گزارش پاسارگاد از اخراج تعدادی از کارگران شهرداری زیدآباد

اخراج بعد از اعتصاب

 گروه شهر :بیکار داخل خانه نشسته و منتظرند بهشان خبر دهند ،برگردند سر
کار .بیپول ،دلشان به گرفتن مابقی طلبشان خوش است .کارگران شهرداری زیدآباد
به دلیل دعوا با کارفرما کارشان به اینجا کشیده است .قریب یک ماه و نیم پیش بعد
از اعتصاب کارمندان و کارگران شهرداری زیدآباد چند نفر از کارمندان از کار تعلیق
شدند .کارگران هم راه اداره کار را در پیش گرفتند و برای وصول طلبشان شکایت
کردند ..ادامه در صفحه 7

دستگاههای تصفیه آب
جمعآوری میشوند

هفتهنامه

صیادها روی آب کتاب
میخوانند

اگر شهرداری زمین معوض بدهد
درختان قطع نمیشود
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دوشنبه  16مرداد 1396
شماره 477
 14ذیالقعده 1438
 7اوت 2017

 10صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها
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توگوی پاسارگاد با ابوالقاسم محمودآبادی مدیرمسئول هفتهنامه سخنتازه
گف 

رسانههای مطالبهگر
تحمل نمیشوند

 من در انتخابات شوراها خیلی دلسرد شدم .ما نشریات با برد و تیراژی که داریم در تاثیرگذاری ضعف داریم
 اگر یک قاضی قرار است بدون گوش کردن به حرف کسی به ضرر من رای دهد خیلی درستتر و بهتر است تا با سفارش مقامی به من ارفاق کند
 کسی که منصبی را اشغال میکند به میزانی که از مزایای قدرت و مدیریت بهرهمند میشود به همان میزان باید پاسخگو باشد

درهمی

ن رابطه

جز تحمل ما راهی نیست
خود و مشت مالی در روز خبرنگار
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برخی از کاندیداهای معترض معتقدند هنوز صحت انتخابات سیرجان تایید نشده است

ابطال گریبان شورای پنجم را رها نمیکند
شرح پاسداری از طبیعت
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«روزمـان هـم مثـل خودمـان میچرخـد» ایـن را اکبـر هاشـمیمدنی یکـی از محیطبـان سـیرجان
میگویـد .همهسـاله تولـد امـام رضـا(ع) کـه میرسـد ،محیطبانـان هـم روزشـان را جشـن میگیرنـد.
روزی کـه به واسـطه داسـتان ضامن آهوشـدن امـام رضا ،بـه روز محیطبان شـهرت یافته اسـت .به همین
مناسـبت در روز محیطبـان بـا یکی از باسـابقههای سـیرجان همراه میشـویم تـا از کارش گزارشـی تهیه
کنیـم ...صفحـه4را ببینید.

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابـل
قلـم زانو زند و واژههایـی کـه در خـدمت
بیـان حـق بـرآیـد.

روز خبـرنگار گرامی بـاد

 گروه جامعه«:رتبه یک کنکور تجربی ،سیرجانی است ».این خبر روز گذشته مثل بمب در سیرجان منفجر شد .بعد از خبرهای ناگواری مثل
مشروبات الکلی ،آدمربایی و ...که سیرجان را در رسانههای کشور مطرح کرد ،شهر نیازمند شنیدن خبر خوبی بود |.عکس :حسین ایرانمنش
گفتوگو با امیرحسینقاسمینژاد رائینی نفراول کنکور تجربی ایران

چهار درس را صد درصد زدم
شیشه سکوریت

کرکره برقی

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره بــرقی اطـمینـان دور در سیــرجان

بــلوار دکتــر صادقی نـرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ  09133471959الهــینسب

پاسارگاد

اوست پایدار

یگانه پدر

روحت به وسعت اندوهمان شاد و قرین رحمت الهی باد.

روابط عمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین
مژدگانی

ز دلتنگی به هر در میزند دل
ز هجران تو پـرپر میزنـد دل
به دیوار قفس ،سر میزند دل
چو بلبل در فراق رویت ای گل
چه کنیم که گاهی مرگ ریحان میچیند ،هوا سرشار از غم است و پر از جای خالی
ن که بگوییم «فرزانگان را دیدار دوست
جای خالی عزیزی که در اربعین پرواز مظلومانهاش جز ای 
خوشتر است» کالمی دیگر آراممان نمیکند.

اولین سالگرد درگذشت شادروان

حـاجحمیـدحسامی

را گرامی میداریم.
به همین مناسبت مراسمی روز پنجشنبه
 96/05/19از ساعت  5تا  7عصر برگزار میگردد.

ضمن تشکر از دریای احسان شما بزرگواران که در مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و
خاکبندان شادروان

مرهمــی بــر دلهــای داغدارمــان بودیــد ،روز پنجشــنبه  96/05/19از ســاعت 6
بعدازظهــر ،غــروب غمانگیــز دیگــری در بهشــت زهــرای قدیــم کنــار مــزار آن مرحــوم
گــرد هــم میآییــم تــا یــاد و خاطــرهاش را گرامــی بداریــم.

خانوادههای حسامی و آزادیخواه

مژدگانی

از یابنده یا مطلع از این عکس تقاضـا

داریم با شماره تلفن 09211459095

کربالیی غالمحسین ستودهنیاکرانی

تماس حاصل کنند و مژدگـانی بسیـار

عالــی دریـافـت نمـایـنـد.
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ساعت حرکت  6عصر به سمت قطعه خانواده
ایثارگران -جنب گلزار شهدا

 17رمداد ،روز رباصحاب رساهن و
فعاالن رعهص اطالعرسانی مبارک باد.

روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
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