ،خودشان ورفاه اجتماعیبه آقایهادیاننامهزدو آقایهادیانهم غلط است گردنمان ازمو نازکتراست اگرهم درست
کردند .اصال هم به ما هیچی نمیگفتند .چون اینها و وجدانشان را میفروشند و بعد او را در یک پست به شرکت نظمآوران نامه زده است که برای اینها شورای است کاری برایمان بکنند .حتی ما میخواستیم چندتا
 5نفرنماینده بودند و هرزمان ما میگفتیم چی شده باالتری میگذارند ».او میگوید 5« :سال کارمان دست اسالمی کارتشکیل دهید و شرکت نظمآوران هم گفته اتوبوس بشویم و برویم تهران دم دیوان عدالت فعال
و جریان چیست میگفتند یک چیزهایی هست که نمایندهها بود .سالها پیش النگوی زنم را فروختم است چون گلگهر هیچکدام از شرکتهایش شورای دست نگه داشتیم .تا به حال چندین بار ما را داخل
نمیشود گفت و فعال نمیشود کاری انجام داد و باید و دادم به نماینده که پول وکیل را بدهد .آن سال هر اسالمی کارندارد و نماینده کارگری دارند اینها هم باید گلگهر راه ندادند گفتند شما اغتشاشگر هستید ،اما
صبرکنید .ما هم روی اعتمادی که داشتیم صبرکردیم کدام ازما میبایست یک میلیون و  500تومان بدهیم نماینده کارگری انتخاب کنند.درصورتی کهتخلف است بهشان هم گفتیم اگرما اغتشاشگرهستیم پس چرا
و نزدیک به 700-600میلیون تومان پول به نمایندههای باید شورای اسالمی کاررا برای ما راه بیاندازند .بعد ازآن به کارمان را به نحو احسن بدون هر گونه مزاحمتی انجام
و کارینکردیم».
او ادامه داد« :االن ما مدعی هستیم که آزمون کارگری دادیم و درنهایت گفتند پرونده دردادگاه باخته ما گفتندشمابروید امضاجمع کنید کهشورای اسالمی میدهیم.مافقطحقمانرامیخواهیم.حتییکبارکارگر

واقعا در حق ما
ظلم شده است

نمونهسالهم انتخابشدیم».
 اگر کارگری بحثی دارد و دنبال حق و
حقوقش استبایدبه اداره کارمراجعه کند
رییس اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی سیرجان
در مورد این پرونده میگوید« :در مورد این پرونده
قبال بارها مصاحبه کردم این داستان بچههای
گندله دو است .اینها شکایت هم کردند و
شکایتهایشان پیگیری شده است و دیگرنیازی
نیست من دوباره درمورد این موضوعات صحبت
کنم .این افراد همه جا رفتند ،همهی صحبتها
هم شده ،دادخواست هم دادند و اینها همه
جمع کارگران نیستند و تعداد خاصی هستند که
دنبال حق و حقوقشان هستند .در مورد این حق
و حقوقشان هم بارها صحبت شده و ما هم بهشان
توضیح دادیم ».او در پاسخ به این سوال که چرا
وقتی درآزمون گلگهرپذیرفته شدند و درمصاحبه
هم قبول شدند ،خود گلگهر آنها را نگرفته و به
شرکتهای پیمانکاری سپرده شدند ،گفت« :این را
باید از گلگهربپرسید .چون سال  83نه من بودم
و نه من درجریان آزمونشان بودم .ببینید سیاست
گلگهر این است که کارها برونسپاری شود و از
طریق پیمانکاریها دارد کارها را انجام میدهد.
حامد هادیان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه
چرا برایشان شورای اسالمی کاربرگزارنمیکنید ،گفت:
«در بحث تشکیل شورای اسالمی کار قانون میگوید
هر واحدکارگری باید یکی از تشکلها را داشته باشد
یا نماینده کارگری و یا شورای اسالمی کارو یا انجمن
صنفی .در بحث تشکیل شورای اسالمی کار براساس
قانون باید با نظر کارفرما و تعاملی که کارفرما در این
موضوع دارد تشکیل شود .یک شورایی که میخواهد
با کارفرما ،اداره کارو کارگران تعامل داشته باشد با این
حال درهمان قانون هم اشاره شده که واحدهای باالی
 35نفر میتوانند شورای اسالمی کار داشته باشند.
مکاتبات این درخواست تمام موجود است ،ما بارها
در این زمینه مکاتبه کردیم و شرکت پیمانکاری این
درخواست را به خود گلگهرمنوط میکند .ما درواحد
بزرگ گلگهرهنوزشورای اسالمی کاری تشکیل نشده
است .و شرکت پیمانکاری میگوید ما اجازهمان دست
کارفرماستوکارفرماباید اجازهتشکیلشورای اسالمی
کار را بدهد .بعد از مکاتبات مختلف حتی پروندهای
تشکیل و معرفی شدند ولی با این حال متاسفانه در
بحثتشکیلشورای اسالمی کارموفقنشدیموبه این
آقایان اعالم کردیم کهمامیخواهیمنماینده کارگریبه
جایشورای اسالمی کارتشکیلبدهیم اماخود کارگران
راضیبه انتخابنماینده کارگرینیستند .اینجورنیست
کهما اقدامی انجامندادهباشیم .اگرکارگریبحثیداردو
دنبالحقوحقوقش استبایدبه اداره کارمراجعه کند
وراهکاربدهدو اداره کارهممطمئناپیگیریمیکند.».

آسمان بلند صنعت ایران زمین پیوسته پرستاره بوده و فروغ پیشرفت آن همواره دل و دیده هموطنان را روشنی و گرمی
بخشیده و تحسین جهانیان را در پی داشته است .جوهر این پیشرفت «ایمان» است و جان مایه آن «عشق به وطن» و
این راز ماندگاری تالشگرانی است که عمر خود را وقف اعتالی سرزمین مادری کردهاند.
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نویــد مســرتبخش انتصــاب شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت صنعتــی و

معدنــی گلگهــر را تبریــک و تهنیــت عــرض مینماییــم.

امیــد اســت کــه حضــور شــما در ایــن مســئولیت بــه عنــوان خادمــی صدیــق و بــا کولهبــار گرانــی از
تجربــه ،بــا خــط مشــی مدیریتــی مبتنــی بــر «شایســته ســاالری» و «بومیگرایــی» نویدبخــش نشــاط
و تحــرک بیــش از پیــش آن مجموعــه بــوده و پرســنل منطقــه گلگهــر و شــهروندان ســیرجانی
بیــش از پیــش از بــرکات حضــور شــما در ایــن ســمت بهرهمنــد گردنــد.

هیئتمدیره و سهامداران شرکت تامین آتیه کارکنان شرکت سنگ آهن گهرزمین

