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اذان مغرب

خبر

رئیس اداره جهاد کشاورزی خبر داد:

خسارت  120میلیارد تومانی
به باغات پسته

ضرورت تنظیم زمان کوددهی و سمپاشی با بارندگی
مدیر اداره جهادکشاورزی از خسارت سرما و تگرگ به  2500هکتار
باغات پس��ته در ش��مال زیدآباد طی روزهای گذشته به میزان  30تا
 90درصد خبر داد مهندس محمودآبادی در گفتگو با نگارس��تان در
این رابطه افزود :میزان این خسارت  120میلیارد تومان برآورد شده
اس��ت .وی با توجه به جو بارشی روزهای آینده از کشاورزان خواست
بیش��تر مراقب محصوالت خود باش��ند .وی همچنین گفت :برای کم
کردن خس��ارات ناشی از هرگونه بارش و س��رما باغداران زمان کود
دهی و س��م پاشی را با زمان بارندگی تنظیم کنند تا کمترین آسیب
و ضرر مالی به آن ها وارد آید.
رئیس اداره جهاد کشاورزی همچنین در خصوص سیالب احتمالی از
مالکین قناتها خواس��ت حفاظت فیزیکی و دهانههای قنات خود را
چک کنند تا در این موقع خسارتی به قناتها وارد نشود.

موج حمایت از سپاه
وقتی پای منافع سرزمینی پیش می آید
دیگر جلو اتحاد ملی را نمی توان گرفت .
اقدام نابخردانه رییس جمهور آمریکا در
قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای
تروریستی موج حمایت از سپاه کشور
گ «من یک
را فرا گرفت تا جاییکه هشت 
سپاهیام» فضای مجازی را فرا گرفت .در
خارج از کشور نیز بسیاری کشورها این
حرکت آمریکا را تأیید نکردند .وزیر خارجه
ترکیه گفت :هیچ کجای دنیا نیروی نظامی و
رسمی یک کشور را تروریست نمی خوانند.

بیانیه شورای اسالمی شهر سیرجان

در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اعضاء ش�ورای اسالمی شهر س�یرجان به دنبال اقدام ننگین دولت آمریکا در تروریست نامیدن
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جلسه علنی روز چهارشنبه  ۲۱فروردین و در حمایت از سپاه
پاسداران طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام شکست خورده حمایت خود را از این نهاد

نظامی اعالم نمودند و بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمودند

امام خمینی ره

بسم اهلل الرحمن الرحیم

آمریکا می خواهد که همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد ولی ما
چنین تصوری را نمیتوانیم بپذیریم.

س�پاه پاس�داران نهاد ارزش�مند و متکی به مکتب الهی و ارزش های انسانی است و همواره با

قدرت در برابر زور گویی دش�منان انس�انیت و اسالم صف کشیده است و نقش موثر و سازنده

این نهاد در برقراری امنیت در منطقه بر کس�ی پوشیده نیست ما اعضاء شورای اسالمی شهر
سیرجان هم صدا با ملت شریف ایران و با تبعیت از مقام معظم رهبری مدظله العالی این اقدام
ننگی�ن آمری�کا را محکوم نموده و قدر دان فداکاری ها و از خودگذش�تگی های پاس�داران

انقالب اس�المی هستیم و موفقیت و سالمتی نیروهای جان برکف سپاهی تحت امر فرماندهی
کل قوا را از خداوند متعال خواستاریم.

احمد یوسف زاده

مرد ایستاده بر بلندای تپه ای یا ساختمانی ،جایی ،دارد به سیل که افتاده
توی زندگیاش نگاه میکند .آب خشمگین و کفآلود ،خاطراتش را یکی
یکی به نیش میکشد و با خود میبرد .هوا تیره است و باران هم یحتمل
میبارد .نمیدانم زنش آن لحظه کجاست .حدس میزنم در کنارش نیست
و او دارد با دوربین موبایلش صحنه به یغما رفتن خاطرات مشترکشان را
برای عشقش ضبط میکند.
(من تا بحال عاشقانهای به این زیبایی و اندوهناکی نخواندهام .متن ترجمه
شده سخنان این مرد را بخوانید و فیلمش رو پیداکنید ببینید حتما)
جهیزیهت داره با آب میره و من نمیتونم کاری بکنم.
من دستم به خونه نمیرسه...
اونو دیدی که توی گونی قرمزه بود؟ اونو باید در می آوردم .نگاه کن زودپز
ِ
قشنگ قدیمیت رفت!
این جهازت بود .کِی بود؟ آخ! چه میدونس��تم ک��ه در ،خرابه ،نگاه کن،
بمیرم برای کتریات آخ!
به جان توغصه این چیزا رو میخورم و کاری از دستم ساخته نیست ،کاری
از دستم ساخته نیست.
آب داره باالتر میاد .اآلن وقتشه که بمیرم!

داستان پس خاله و ترامپ

 18سال پیش در این روز
ا
خبار مرو
ر
سا لها ی بر
ی
این گواهینامه بینالمللی ش�ده است .او گفت
◄ فرمانده جدید س�پاه س�یرجان معرفی ش�د .در جریان
دور

این مراس�م که با حضور فرمانده�ان نظامی و انتظامی ،امام
جمعه فرماندار و اعضای ش�ورای تأمین در سالن اجتماعات
سپاه برگزار شد .سردار سرتیپ کرمی فرمانده سپاه استان
کرمان ضمن تقدیر از فرمانده سابق سپاه و معرفی فرمانده
جدید س�پاه س�یرجان طی س�خنانی از س�پاه پاس�داران
در کن�ار تیپ دوم صاحب الزم�ان ،پایگاه دریایی و س�ایر
نیروهای نظام�ی منطقه به عنوان یگانهایی یاد کرد که در
کنار هم میتوانند امنیت منطقه جنوب را تضمین و در این
نقطه اس�تراتژیک در نزدیکی اس�تان هرمزگان و مرزهای
دریایی کشور نقشآفرین باشند.
◄ گلگه�ر ای�زو  9002دریافت کرد .این خب�ر را مهندس
نوربخش مدیرعامل شرکت س�نگ آهن گلگهر اعالم کرد
وگفت :کیفیت و افزایش محصوالت کنسانتره موجب صدور

سیل و مکالمه عاشقانه

طنز

پاسخ شهرداری و توضیح نگارستان

نشریه محترم نگارستان
احتراماً پیرو درج مطلبی با عنوان پشت پرده زمین مشکوک جنب
شرکت نفت (بلوار خلیجفارس) مندرج در صفحه آخر شماره 1166
آن نشریه جوابیه ذیل درج و منتشر گردد.
«ط��ی بازدید انجام ش��ده از س��وی مس��ئول اجرایی��ات و پلیس
س��اختمانی منطق��ه  1از ملک مورد نظر در جاده بافت ،مش��خص
ش��د ساخت و س��از انجام شده بر روی ملک به س��الهای گذشته
برمیگردد و بلوکهای موجود در محل فرسوده و تخریب شدهاند و
هیچ ساخت و ساز و احداث بنایی به تازگی در این ملک انجام نشده
است .ضمن اینکه بازدید روزانه و مستمر از این محل در دستور کار
پلیس ساختمانی و اجراییات قرار دارد» .
◄ نگارس�تان :با تشکر از روابط عمومی ش��هرداری که سرانجام
دوماه پس از طرح موضوع پاسخی هر چند ناقص فرستادند اما آنچه
در گزارش همس��ایگان زمین مذکور آمده دیوارگذاری با بلوکهای
س��الم و یا فرس��وده اخیرا ً انجام ش��ده و به فرض انجام این کار در
س��الهای گذش��ته آیا جا نداشت پلیس س��اختمان در این سالها
نس��بت به امحاء دیوار غیرقانون��ی از روی زمین یک هکتاری مقابل
شرکت نفت (که مش��خص نکردهاید مالکش کیست) اقدام میکرد
تا باقی بودن دیوار و گذش��ت زمان حقی برای افراد متصرف ایجاد
نکند؟

نگاه آخر

مقدمات تأس�یس کارخان�ه گندله س�ازی گل گهر
فراهم و بهزودی این پروژه به مناقصه میرود.
◄ قتل مرموز جوان سیرجانی .جسد بیجان مهدی .ن 22
ساله در حالی روز  16فروردین کشف شد که او اوایل اسفند
س�ال گذش�ته از منزل خارج و دیگر از وی خبری به دست
نیامد .این جس�د که آثار ضرب و شتم در بدنش پدیدار بود
هم اکنون در اختیار پزش�کی قانونی و مراجع امنیتی است
ت�ا رمز مرگ او را کش�ف نمایند .آخرین خبر از بازداش�ت
یکی از دوستان نزدیک مهدی به اتهام قتل او حکایت دارد.
◄ در ای�ن ش�ماره نگارس�تان یادداش�تهایی از پریس�ا
آذراف�زا ،یون�س فتح�ی ،عب�اس کریم�یزاده ،محمدرضا
آلابراهیم ،غالمعلی آقابایی و مهدی ایراننژاد (طنزنویس)
میخوانید / .نگارستان شنبه  25فروردین 1380

مری��دک :پس خاله ئی ترامپ خود ئی تصمیم��ای احمقانه ش ترا یاد که
میندازه؟
پس خاله :وال نادونم چه اسمی روش بهلم .گمونم هما اسمی که آ گچگک
منوجونی تو فیلم اگفتی برازنده شنه.
مریدک :ها یادوم اومد همو للویی که فیلمش تو تلگرام بید .چه میگفت؟
پس خاله :اگفتی ترامپ! رجگوک! تو هچکار ناتاهی کنی؟
مریدک :واقعا حق با همو بچه منوجونیه .ئی رجکوک دگه میخوا بی ما خم
بیاره ،ای خدا شاهده حیف دستوم تنگه یانه یه دولولی میخریدم وامستادم
دم تنگ��ه هرمز نمی هش��تم یه نفت کش��ی رد بش��ه اووخت میفهمیدن
تروریست یعنی چه!
پس خاله :مریدک سر شیر مادرت ای باالی تنگه بیا گود تا شریت درست نکرده!
مریدک :خود ئی آدم باید به زبون خودش رفتار کنی.
پس خاله :حال بیا گود آ فش��نگم ای توو تفنگ در بیار ،اصال ترامپ دنبال
همی ین که جنگی درست کنه ما نباید بهونه دستی بدهین.
مریدک :په تو میگی ما خود ئی رجکوک چکار کنیم؟
پ��س خاله :به نظر م��و دو لولت بهل زمین و بره کار فرهنگی کن .توو همی
س��تون پس خاله رودبارزمین خوی سالح قلم بره به جنگ گرونی .بنویس
ای دولتمردای با تدبیر ،نا امنی یی که پیاز کیلویی  ۱۵هزار تومن تو جامعه
درست اکنه خیلی بدتر ای تهدیدون جان بولتون و مایک پمپئوین .بگو ئی
چه مدیریتی ین که موز روش نابو جلو پیاز بی خودی نشون بدهه ،بگو ئی
چه تدبیری ین که گوشت ای بسی گرون بوده دزون خوی پراید پاروک ادزن!
مریدک :حال بخاطر گل روی تو میام پایین ولی....
پس خاله :ولی نداره ،فکر نفتکش زدن ای ذهنت دور کن .تدبیر یعنی همی.
 /رودبارزمین

دعوت به همکاری

به یک راننده بیل مکانیکی جهت کار در شرکت مهندسي فنآور معادن و فلزات ( )MMTEواقع در
مجتمع جهان فوالد سیرجان نیازمندیم .لطفا افراد متقاضي با در دست داشتن مدارك مربوطه بصورت حضوري
و حداکثر تا پایان وقت اداری  ۹۸/۰۱/۲5مراجعه نمایند.

آدرس:كيلومتر  50جاده سيرجان_شيراز مجتمع جهان فوالد سيرجان
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۹۱۳۳٤۰۸55٧تماس حاصل فرمایید.

ستوان دوم

کاظـم
یزدیانی

امید است که حضور شما در مسئولیت خطیر فرماندهی
پاس�گاه انتظام�ی خیرآباد ب�ه عن�وان خادمی صدیق
و والیتم�دار با کولهب�ار گرانی از تجرب�ه را تبریک و
تهنیت عرض نموده ،دوام توفیقات روز افزون ش�ما را
از جهاندار جان آفرین مسئلت دارم.

همسرت

ستوان دوم

کاظـم
یزدیانی

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به سمت فرماندهی
پاس�گاه انتظامی خیرآباد تبریک و تهنیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال برای شما توفیقات
روز افزون خواهانیم.

خانواده همسرت

اطالعیه شرکت سنگ آهن گهر زمین

به اطالع کلیه متقاضیان ش�رکت در آزمون جذب نیروی انس�انی شرکت سنگ آهن
گهر زمین میرساند آزمون کتبی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
در روزهای پنجش�نبه و جمعه مورخ  ۲۹و  ۳۰فروردینماه  ۱۳۹۸در دو نوبت صبح و

روابط عمومی شورای اسالمی شهر سیرجان

عصر در محل دانشگاه پیام نور سیرجان برگزار میگردد .داوطلبین میتوانند جهت
کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.hrdms.irمراجعه نمایند.

