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دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد سیرجان به برخی مسائل رشته خود اعتراض دارند رجوع کردیم اما ترتیب اثر داده نمیشود.
 گروه جامعه
رییس دانشگاه حامی مدیرگروه است و برای
همیشه نام دانشگاه عالوه بر
سرنوشتدانشجویاناهمیتیقایلنیست».
جستوجوی دانش و فراگیری ،با مباحث
دانشجوی دیگری میگوید« :ما طی یک
مهمیمانندروشنگری،مطالبهگری،پیگیری
و واکنش به مسایل روز گره خورده است .ما
نامه تمام مشکالت مربوط به مدیرگروه را به
این مسایل را تحت عنوان جنبش و البته
رییس دانشگاه اطالع دادیم اما درکمال تعجب
زیستدانشجوییمیشناسیم.دانشگاهمحل
دیدیم این نامه به دست خود مدیرگروه رسیده
پرورش انسان از نوعی دیگر است .انسانهایی
و نام تمام افرادی که پای نامه را امضا کردند ،لو
که تحوالت جامعه بر دوش آنها استوار
رفتهاست.درنهایتنیزایشانبرخوردمناسبی
میشود و مطالبهگری دانشجویان همیشه
بادانشجویانمعترضنداشتند.رییسدانشگاه
از سفارشهای بزرگان مملکت بوده و هست.
هیچ اهمیتی به درخواستهای ما نمیدهد».
با این وجود گویا اوضاع در دانشگاه
دانشجوی دیگری میگوید« :یکی از دروس
آزاد سیرجان به کلی دگرگون است .برخی
پایه رشته روانشناسی ،درس احساس و ادراک
دانشجویان معتقدند مسئوالن دانشگاه آزاد
است که این درس با استادی ارایه شده بود
سیرجان نه تحمل شنیدن نقد را دارند،
که تخصصش مشاوره تحصیلی است .برخی
نه اعتقادی به مطالبهگری و نه تمایلی به
دانشجویان درخواستی نوشتند که این درس از
پاسخگویی دارند .این دانشجویان که در
سوی استاد دیگری نیز ارایه شود اما نتیجه این
رشتهی روانشناسی تحصیل میکنند،
شد که کمیته انضباطی با دانشجویانی که این
از واژههایی نظیر «افتضاح ،بیدر و پیکر،
نامه را امضا کرده بودند ،برخورد کرد که به چه
دیکتاتوری ،روابط مبتنی بر آشنایی و
حقی به خود اجازه دادهاید چنین درخواستی
پارتیبازی و ترویج کمسوادی» برای توصیف
را مطرح کنید؟» همین دانشجو میگوید« :دو
شرایط حاکم بر رشت ه روانشناسی استفاده
ماه قبل از عید نامه درخواست تاسیس انجمن
میکنند و سررشته اکثر این انتقادها به یک
علمی روانشناسی را به دانشگاه ارایه کردیم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نفربازمیگردد:مدیرگروهرشتهروانشناسی!
اما تا امروز از دادن هرگونه پاسخ خودداری
فردی که برخی از دانشجویان آشنایی با رییس میگیرد و هرچه اعتراض میکنیم که ما عین کتاب اساتید سطح معلومات بسیار پایینی دارند .سواد آنها موقع و در یک ساعت دو امتحان تخصصی را پاسخ کردهاند .زیرا نگرانند که با وجود انجمن ،ناچار به جدی
دانشگاه را تنها دلیل این سمت برای وی م یدانند .یا گفتههای شما را نوشتیم ،حاضر نیست بپذیرد».
محدود به کتاب و حتا کمتر از آن است .وقتی از ایشان دهم؟ من حتا دوستانی را میشناسم که در یک گرفتنمطالباتدانشجوییوپاسخگوییباشند».
ناامیدیدانشجویانازرییسدانشگاهآشکاراست.
مطابق آنچه در رزومه منتشر شده از مدیرگروه سؤالمیپرسیم،میگویندبهاینترنتمراجعهکنید» .روز 3،امتحان دارند؟ این حاصل تغییر چارت توسط
دلیل این افراد برای اثبات ادعای خویش ،مدرک
خانم کریمی و بدون کار کارشناسی است .یعنی اصال آنها حتا احساس امنیت نمیکنند و حاضر نیستند
 فرق دانشجو با عابربانک چیست؟
تحصیلی غیرمرتبط او با رشته روانشناسی و در روانشناسی درسایت دانشگاه آزاد سیرجان آمده،
یکی از انتقادهای همیشگی به دانشگاههای پولی ،مهم نبوده دانشجو در چه شرایطی قرار میگیرد .نامشان در گزارش ذکر شود .این دانشجویان که اکثرا
عین حال حمایت تمام و کمال رییس دانشگاه از وی کارشناس ارشد پرستاری از دانشگاه آزاد
واحد پزشکی تهران است .در انتهای این رزومه ارجحیت یافتن پول بر دانشجو و کیفیت تدریس است .آنها خوشحال هم میشوند که ما نتوانیم درسها دخترهستند،نگراندردسرهاییهستندکهدانشگاه
این انتصاب ناهمگون است.
ذکر شده که وی  3واحد روانشناسی در یکی از یکی از دانشجویان با اشاره به این مورد میگوید« :ما را پاس کنیم .چون ناچار خواهیم شد ترمهای میتواند در ادامه تحصیل و حتا شرایط دانشجویی
 مدیر گروه روخوانی
یکی از دانشجویان در مورد مدرک تحصیلی دانشگاههای آمریکایی گذرانده و نیز  148ساعت یک چارت داشتیم که واحدهای درسی در آن مشخص بیشتری بمانیم و پول بیشتری به دانشگاه بدهیم ».ایشان ایجاد کند .ترس و وحشت دانشجوها این فکر
مدیرگروه روانشناسی میگوید« :من ورودی سال 94دورههای مربوط به نظریههای مشاوره ،رواندرمانی ،شده بود و براساس آن انتخاب واحد میکردیم .اما بعد دانشجوی دیگری میگوید« :در رشته روانشناسی را ایجاد میکند چه محیطی باید ایجاد شده باشد که
هستم و از آن روز تا امروز ،چهار یا پنج بار مدیرگروه خانوادهدرمانی ،گروهدرمانی و روش تحقیق در از دو سال تحصیل ،مدیرگروه آمده و چارت را تغییر برخی از دروس باید به صورت عملی و آزمایشگاهی دانشجو در آن از بیان حقوق اولیه و طبیعی خود نیز
رشته روانشناسی عوض شده و حاال این عنوان به روانشناسی و علوم تربیتی را در موسسه آموزش داده .حاال من باید برخی واحدها را دوباره بردارم و عمال ارایه شوند .در دانشگاه آزاد سیرجان حتا این دروس واهمه داشته باشد؟ به نظر میآید علت را باید در
یک ترم اضافهدر دانشگاه بمانم .اگر چارت قبلی مشکل نیز به روخوانی کتاب محدود شدهاند .ما نمیگوییم «درس عبرت»های ایجاد شده دانست.
مدیرگروه فعلی رسیده است .مدرک تخصصی ایشان عالی ماهان طی کرده است.
داشت و باید تغییر میکرد ،مقصر کیست؟ اگر هم مثل دانشگاههای ملی باشند اما ما نیز همان مبلغی
علیرغم تالشهای مداوم ما برای مصاحبه با دکتر
 سواد استاد در اینترنت است
پرستاری است و هیچ ارتباطی با روانشناسی ندارد.
مدرک غیرمرتبط و نداشتن توان تدریس ،تنها چارت مشکلینداشت ،دلیل این تغییراتچیست؟ چه را به دانشگاه میپردازیم که دانشجویان دانشگاههای علی یعقوبی ،رییس دانشگاه آزاد ،ایشان بارها مصاحبه
ایشان تخصص کافی را برای تدریس یا مدیریت
گروه روانشناسی ندارد .با این وجود چنین فردی انتقاد دانشجویان روانشناسی به مدیرگروه این رشته کسی جوابگوی ضرر مالی وارد شده به دانشجو است؟ آزاد شهرهای بزرگ .چرا آنها آزمایشگاه دارند و ما را به آیندهای نامعلوم موکول کردند .پاسارگاد از زمان
استاد چند درس تخصصی روانشناسی شده! او هنگام نیست بلکه مدیریت وی نیز مورد انتقاد است .یکی از چه کسی جوابگوی عمر و وقت تلف شده دانشجو نداریم؟ این پولها صرف چه میشود؟»
تهیه مقدمات این گزارش تا انتشار آن ،بیش از دو ماه
 برخوردهای امنیتی با درخواستهای در تالش بود تا از کانالهای مختلف فرصت مصاحبه با
تدریس تنها از روی کتاب روخوانی میکند و حاضر دانشجویان میگوید« :همانطور که رییس دانشگاه ،است؟» این دانشجو میگوید که تغییر چارت باعث
ایشان را فراهم آورد اما رویگردانی ایشان موجب شد تا
نیست درس را توضیح بدهد .حتا وقتی به دفتر ایشان مدیرگروه را با وجود مدرک غیرمرتبط و تنها به سبب شده او و بسیاری دیگر از دانشجویان در امتحانات پایان صنفی
در چنین شرایطی اولین سؤالی که به ذهن تعویق انتشار گزارش را بیش از این جایز ندانیم .طبیعی
مراجعه میکنیم تا در مورد مفاهیمی که متوجه آشنایی به سمت مدیرگروه روانشناسی منصوب کرده ،ترم به مشکل بخورند زیرا در یک روز و یک ساعت ،باید
میرسد ،این است که چرا دانشجویان مشکالت ایجاد است پاسارگاد حق پاسخگویی را برای دکتر یعقوبی و
نشدهام سؤال بپرسیم ،حاضر به پاسخگویی نیست ».این مدیرگروه نیز تعدادی را به سمت استادی تعیین در دو امتحان شرکت کنند.
دانشجوی دیگری در تایید این مسئله میگوید :شده از سوی مدیرگروه را به اطالع رییس دانشگاه خانم کریمی محفوظ دانسته و با توجه به وعدهی ایشان
یکی از دانشجویان میگوید« :ایشان حتا نمیتواند کرده است که توان تدریس ندارند .این در حالیست
مفاهیمی را که از روی کتاب روخوانی کرده توضیح که اساتید باتجربه و شناخته شده نیز در دانشگاه «امتحان دو درس تخصصی و سخت من و دوستانم نمیرسانند؟ پاسخ دانشجویان به این سؤال ،نکات برای مصاحبه ،آماده است تا مسایل و مشکالت مطرح
دهد اما موقع نمرهدادن به عمد دست خود را پایین حضور دارند ».دانشجوی دیگری میگوید« :برخی از در یک روز و یک ساعت افتاده .چطور میتوانم به عجیب دیگری را عیان میکند« :فایدهای ندارد .بارها شده را در گفتوگویی رودرو مطرح نماید.

دلیل تغییر  ایسنا:رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان اظهار کرد :براساس گزارشات ارایه شده از سوی
شرکت توزیع برق استان ،در تابستان سال گذشته در بخش ادارات استان و با جرای مصوبه تغییر ساعت کاری ادارات،
ساعت کاری
روزانه حدود 40مگاوات برق صرفهجویی شد که این رقم؛ عدد قابل توجهی بوده است .دکتر «جعفر رودری» با اشاره
ادارات استان
به مصوبه تغییر ساعات کار ادارات استان از 18خردادماه تا ابتدای شهریورماه از ساعت 6صبح الی ،13به منظور صرفه
کرمان از  18جویی در مصرف انرژی ،گفت :با توجه به اینکه در فصل گرما در ساعات اوج مصرف برق احتمال بروز خاموشیهای
خردادماه ناخواسته در شبکه سراسری افزایش مییابد تصمیم به اجرای این طرح گرفتیم

گزارش

آزادی در حصار دانشگاه آزاد

اخراج موقت یک دانشجو از دانشگاه آزاد

از من درس عبرت ساختند

 پاسارگاد
ماجرای گزارش مشکالت مربوط به دانشجویان
رشته روانشناسی ،از حضور یک دانشجو در
دفتر هفتهنامه پاسارگاد شروع شد .دانشجویی
که مدعی است به دلیل برخی نقدها و
مطالبهگریها مورد غضب مسئوالن دانشگاه
آزاد سیرجان قرار گرفته است.
میثم ملکقاسمی تنها دانشجوی روانشناسی
است که ابایی از انتشار نام خود ندارد .او میگوید
بابت نقد به میزان سواد برخی اساتید و انتقاد
از مدیرگروه این رشته یک ترم اخراج شده و
برای اثبات سخنانش نامهی حراست دانشگاه را
نشان میدهد .نامهای که در آن ،کلمه «توهین»
به صورت «توحین» و «هیئت یا هیات علمی»
به صورت «هیت علمی» نوشته شده است.
مطابق این نامه ،وی متهم به «ارتکاب اعمال
و رفتار خالف منزلت دانشجویی» و «توهین و
هتک حرمت به احدی از کارکنان و یک نفر از
اعضای هیئت علمی»شده است .رای صادره نیز
مشتمل بر دو بخش است .بخش اول استناد به
«بند  10ماده پنج آئیننامه کمیته انضباطی»
با توضیح «اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر
عدم تکرار تخلف» و بند دوم استناد به «بند 20
ماده  5آئیننامه کمیته انضباطی» با شرح «منع
موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی
با احتساب سنوات» است .در انتهای این برگه
ذکر شده «بدیهی است از تاریخ ابالغ این رای
به مدت  15روز حق درخواست تجدیدنظر برای
شما محفوظ است».
پس از این ابالغ ،حراست دانشگاه مانع از
شرکت این دانشجو در کالسهای درس و حتا
ورود به دانشگاه پیش از قطعی شدن حکم شده
و تاکید کرده این دانشجو تنها حق دارد برای
ثبت درخواست تجدیدنظر آنهم در معیت یک
نگهبان وارد دانشگاه شود.
مطابق قوانین حقوقی کشور تا زمانی که یک
حکم به تایید نهایی نرسد ،قابلیت اجرا ندارد.
به عبارت دیگر تا زمان تایید نهایی حکم صادره،

هیچ فردی حق ندارد متهم را از حقوق بدیهی
خود که در این مورد شرکت در کالسهای
درس است ،محروم کند .بنابراین جلوگیری از
ورود این دانشجو که ظاهرا با دستور رییس
حراست و با اطالع و هماهنگی رییس دانشگاه
صورت گرفته ،مصداق تخطی از قوانین جاری و
پایمال نمودن حقوق قانونی ایشان است.
ملکقاسمی اتهامهای وارد شده را قبول ندارد
و آنها را نتیجه زیر سؤال بردن توان تدریس
برخی استادان و نقد بیارتباط بودن مدرک
تحصیلی مدیرگروه این رشته با تخصص
کاریاش میداند .او میگوید که رییس دانشگاه
در انتصاب مدیرگروه روانشناسی به جای توجه
به شایستهساالری و انتخاب متخصص ،فردی
غیرمتخصص با مدرک پرستاری را به کار
گمارده است.
ملکقاسمی معتقد است مدیرگروه برخی افراد
را تنها به دلیل آشنایی برای تدریس منصوب
کرده است و میگوید این اساتید از سواد کافی
و بهروز برای تدریس مبحث مهمی مانند
روانشناسی برخوردار نیستند .دلیل چنین
حرفی را نیز سؤالها و ایرادهایی میداند که
به روش تدریس و مفاهیم مطرح شده توسط
این اساتید گرفته و در مقابل به توهین و هتک
حرمت اساتید متهم شده است.
ملکقاسمی میگوید هدف حراست و رییس
دانشگاه از برخورد با او و صدور حکم اخراج
موقت ،درس عبرت ساختن برای دانشجویان و
تهدید و ارعاب غیرمستقیم ایشان است تا دیگر
هیچ دانشجویی جرات نکند به نواقص دانشگاه
و مدیران آن ایراد بگیرد .او با اشاره به اینکه
تاکنون به بسیاری از مسئوالن شهرستان و
استان مراجعه کرده تاکید میکند تا حصول
نتیجه کوتاه نخواهد آمد .زیرا او تنها برای
احقاق حقوق خودش اقدام نکرده بلکه قصد دارد
نماینده تمام دانشجویانی باشد که به دلیل ترس
توان ابراز نقد و مخالفت خویش را ندارند و تنها
نظارهگر پایمال شدن حقوق خویش هستند.

لزوم تعامل شورا با شهرداری در اجرای طرح های توسعه؛

فعالیتهای عمرانی شهرداری در پهنه مشکالت اقتصادی

شهردار سیرجان صبح دیروز در بازدید از چند
طرح عمرانی ،به بررسی روند اجرای فعالیتهای
عمرانی در دستور کار مجموعه شهرداری پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،صبح روز گذشته رضا سروشنیا؛ شهردار
سیرجان به همراه محمداسماعیل خواجویی رییس
شورای شهر و تنی چند از اعضای شورا و جمعی از
معاونان و مدیران شهرداری ،ضمن بازدید از طرحها،
به ایراد توضیحاتی در خصوص روند اجرای فعالیتها
پرداخت و گفت :مجموعه شهرداری سیرجان همه
توان عملیاتی خود را به کار گرفته تا بتواند در سال
جاری همچون سنوات گذشته نسبت به اجرای طرحها
و پروژههای در دستور کار ،موفق عمل کند.
وی تصریح کرد :هم اکنون پروژه پایانه مسافربری
بعثت (که یک دهه در بالتکلیفی به سر میبرد)
با جدیت هرچه تمامتر در دستور کار قرار دارد
که امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده آن را به
بهرهبرداری برسانیم.
رضا سروشنیا یکی از مهمترین مشکالت
موجود در شهرداری را افزایش سرسامآور قیمت قیر
برشمرد و با اشاره به بحث مهم آسفالت معابر سطح
شهر خاطرنشان کرد :مجموعه شهرداری سیرجان
از ابتدای سال جاری تمام توان و تجهیزات خود را
به کار گرفته و توانستیم با توجه به شرایط اقتصادی
و وضعیت نامطلوب افزایش قیمت قیر که هم اکنون

برای خرید  2هزار تن قیر بایستی  80میلیارد ریال
پرداخت شود ،نسبت به آسفالت بسیاری از معابر
اصلی و پرتردد سطح شهر همچون بلوار سردار جنگل،
پل دفاع مقدس ،خیابان ناظرزاده ،بلوار هجرت ،میدان
امام حسین(ع) ،بلوار امام رضا(ع) ،ورودی شهرک

سیبیجی ،خیابان خیام ،خیابان مولوی (هم اکنون در
دست اقدام) و  ...پیگیری کنیم.
شهردار سیرجان با بیان اینکه مجموعه شهرداری
در سال جاری شعار «كار ،تالش و پيگيري» را سرلوحه
کار خود قرار داده است ،این مجموعه را یک نهاد

جناب آقایان رضا ،محسن و کاظم شکوهی

درگذشــت اخــوی گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد ســبحان بــرای
آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل خواهانــم.

مدیریت کارگاه ساختمانی ایمنساز

مردمی با چالشهای مالی زیاد دانست و یادآور شد:
در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و نیز به
حداقل رساندن نارساییهای شهری ،موفقیت مجموعه
شهرداری فقط با همدلي و همكاري رییس و اعضای
شورای شهر و شهروندان حاصل می شود.

همچنین محمداسماعیل خواجویی رییس شورای
شهر در پایان این بازدید گفت :برای ایجاد آرامش در
شهر ،میان مردم و مسئوالن نیازمند تعامل و صمیمیت
بیشتر اعضای شورا و شهرداری هستیم و باید هدف
اصلی ما خدمت صادقانه به مردم باشد تا کارها سامان
بگیرد.
وی بیان کرد :ثبات مدیریتی و تعامل ،از اصلیترین
عوامل توسعه و پیشرفت است که خوشبختانه عزم
جدی شورای شهر و شهرداری سیرجان حرکت در
مسیر ،وحدت ،رفع موانع و مشکالت است تا آبادانی و
توسعه شهری با برنامهریزی و به طور دقیق انجام شود.
گفتنی است در پایان بازدید  7ساعته روز
یکشنبه ،از محل احداث فضای سبز ،ایجاد روشنایی
و پیاده راه حاشیه بلوار قائم ،محل جدید احداث
جمعه بازار ،سایت نگهداری سگهای ولگرد (واقع
در 20کیلومتری محور سیرجان -بندرعباس) ،زمین
 7هکتاری محل احداث میدان جدید ترهبار ،آسفالت
خیابان هجرت ،فاز اول هدایت آبهای سطحی در
حال احداث در بلوار هجرت ،اجرای سنگفرش و
جدولگذاری بلوار هجرت ،کمربند سبز بلوار والیت،
طرح اتصال انتهای بلوار قائم به مسکن مهر ،بهشت
رضا(ع) و ممنوعیت دفن اموات در بهشت زهرا(س)
و انتقال به بهشت رضا(ع) با وجود مشکالت فراوان و
پایانه مسافربری بعثت بازدید و روند اجرای فعالیتها
مورد بررسی قرار گرفت.

جناب آقای مهندس رضا یوسفی مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

از همــکاری جنابعالــی در ســرویسدهی مراســم دعــای ابوحمــزه ،صمیمانــه سپاســگزاریم .انشــااهلل
در دولــت کریمــه از کارگــزاران حضــرت دوســت باشــید.
ستاد برگزاری دعای ابوحمزه

