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هفتهنامه

گزارش پاسارگاد از آخرین وضعیت پرونده انتخابات

اعتراضها به قوت خود باقی است

پيامك300099004806 :

اینچندنفر
باالترین حقوق را کدام مدیران میگیرند؟

ایسنا :تعدادی از کارشناسان در بررسی آمار و اطالعات مربوط به حقوقهای دریافتی بیش از ۱۰۰هزار نفر از
شاغالن کشور در سه سطح مدیران ارشد ،میانی و سطوح غیرمدیریتی اطالعاتی را جمعآوری و مورد بررسی قرار
دادهاند که نتایج آن نشان میدهد مدیران ارشد حوزه نفت و گاز با دریافتی متوسط ۶.۹میلیون تومان در هر ماه
در صدر دریافتکنندگان حقوق قرار دارند .همچنین مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرمافزار با ۵.۵میلیون تومان
و حوزه عمران و ساختمان با ۴.۹میلیون تومان در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .در سطح مدیران میانی صدرنشنیی با مدیران نظام بانکی است.

اعتقادی به سوال از رییسجمهور درباره موسسات مالی نداریم

ایلنا :نماینده مردم ابهر ،خرمدره و سلطانیه با بیان اینکه  ۸۰نفر از نمایندگان نامه به رییسجمهوری را
امضاء کردهاند ،در واکنش به اقدام موازی گروهی از نمایندگان مخالف دولت در راستای جمعآوری امضاء برای
طرح سئوال از رییسجمهوری گفت :البته کلیات هردو مورد یعنی نامه درخواست نمایندگان و طرح سئوال از
رییسجمهوریبالتکلیفیموسسههایمالیواعتباریاستامابندهاینطرحسئوالازروحانیراامضاءنکردهامو
معتقدمبایدمرحلهبهمرحلهپیشبرویم.محمدعزیزیگفت:دراینمرحلهوزیراقتصادورییسبانکمرکزیبایدپاسخگوباشند.نبایدعجلهکنیم

 پاسارگاد :به مناسبت روز جهانی کار کودکان ،حلقه انسانی توسط کودکان کار نیکان تشکیل شد .عکس :حسین ایرانمنش

هزینه جذب هر نفر چقدر است؟

عصر ایران :معاون رییس جمهور میگوید برای هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵میلیون
تومان هزینه شود.انصاری گفت :در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید  ۱۰درصد از حجم نیروهای دولت
کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰درصد خروجی را رقم میزد .در آن زمان و در
سال ۱۳۷۷نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و
 ۲۸۰هزار نفر میرسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه م یداشت که نشد.

توقیف ماشینهای جهان فوالد در ازای بدهی

یزادهدرجلسهیچهارشنبهشورایشهرگفت:شنیدمآقای
پاسارگاد:نسرینامین 
سروشنیا برای بدهی جهانفوالد دستور توقیف ماشینهای جهان فوالد را دادند تا
بتوانند بدهی را دریافت کنند ،وی ادامه داد«:بعد از این اتفاق دوباره نامهای زده شده
یدانم این موضوع چقدر صحت دارد اما شنیدم
و اینها از توقیف درآمدند .البته نم 
به دستور ریاست شورا بوده است ».رییس شورا گفت«:من اصال اطالع ندارم .هیچگونه نامهای در ارتباط به این
موضوعننوشتم».

خبر

ثبتنام ترم تابستان انجمن نمایش آغاز شد
 پاسارگاد :ثبت نام دوره های آموزشی ترم تابستان 96انجمن نمایش سیرجان آغازشد.
در این دوره آموزشی قرار است رشتههایی چون :نمایشنامه نویسی ،بازیگری مقدماتی تئاتر،
نمایش خالق ویژه گروه سنی 5تا12سال ،پرورش بیان نمایشی در زندگی شخصی و اجتماعی
12سال به باال و چهره پردازی (گریم تئاتر) آموزش داده شوند .عالقمندان جهت ثبت نام
میتوانند همه روزه صبح هاازساعت 9تا 13و عصرها از ساعت 17تا 21به سه راهی کرمان
ابتدای بلوارسردارجنگل مجموعه فرهنگی تاالرفردوسی مراجعه نموده و یا با شماره تلفنهای:
 09131784461 ،09132782855 ،09138264809تماس حاصل نمایند.

شریعتی فریادگر بزرگ «آزادی»
 پاسارگاد«:خدا را سپاس که عمر را در خواندن
و نوشتن گذراندم که بهترین شغل را در زندگی ،مبارزه برای آزادی و
نجات ملتم م یدانستم و اگر این دست نداد ،بهترین شغل یک آدم
خوب ،معلمی و نویسندگی است و من از هجده سالگی کارم این هر
دو .و حماسهام این که ،کارم گفتن و نوشتن بود و یک کلمه را در
پای خوکان نریختم .یک جمله را برای مصلحتی حرام نکردم و قلمم
همیشه در میان من و مردم در کار بود و جز دلم یا دماغم کسی و
چیزی را نمیشناخت و فخرم این که در برابر هر مقتدرتر از خودم
متکبرترین و در برابر ضعیفتر از خودم متواضعترین بودم»
امروز چهل سال از وفاتش و یا به روایتی از شهادت علی شریعتی
میگذرد .روشنفکری که همه همت خود را برای «نوزایی» فرهنگی
در ایران و اسالم جهت داده بود .او که سودای تغییر وضعیت جامعه
و میهنش را داشت و این توفیق را یافت که سخنش ،میلیونها نفر را
مشتاق شنیدن سخنرانیها و خواندن کتابهایش کند.
احسان نراقی در کتاب از «کاخ شاه تا زندان اوین» روایت میکند
که در آخرین هفتههای حضور محمد رضا شاه پهلوی در ایران ،به دربار
دعوت میشود تا طی گفتوگو با شاه ،به ارائه مشاوره برای برونرفت از
شرایطی که در اوج مبارزات مردمی گرفتارش شده بود ،بپردازد .نراقی
می گوید یکی از نخستین پرسشهای شاه از او این بود که جوانان
دیگر چرا با من مخالفت می کنند؟ (من که برای آنها این همه کار
کردهام!) گویی مخالفت جریانهای مذهبی و یا سیاسی برایش قابل
هضم بود؛ اما گرایش جوانان به مذهب و مرگ بر شاه گفتن آنها نه!
احسان نراقی به شاه میگوید؛ از نقش کسی چون دکترشریعتی غافل
شدهاید ،او اسالم را به شیوهای بسیار جذاب به جوانان ارایه میکند ،به
طوری که بسیاری از جوانان مورد نظر شما به مذهب روی آوردهاند.
به یقین نمیتوان منکر سهم دکتر شریعتی در رویکرد چند نسل از

جناب آقای مهندس تقیزاده (مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر)

جناب آقای مهندس جواهری(مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی و ورزشی گلگهر)
جناب آقای مهندس سلطانی (مدیرعامل محترم شرکت جهاد نصر)

جناب آقای مهندس بدخشان(رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر)

لطــف و عنایــت شــما بزرگــواران در خصــوص توجــه بــه ورزشهــای
همگانــی ،در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اهمیــت و
لــزوم توســعه ورزش همگانــی در جامعــه ،قابــل تقدیــر و ســتایش اســت.
امیــد اســت در ســایه الطــاف الهــی و حمایتهــای شــما بزرگــواران شــاهد
اعتــای روحیــه و فرهنگ ورزشــی شــهرمان و نشــاط و شــادابی شــهروندان
ســیرجانی باشــیم.

حسن زیدآبادینژاد
رئیس هیئت ورزشهای همگانی سیرجان

جوانان به اسالم ،آن هم در دوران اوج ایسمهای متنوع شد و این تنها
کاری هم نبود که دکتر شریعتی انجام داد .با این اوصاف تردیدی
نیست که اسالم مورد نظر او به دلیل رویکرد نو و تازه اش از سوی طیف
سنتی روحانیون با استقبال روبرو نشد و چه بسا مخالفان بسیاری هم
داشت .هر چند که دکتر شریعتی با روحانیون نوگرایی همچون دکتر
بهشتی ،استاد مطهری و مرحوم طالقانی بسیار نزدیک بود.
فارغ از این ،در میان نوشتههای این معلم شهید ،کتاب کوچک
«آری این چنین بود برادر» یکی از معروفترین و خواندنیترین
یادگارهای به جای مانده از وی میباشد .این کتاب در تیراژهای باال به
صورت جزوه در سالهای پیش از انقالب منتشر شد و به دلیل حس
و حال حماسی از جمله نوشتههای کلیدی دکترشریعتی نیز محسوب
می شود که به طور آشکار به ظلم و ستم حکومتهای فرعونی و یا
طاغوتهاییهمانندحکومتپهلویاشارهمیکند.
کتاب کوچک «آری این چنین بود برادر» در واقع نامهای است
که دکتر شریعتی به هنگام بازدید از اهرام مصر ،خطاب به بردگانی
نوشته است که سالها مورد ظلم و ستم حکومتهای فرعونی قرار
گرفت ه بودند .در بخشی از متن این کتاب فراموش ناشدنی می خوانیم
«ما اکنون ،به ظاهر برای کسی بیگاری نمیکنیم ،آزاد شدهایم ،بردگی
برافتاده است .اما به بردگیای بدتر از سرنوشت تو محکوم شدهایم.
امروز اندیشه ما را برده کردهاند .دلمان را به بند کشیدهاند و ارادهمان
را تسلیم کرده اند ،و ما را به عبودیتی آزادگونه پروردهاند و با قدرت
علم ،جامعه شناسی ،فرهنگ ،هنر ،آزادیهای جنسی ،آزادی مصرف و
عشق به برخورداری و فرد پرستی ،از درون و از دل ما ،ایمان به هدف،
مسوولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او را پاک بردهاند .و اکنون برادر ،ما
در برابر این نظامهای حاکم ،کوزههای خالی زیبایی شده ایم که هر چه
میسازند،میبلعیم»...

 پاسارگاد :هفته گذشته هیات عالی نظارت استان
انتخابات سیرجان را تایید نکرد و پرونده برای بررسی بیشتر به تهران ارسال
توگو با نشریه قاصدک گفته؛«بر
شد .رییس هیات نظارت استان در گف 
اساسگزارشاتیکهماازمنابعمختلفدریافتکردیموباتوجهبهنامهایکه
بازرسهیات مرکزی ونمایندگان زدهبودند ما این انتخابات را تاییدنکردیم
و تمامی مدارک را به تهران ارسال کردیم تا در آنجا تصمیمگیری شود».
بعد از این اتفاق نماینده مردم سیرجان که مدتی قبل با ارسال نامههایی به
وزیر کشور و رییس هیئت نظارت استان به تخلفات گسترده در انتخابات
تاکید کرده و خواستار ابطال انتخابات شده بود ،عصر جمعه با دعوت از چند
نفر از کاندیداها آنها را به صلح دعوت کرده است .ایراندخت رضایی یکی
از افرادی که در این جلسه حضور داشته است به پاسارگاد گفت« :عصر
جمعه به دعوت آقای حسنپور در جلسهای که سه چهار نفر از کاندیداها
بودند ،حضور داشتم .در آن جلسه آقای حسنپور گفت؛ من م یدانم تخلف
شده ،من م یدانم حق باشماست ،ولی به خاطر من ،به خاطر حفظ نظام
رضایت دهید و از این قضیه صرف نظر کنید .ما هم گفتیم با شما که کاری
نداریم،اماوظیفهماناستتاجاییکهمیتوانیمموضوعراپیگیریکنیم».
محسن جهانشاهی که به همراه جواد عباسلو و حسین فتح یزاده عصر
جمعه در مسیر کرمان با نماینده سیرجان همراه بودند ،در مورد این دیدار
گفت« :در آن جلسه تاکید کردیم کمک کنید انتخابات ابطال شود .ایشان
بیشترمیخواستندمیانجیگریکنند،ونظرشانتاحدودیبرابطالبودو
گفتنداالنپروندهبهتهرانرسیدهمیخواهیدچیکارکنیدکههمهدوستان
مقتدرانه گفتند ما بر اساس حق حرکت میکنیم» .حسین فتح یزاده هم
گفت« :من در جلسهای که با حضور سایر کاندیداها بوده حضور نداشتم و
شنیدم ایشان خواسته است که رضایت دهند و نامهای را امضا کنند ،ایشان
بابنده،دکترعباسلوودکترجهانشاهیدرمسیرکرمانهمراهبودندکهاین
مسالهراآنجامطرحکردنداماهیچکدامرضایتندادیم.درواقعایشاندنبال
رایزنی بودند که مشکل را حل کنند» .از نظر او حسنپور تحت فشار است؛
«خودشان هم گفتند که از آن طرف تحت فشاریم ،گفتیم خب شما باید
حق را بگویید و ما کاری به این نداریم چون حق با ماست و این انتخابات
کثیف بوده و باید ابطال شود» .او در جواب این سئوال که چرا هیات نظارت
استان پرونده سیرجان را تعیین تکلیف نکرده و به تهران فرستاده است،
گفت« :آقای انارکی رییس هیات نظار استان میگوید مااعالم کردیم عدم
تایید،کهبرودتهرانتصمیمگیریبکنند.بعدباآقایمحمودیکهمسئول
هیاتنظارتتهراناستصحبتمیکنیممیگویدنمیتواندچنینحالتی
باشد باید یا تایید بزنند یا ابطال .به هرحال پرونده به تهران فرستاده شده
است و دوشنبه یا سهشنبه در موردش تصمیمگیری میشود» .او معتقد
است عدم تصمیمگیری توسط هیات نظارت استان به خاطر فشارهای
پشتپرده و عدم همکاری آقای بختیاری نماینده بافت بوده است .چون
آقای حمزه و انارکی نظرشان بر ابطال انتخابات بود.
شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان با بیان اینکه تا این لحظه
نتیجهانتخاباتسیرجانهیچفرقینکردهاست،گفت«:کمیسیوننظارت
برانتخاباتداردموضوعرارسیدگیمیکند،معترضینبحثهاییرامطرح
میکنند ،افرادی هم که رای آوردند حق و حقوقشان را دارند پیگیری
میکنند .هر دو مجموعه پیگیر موضوع هستند» .او با تاکید به اینکه وقتی
دارند اسناد را بررسی میکنند کسی حق ندارد بگوید تایید یا ابطال ،گفت:
«افراد دارند بیجهت به این موضوع دامن م یزنند ،پرونده دارد روی روال
قانونی خودش رسیدگی میشود .همه باید تابع قانون باشند و افراد هم باید
حواسشان باشد بیجهت در بین مردم یاس و ناامیدی درست نکنند» .او

در جواب این سئوال که شما با نوشتن نامه به وجود تخلفات گسترده در
انتخابات تاکید کردید ،گفت« :بنده درخواست رسیدگی کردم ،از کشور
هیاتی جهت بررسی به سیرجان آمد و پس از بررسی جواب دادند که هیچ
تخلفی در آن حجمی که به من گزارش شده است انجام نشده است ،اما
هنوز معترضین از پاسخهایی که به آنها داده شده قانع نشدند و قرار شده
هیات دیگری موضوع را بررسی کنند» .نماینده مردم سیرجان در جواب
سئوالی مبنی بر جلسهی روز جمعه با چند نفر از کاندیداهای شورایشهر
گفت؛ «ما به دنبال صلح و صفا هستیم .شهر نیاز به آرامش دارد .من بیشتر
بحثهایم دوستانه بوده است .هم با معترضین و هم با افرادی که رای
آوردند و همه را دعوت به آرامش و وحدت کردم .در شرایطی کشور قرار
دارد باید همه نسبت به هم مهربانتر باشند و همدیگر را تخریب نکنند .از
این تخریبها شهر آسیب خواهد دید .او در جواب سئوالی مبنی بر اینکه
شنیده شده در آن جلسه شما از معترضان خواستید زیر نامهای را امضا
کنند که از خواستهشان صرفهنظر کنند ،گفت « :من از بعضی دوستان
خواستم گذشت کنند .من قبول دارم ،مشکالتی در روند انتخابات پیش
آمده ،تعدادی هم پذیرفتند و قانع شدند که ادامه ندهند ،تعدادی هم قانع
نشدند،بههرحالهردوجمعیتحقدارند».نمایندهسیرجاندرجواباین
سئوال که قبول دارید تخلفات گستردهای در روند انتخابات سیرجان اتفاق
افتاده است ،گفت« :من بر اساس گزارشهای رسیده قبول دارم که بهتر از
این میشد انتخابات را برگزار کرد» .شهباز حسنپور در مورد فیلمهایی که
در مورد خرید و فروش آرا یا اشتباه در کد نامزدهها بود ،گفت« :دادستان
شهرستان در حال رسیدگی به این پرونده است ،هیات نظارت استان در
حال رسیدگی است .بنده خودم یکی از معترضین بودم که اعتراضم را
کتبا نوشتم و تعارفی هم با کسی ندارم .بعضی پاسخها که به بنده داده
شده قانعکننده است اما معترضین قانع نشدند» .او در مورد شائبههایی
که پیرامونش وجود دارد که او به اعضای هیات نظارت استان فشار آورده
است ،گفت« :این حرفهای ب یربطی است که برخی از آدمهای کوتهنظر
و بعضی افرادی که مطلبی ندارند دست به چنین شائبههایی م یزنند .من
خیلی شفاف و صادقانه و راحت وظیفهام را انجام دادم ،یک قاضی وقتی
حکمی برای کسی صادر میکند خودش هم میآید به طرفی که در پرونده
حاکم شده درخواست گذشت میکند» .اوگفت« :آن روزی که من داشتم
این پرونده را پیگیری میکردم کسی به من تکلیف نکرده بود اما متاسفانه
بعضی از افراد قسمخورده که مخالف بنده هستند در هر شرایطی به دنبال
تخریب هستند ،روزی که نامه را میدهم و تقاضای رسیدگی میکنم یک
جور جوسازی میکنند ،روزی جلسه تشکیل میشود جور دیگر جوسازی
میکنند ،روزی که افرادی رای آوردند و حقشان است با من نشست داشته
باشند به نوعی دیگر برخورد میکنند ،وقتی میخواهم در شهر به دنبال
صلح و صفا و صمیمت باشم کلماتی که در شان خودشان هست به کار
میبرند میگویند به افراد فشار آوردی .این رسم کجای دنیاست که وقتی
یک نفر به یک تشخیص میرسد و میخواهد کاری بین خودش و خدای
خودش انجام دهد به جای همراهی و همکاری به دنبال جوسازی و شانتاژ
و حرفهایی که فقط در شان خودشان است زده میشود؟ بنده بارها اعالم
کردموظیفهامخادمیمردماستامادرهروضعیتوشرایطیبههرطریقی
که بخواهم کار کنم افراد قسم خورده مخالف بنده دنبال یاس و ناامیدی
در بین مردم هستند» .حسنپور تاکید کرد«:من با تمام وجود در حال
رسیدگی به موضوع هستم اما کی با من همکاری کرده است ،آنها که رای
آوردند یک نوع پشت ما حرف و حدیث م یزنند که تو باعث مشکالت شهر
شدی ،آنها هم که رای نیاوردند به نوع دیگری میگویند».

مـدام نگـرانم کـه با ریـاضی ضعـیف فـرزندم چه کنم
آیـا دغدغــه ی شمــا ایـــن است؟!!
ثبتنام :همه روزه
صبحها 9 :الی 12
عصرها 16 :الی 19
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /96/1ع

آگهي مناقصه عمومي شماره /96/4ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « احــداث ایســتگاه پمپــاژ
آب ســایت آبــی مجتمــع گل گهــر « را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانكار واجد شــرايط
واگــذار نمايــد  ،لــذا كليــه متقاضيــان مــي تواننــد جهــت اخــذ مــدارك مناقصــه به ســايت
 WWW.GOLGOHAR.COMمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت مناقصــه هــا
و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ
 96/4/17در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهران
مــي باشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل ســاعت  10صبــح روز شــنبه مــورخ  96/4/10بــراي
متقاضيــان بالمانع اســت.

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انجــام عملیــات حفــاري
اکتشــافی بــه میــزان  30،000متــر» را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد  ،لــذا كليــه متقاضيــان مــي تواننــد جهــت اخــذ مــدارك مناقصــه
بــه ســايت  WWW.GOLGOHAR.COMمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت
مناقصــه هــا و مزایــده هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
شــنبه مــــورخ  96/4/17در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمــع و دبیرخانــه دفتــر
مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمن ـ ًا بازديــد از محــل ســاعت  10صبــح روز شــنبه مــورخ
 96/4/10بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
شركت معدني و صنعتي گل گهر

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
شركت معدني و صنعتي گل گهر

