| آگهی ویژه |

المرجب  14  1441مارس  8  2020صفحه  12 +صفحه ضمیمه فرهنگی  2000 تومان
سال بیست و سوم  شماره   1213شنبه  24اسفند  19  1398رجب ّ

هفته انمه

به همراه
negarestan_news

هشدار مسئوالن استان :در صورت عدم همکاری مردم و بیتوجهی به توصیهها

گفتگوی اختصاصی نگارستان با دکتر محمدی؛
رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان
پیرامون آخرین وضعیت کرونا در سیرجان
صفحات  4و 5

تضمینینیست
کرمان مثل استانهای
دیگر نشود
 ورودیها کنترل و خودروهای مشکوک توقیف میشوند

به بهانه فرا رسیدن سال نو و
امید به ارتقاء شرایط زندگی مردم

بوی بهبود
ز اوضاع جهان
میشنوم
صفحه 3

صفحه 2

| عکس :مجید شبستری |

خبرنگار حوادث نگارستان بررسی کرد:

پشت پرده ماجرای دپو  150تن پیاز
تأیید انتخابات مجلس
در  9شهر استان کرمان
صفحه 8

یا مقلب القلوب و االبصار
یا محول الحول و االحوال

جدی دادستان سیرجان
هشدار ّ

یا مدبر الیل و النهار
حول حالنا الی احسن الحال

صفحه 7

لحظه به لحظه با عملیات نجات مرد چاهکن

یادداشتی از محسن جالل پور

مقابل
معجزهای عجیب
نهال امید را در قلبمان چقدر همه چیز
مراسم چهارشنبه پایان سال
بار دیگر نوروز فرا رسید تا غبار کهنگی را از چهره طبیعت زدوده ،شکوفه لبخند و
شاهداناست ،روزی که تعلق خاطر زود عوض میشود !
چشمدوباره گیتی
استشدن ،روز تازگی و طراوت و روز تولد
ممنوع روز نو
بارور سازد .نوروز،
طبیعت با رنگ و سبزه است و هستی مفهومی از میالد.
صفحه 7

صفحه 7

نوروز سر آغازی دوباره بر تجدید ارادتها ،یکدلی و محبت های خالصانه و زدودن کدورت ها است و فرصتی
مغتنم است برای نو شدن همراه با طبیعت.

صفحه  12ضمیمه

اکنون که در آستانه نوروز شهر ،کشور و جهانمان درگیر ویروس کرونا شده است این اطمینان را به مردم عزیز
شهر سیرجان میدهم با تمامی توان و امکانات در راستای مقابله با این بیماری اقدام خواهیم کرد و انشاهلل با
همکاری نهادهای بهداشتی شهر با کمترین آسیب این بحران را پشت سر خواهیم گذاشت.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به شما شهروندان عزیز و فرهیخته ،امیدوارم در سال جدید
بتوانیم با یاری و همراهی شما مردم شریف ،گام های موثری در راستای اجرای پروژه های عمرانی
در جهت هرچه آبادانی شهر عزیزمان برداریم.

رضا سروش نیا
شهردار سیرجان

یا مقلب القلوب و االبصار
یا محول الحول و االحوال

یا مدبر الیل و النهار
حول حالنا الی احسن الحال

بار دیگر نوروز فرا رسید تا غبار کهنگی را از چهره طبیعت زدوده ،شکوفه لبخند و نهال امید را در قلبمان
بارور سازد .نوروز ،روز نو شدن ،روز تازگی و طراوت و روز تولد دوباره گیتی است ،روزی که تعلق خاطر
طبیعت با رنگ و سبزه است و هستی مفهومی از میالد.
نوروز سر آغازی دوباره بر تجدید ارادتها ،یکدلی و محبت های خالصانه و زدودن کدورت ها است و فرصتی
مغتنم است برای نو شدن همراه با طبیعت.
اکنون که در آستانه نوروز شهر ،کشور و جهانمان درگیر ویروس کرونا شده است این اطمینان را به مردم عزیز
شهر سیرجان میدهم با تمامی توان و امکانات در راستای مقابله با این بیماری اقدام خواهیم کرد و انشاهلل با
همکاری نهادهای بهداشتی شهر با کمترین آسیب این بحران را پشت سر خواهیم گذاشت.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به شما شهروندان عزیز و فرهیخته ،امیدوارم در سال جدید
بتوانیم با یاری و همراهی شما مردم شریف ،گام های موثری در راستای اجرای پروژه های عمرانی
در جهت هرچه آبادانی شهر عزیزمان برداریم.

رضا سروش نیا
شهردار سیرجان

روی دیگر
سکه کرونا

الخیر فی
ما وقع
صفحه 8

