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 بتول باللی
بهار که میشود وقت سبک کردن تن
بزها و میشها است.این آیین در بین عشایر به
پشمچینیمشهوراست.
امسال بیابانها ودشتها سرزنده و سبز
نیستند .خبری از چشمهها و جاری شدن آب
رود نیست و همه جا خشکخشک است .امسال
خشکسالی به حد اعالی خود رسیده است.
نیمههای خردادماه در یک روز گرم راهی
روستایی عشایرنشین واقع در  60کیلومتری
جادهسیرجان-بافتمیشویم.تصورمنوعکاس
نشریه از صحنههای بینهایت زیبا ،قدیمی و
اصیلعشایربرایمراسمسنتیپشمچینیاست.
پشمچینیاولینمرحلهازکارپرزحمتنخریسی
است اما عشایر اکثرا مجهز به وسایل جدید کمتر
به صورت سنتی کار میکنند و دیگر نخریسی
مانند قدیم بینآنها رایج نیست .در منطقه
ُزم ُزرج از  15اردیبهشت تا  25اردیبهشت ماه ،ده
روز مخصوص پشمچینی است اما امسال به دلیل
خشکسالی این کار به تعویق افتاده است .دامها
الغرند و پشمهایشان خیلی باال نیامده است.
عشایر روستای ُزم ُزرج ییالق و قشالق در
همین روستا میمانند .شغلشان دامداری و
کشاورزی است .تعداد 168نفر ساکن این روستای
عشایریهستند.ساعت 10صبحبهآنجامیرسیم.
غالمرضا شهریاری یکی از ساکنان این منطقه
منتظرمانکنارجادهایستادهوهمراهمانمیشود.
 پشمچینیدیگردرآمدیندارد
قبل از خشکسالی تعداد دامهای این منطقه
به  1200دام میرسید اما االن  500دام دارند.
شهریاری از اینکه گوسفندان رشد زیادی نداشته
و پشم ندارند ،ابراز ناراحتی میکند؛ «امسال
بدترین سال خشکسالی است .زشت است از این
گوسفندان عکس بگیرید ».گوسفند و میش،
«پشم» دارند اما به موی بز «کورک» میگویند.
درآمد خوبی دارد و صادر میشود .هر کیلو پشم
 4-5هزار تومان قیمت دارد و هر کیلو کورک
حدود  80هزار تومان .هر گوسفند و میش اگر
پشم خوبی داشته باشد حدود یک کیلو پشم دارد.
هر خانوار عشایر 10تا 12کیلو پشم و 2تا 5کیلو
کورکمیچیند.
 سنتهایقدیماجرانمیشود
هرچند برگزاری مراسم سنتی پشمچینی
خیلی کمرنگشده اما باز اهالی قدیمی روستا
میکوشندکه کال به فراموشی سپرده نشود.
شهریاریازرسوماتقدیمیپشمچینیمیگوید:
«رسم بر این بود که َس راِیشوم یا َسرایل(بزرگ ایل)

گزارش پاسارگاد از آیین پشمچینی عشایر

روزگار خوش عشایر
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

یا ریشسفیدان روستا ،ده روز از اردیبهشت ماه که
میگذشت(چهلم عید) ،به همه اعالم میکردندتا
کار پشمچینی را به صورت اشتراکی انجام دهند.
گلهها را دور رودخان ه جمع میکردند .روزی
 150-100گوسفند با همکاری هم میشستند
و میچیدند .ده روز طول میکشید تا آخرین
گوسفند چیده شود .حتی زنان هم کمک
یدادند .زنان گوسفندان را میگرفتند و برای
م
افرادی که در رودخانه گوسفندان را میشستند،
میبردند .قبال شیرینی پخش میکردند و همه با
ساز و آواز و خوشحالی کار میکردند .االن سنت
قدیم بطور کل برداشته شده است».
تنها سنت به جای مانده در بین عشایر
ُزم ُزرج فقط دوشیدن شیر از دامها است .شیر را
که میدوشند ،نمیجوشانند4-5 .خانوارها با هم
شریک میشوند ،داد و ستد میکنند و به هم شیر
قرض میدهند که به آن «پِیمونهکا» میگویند.
 همکاریدیدنیبرایشستنپشمها
از سراشیبی تندی میگذریم .جاده کمعرض
و سنگالخی است .ماشین به سختی روی
سنگها حرکت میکند .به روخانهای میرسیم
که زمانی پرآب بود و عشایر دامهایشان را برای
شستن به اینجا میآوردند .نیهای لب رودخانه
بلند و کشیده اما زرد شدهاند .رودخانه خشک
شده است .در امتداد جاده به جوی سیمانی آب
که وسط آن حوضچهای کوچک درست شده

 اطالعرسانی :به گزارش روابط عمومی وامور

بینالملل شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر؛ بعد از شروع
تحریمهای ناجوانمردانه غرب علیه ایران با دستور رهبر معظم
انقالب اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت تا با کمترین
وابستگی به خارج نیازهای اقتصادی کشور تامین شود .در
همین راستا و با تدبیر مسئوالن سیرجان و همکاری خوب
شرکت صنعتی معدنی گلگهر و شرکتهای منطقه گلگهر
پایلوت اقتصاد مقاومتی در منطقه تعریف شد و  5شرکت
صنعتیومعدنیبهعنوانمعیناقتصادی 5بخششهرستان
انتخاب شدند تا در جهت محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال در
اینبخشهافعالیتنمایند.
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر که در حال ساخت
یکمجموعهپیشرفتهکارخانجاتتولیدآهنوفوالدمنطقهو
حتیخاورمیانهاستتوانستهعالوهبرایجاداشتغالدرمنطقه
گلگهر ،به عنوان معین اقتصادی بخش مرکزی شهرستان
هم دستاوردهای خوبی از خود به جا گذاشته است.
در همین راستا شنبه گذشته جلسه ستاد راهبردی
و مدیریت اقتصاد مقاومتی بخش مرکزی با حضور دکتر
منصوری معاون توسعه و واشتغال وزارت تعاون و کار و رفاه
اجتماعی ،شهباز حسنپور نماینده مردم در مجلس شورای
یزاده مدیرعامل
اسالمی ،منصور مکیآبادی فرماندار و سلطان 
شرکت توسعه آن و فوالد و مردم بومی در سالن ورزشی
شهدای جعفرآباد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه منصور مکیآبادی ضمن خیر
مقدم به مهمانان گزارشی از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی
شهرستان ارایه کرد و گفت :اقتصاد مقاومتی در شهرستان با
شرکتهای معین کار خود را آغاز نموده و شرکت توسعه آهن

است ،میرسیم .اینجا به قنات اسطور معروف
است .صدای شرشر آب قنات فضا را لذتبخش
میکند .سروصدای زنگولههای بستهشده به
گردن گوسفندی که همراه دیگر میشها و
بزها زیر آفتاب برای رسیدن به حوضچه قنات
چوپان نوجوان،
یهِی
هدایت میشوند در کنار ِه 
ِ
غوغایی به پا کرده است .کارشستوشوی پشم
دامها برگردن جوانان است .برخی گوسفندان
را میشویند و برخی دیگر دامها را از گله جدا
میکنند و لب حوضچه میآورند .صدای خنده
و شوخی و شیطنتهای جوانان بر جذابیت کار
میافزاید .همین دلخوشیها باعث میشود کار
سخت شستن گوسفندان و دامها به چشم نیاید.
اکب ِر شیخ یکی از عشایر همین روستاست .او همه
یدارد .دستهایش را به هم میزند و از
را به کار وام 
بوجوش بیشتری داشته
جوانها میخواهد جن 
باشند .او با آرزوی سالمتی برای اهالی روستا و
دامها ،دعا برای برکت و رزق و روزی کار را شروع
میکند و اولین میش را یااهللگویان میگیرد و به
دست جوانها میدهد تا درون حوضچه بشویند؛
هلل یااهلل» و شعرهای
«به حرمت خون حسین ،یاا 
محلیرازمزمهمیکند:
« ِگل ِه اُو خورد و ُطوخورد و ِولُو رفت
نمیدونمدوتاکا ُور ِچطورفت(کا ُور:برهیپارسال)
زن ارباب مییا با چوب و ِرسمون
خجالتمیکشهبیچارهچوپون»

گوسفندان بعبعکنان چارهای جز تسلیم
توپا
ندارند .داخل آب انداخته میشوند و دس 
می زنند .امیرحسین و امیرعلی و دو نفر دیگر
که اسم هر دوسعید است ،دست و پاهای
توبرگشت
گوسفندان را میگیرند و به حالت رف 
درون آب میبرند و گوسفندان را در آب حوضچه
تابمیدهند .امیرحسین و امیرعلی خسته که
میشوند نوبت را به سعید و اکبر شیخ میدهند.
در همین حین وانت سفیدی کنار حوض
ایستاد .حدود  20گوسفند باالی آن است .نساء
به همراه همسر و فرزندانش از روستای اُسطور
به ُزم ُزرج آمدهاند تا گوسفندانشان را بشویند.
چروکدار نساء

صورت آفتابخورده و چین و
حکایت از زحمت و تالش دارد ،با چوبدستیاش
گوسفندان را هدایت میکند وخانوادهاش را
برای پشمشویی همراهی میکند .به جوانهایی
که در حوض سیمانی آب ایستادهاند ،خُ رده
میگیرد« :اینا بچههای روغن نباتیین و جون
ندارن گوسفندا رو بشورن» .به گفتهی نساء،
امسال خشکسالی و الغری گوسفندان باعث دیر
شستهشدن آنها شده است .از نظر او اگر گوسفند
چیدهنشود،گرمشمیشود؛«قدیمامیگفتناگر
پشم باال بیاد و باد بخوره باید گوسفند رو بچینی».
کار اکبر و پسرها و بقیه اهالی ُزم ُزرج تمام
میشود .مهدی ،محمد و غالمرضا سه پسر
نساءچکمههای پالستیکی را به پا میکنند.

آستینها را باال میزنند و با گفتن بسماهلل
شروعبهشستنگوسفندانمیکنند.باوسواس
گوسفندهارامیشویند.
 چیدن پشمها
بعدازشستوشوگوسفندخودشرامیتکاند
و روی زمین نمیخوابد .به چرا میرود تا 4-5
ساعت بعد خشک شود .بعد از خشک شدن
نوبتچیدنپشمهااست.عشایرچیدنپشمهارا
یدانند .چیدن هر گوسفند
سختتر از شستن م 
ربع ساعت تا 20دقیقه و بعضی 30تا 40دقیقه
طول میکشد .این سالها که خشکسالی است
چون گوسفندان ضعیف و الغر هستند امکان
زخمی شدنشان بیشتر است .اگر زخم در حد
پوستشان باشد مشکلی پیش نمیآید ولی اگر
زخم عمیق باشد و شکمشان پاره شود بتادین
استفاده میشود .زمانی که گوسفند خیلی سیر
باشد نباید آن را چید .چون پوست شکمش
باز است و احتمال «کارتی و دوکارتی شدن»
یعنی زخمی شدن هست .در قدیم به جای
قیچیازدوکارتاستفادهمیکردندوگوسفندان
خیلی دوکارتی میشدند و تلفات داشت .االن
یک قیچی مخصوص است که به آن قیچی
میشچینیوگوسفندچینیمیگویند.
ساعت  6بعدازظهر هوا همچنان گرم است.
گوسفندانی که پشمهاشان شسته شده هنوز
از چرا برنگشتهاند .همراه غالمرضا شهریاری
دوباره از سنگالخها عبور میکنیم و به یکی
از باغهای اطراف روستا میرویم .همان گروهی
که صبح برای شستن گوسفندان آمده بودند،
جمع شدند .اکب ِر شیخ با شکالت و قیچی و
گونیهایی که زیر بغلش هست برای چیدن
پشم از راه میرسد .به همه شکالت تعارف
میکند .او برگهای درخت را میکند و جلوی
گوسفندانمیریزدتاجلوبیایندوبتوانندیکیرا
برای چیدن آماده کنند .گونی را روی خاکهای
کف باغ پهن میکنند و گوسفندی را روی زمین
میخوابانند .گوسفند که زیاد تکان میخورد،
دست و پایش را با طناب میبندند .اکب ِر شیخ
با دقت و مهارت شروع به چیدن میکند و
مواظب است تا بدن گوسفند زخم نشود15 .
دقیقه بعدگوسفند خالی از پشم میشود .دست
و پایش را که باز میکنند ،با سرعت فرار میکند
و نوبت به گوسفند بعدی میرسد15-20 .سال
قبلعشایرمراسمویژهایبرایپشمچینیتدارک
میدیدند اما اکنون این سنت به همین اندک
مراسم تبدیل شده است .شاید در آیندهای
نزدیک فقط نامی از این سنتها باشد.

یک میلیون نفر
در استان کرمان در
سال جاری شغل
خود را از دست
خواهند داد

 ایسنا :نماینده مردم سیرجان و بردسیر با بیان این مطلب که در سال جاری حدود یک
میلیون نفر شغل خود را در استان کرمان از دست می دهند ،گفت :نوسانات آب و هوایی یک میلیون
شغل را از ما خواهد گرفت ،به طوری که در الله زار بارندگی به شدت پائین آمده و مردم حتی در
آب خوردن نیز مشکل دارند .شهباز حسن پور از پرداخت  15درصدی تسهیالت اشتغا لزایی در
شهرستانهای سیرجان و بردسیر خبر داد و اظهار کرد :متاسفانه همچنان شاهد هستیم که 25
درصد این تسهیالت هنوز ابالغ نشده است .وی با اشاره به اینکه شنیده شده که این مقدار اعتبار نیز
در شهریور ماه سال جاری پرداخت میشود ،تاکید کرد :ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت
قبول نداریم که تا شهریور ماه این میزان تسهیالت باقی مانده پرداخت شود.

گزارشخبری

باید منابع مداوم در اختیار کارآفرین و صنعتگر باشد
پاسارگاد :دکتر عیسی منصوری معاون توسعه و
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هیئت
همراه شنبه این هفته به سیرجان سفر کرد تا در حضور روسای
ادارات و فعاالن اقتصادی ،کارآفرینان و  . .به بررسی مشکالت
این حوزه بپردازد .در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
شهرستان که در دهکده گردشگری شبدیز برگزار شد .شهباز
حسنپور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی از
برنامهریزی برای ایجاد  10هزار شغل و فعالیت  100آموزشگاه
در سطح شهر برای آموزش و جذب بازار کار سخن گفت.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد« :قرار
بود سال  ،96دو هزار و  800شغل در سیرجان ایجاد شود اما
بیش از  8هزار شغل ایجاد شد .مجموع اشتغال در سال  97برای
سیرجان  4هزار نفر است با توجه به رشد اقتصادی و جمعیتی و
مهاجرپذیر بودن سیرجان باید اشتغال آن مورد توجه قرار بگیرد
و این محقق نمیشود مگر با همراهی اعضای کارگروه اشتغال که
سیاستگذارانشهرستانهستند.مجموعهاعتباراتکهدرزمینه
اشتغال روستایی برای استان کرمان در نظر گرفته شده 400
میلیارد تومان است .تعدادی از طرحها به بانک معرفی شدهاند
و امیدواریم زودتر به پرداخت برسند .این تعداد اشتغال قسمتی
از محل اعتبارات روستایی و قسمتی مربوط به اعتبارات مشاغل
خانگی خرد و کوچک است که در استان کرمان بیش از 300
میلیاردتوماندرسطحکشوراعتبارداریم.سهماستانکرمانبرای
اشتغالهایحمایتیروستاییکهازکمیتهامداد،بهزیستیوبنیاد
شهید معرفی میشوند  171میلیارد تومان است که امیدواریم
منجر به اشتغال پایدار در سیرجان شود» .وی میزان اشتغال از
محل اعتبارات مشاغل خانگی کوچک در سال گذشته را  13هزار
شغل اعالم کرد و برای امسال  16هزار شغل پیشبینی کرد.
میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره نرخ باالی تسهیالت در بحث اشتغال فراگیر اظهار کرد:
«دولت تسهیالت یارانهای برای مناطق شهری با نرخ  2درصد و
برای منابع روستایی  5درصد در نظر گرفت .ما میخواهیم با نرخ
 18درصد پرداخت کنیم .اما شرکتهایی وابسته به بانکها کار
میکنند با نرخ  20درصد تسهیالت به مردم میدهند .بنابراین
مردم بیشتر به سمت استفاده از تسهیالت روستایی میروند».
محسن آرش معاون عمرانی فرمانداری ،اعتبار شهرستان در
حوزه تسهیالت روستایی را در سال  96مبلغ  195میلیارد ریال
عنوان کرد که مبلغ  28میلیارد ریال آن پرداخته شده است .وی
مبلغ پرداختی در کل شهرستان را  20میلیارد تومان اعالم کرد در
حالیکه باالی 100میلیارد تومان مصوب شده بود. .دکتر منصوری

مهندس محمود سلطانیزاده مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر:

توسعه منطقه با تکیه بر توان تولید

و فوالد هم به عنوان معین اقتصاد مقاومتی بخش مرکزی و
با همکاری و مدیریت خوب مهندس سلطا نزاده مدیرعامل
این شرکت خروجی مناسبی داشته و شاید بتوان از عملکرد
این شرکت به عنوان تبلور اقتصاد مقاومتی در منطقه یاد کرد.
وی افزود :قرار نیست همه در منطقه گلگهر مشغول به
کار شوند .شرکت توسعه آهن و فوالد با آموزش نیروی کار
و پرداخت تسهیالت به خصوص در بخش روستایی قدمهای

بزرگی در ریشهکن کردن بیکاری برداشته است.
ث فرهنگی هم به
غالمرضا فرخی سرپرست اداره کل میرا 
عنوان سخنران بعدی این مراسم ازظرفیتهای خوب ایجاد
اشتغال در حوزه میراث فرهنگی گفت و تاکید کرد :ایجاد
شغل درحوزه میراث فرهنگی باعث مهاجرت معکوس خواهد
شد.
 اسماعیلی مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی


اطالعیه مهم شهرداری سیرجان

بــا عنایــت بــه بنــد  2و تبصــره مــاده  55قانــون شــهرداریها از تمامــی شــهروندان گرامــی ،کســبه و
مشــاغل شــهر ســیرجان خواهشــمندیم در جهت زیباســازی منظر شــهری و یکپارچگی ســیمای شــهری،
تابلوهــای تبلیغاتــی و ســایهبانهای نازیبــای خــود را از ســطح شــهر جم ـعآوری نماینــد .در غیــر ایــن
صــورت شــهرداری حســب وظیفــه ذاتــی خویــش تمامــی مــوارد مذکــور را جم ـعآوری و عواقــب آن
برعهــده شــخص خاطــی میباشــد و شــهرداری هیچگونــه مســئولیتی مبنــی بــر آســیبدیدگی و عــدم
تحویــل کاال نخواهــد داشــت.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

استان کرمان هم گفت :سهم استان کرمان از استخدام در
بخش دولتی ساالنه  500تا  1000نفر در سال است کما
اینکه میزان ورودی جویای کار در استان حدود  35هزار نفر
است .به همین دلیل ورود معینهای اقتصادی در زمینه ایجاد
اشتغال مهم به نظر میرسد.
یزادهمدیرعاملشرکتتوسعه
مهندسمحمودسلطان 

آهن و فوالد به عنوان میزبان این جلسه ضمن خوشآمدگویی

یزاده به
به همه مدعوین گفت :از سال  94که مهندس تق 
عنوان مدیرعامل منطقه گلگهر منصوب شد ،دو هدف عمده
در دستور کار خود قرار داد ،افزایش تولید ،توسعه و اجرای
پروژههایفوالدیمستقردرمنطقهبرایتکمیلزنجیرهفوالد.
سال  96رکورد تولید شکسته شد و بسیاری از پروژهها
زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.
وی افزود :شرکت توسعه آهن و فوالد در سال  95دو

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری ،استان کرمان را به
دلیل ظرفیتهایش متفاوت از سایر استانها دانست؛ «شهرستان
سیرجان اصالت صنعت یومعدنی متفاوت از بقیه شهرستانها دارد.
علیرغم نوسانات اقتصادی توانسته خودش را حفظ کند .جذب
مهاجر را دارد .روند اقتصادی آن مثبت است اما وضعیت اصناف
خوب نیست  .باید اقتصاد منطقه را مدیریت کرد .سال  96منابع
محدودی جذب شد .در سال  97اصرار داریم که محدودیت زمانی
نداشته باشیم .مشکل سرمایهگذار دسترسی به وامی است که نیاز
دارد .باید منابع مداوم در اختیار کارآفرین و صنعتگر باشد 4 .هزار
میلیارد تومان را یارانه برای آنها در نظر گرفتیم که باید اعمال
شود .سعی میکنیم کارها سرعت پیدا کند .پرداخت زمان طوالنی
تسهیالت باید اصالح شود» .وی افزود« :وام اشتغال پایدار ایجاد
نمیکند .هیچ برنامه موفق اشتغال در دنیا برپایه وام نیست .اتصال
به بازار را باید درست کرد و در کنار آن وام اثر خودش را داشته
باشد» .فرماندار سیرجان از معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت کار
کشور درخواست کرد تا مشکل بیکاری دو هزار و  500نفر در
شرکت الجی و همچنین مشکالت کارکنان شرکت نینا(فریکو)
در ستادهای تهران و در سطح ملی به صورت ویژه مورد بررسی
قرار گیرد که دکتر منصوری برگزاری جلسه و راهکار اختصاصی به
دور از دخالت در مدیریت شرکت و برای حفظ اشتغال را پیشنهاد
داد .پس از آن جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
شهرستان در سالن ورزشی روستای جعفرآباد برگزار شد .در این
جلسه حسنپور به وجود بیش از  30هزار افغانی مجاز و غیر مجاز
در سیرجان و مشکالتی که برای اشتغا لزایی مردم ایجاد کردهاند
اشاره کرد و گفت« :کار را از مردم گرفت هاند .باید خودمان کار کنیم و
نیازیبهبیگانگاننداشتهباشیم.بهدنبالتوسعهاشتغالشهرستان
هستیمواقتصادمقاومتیدرسیرجانباکمکمعینهایاقتصادی
در  5بخش کار خود را شروع کرده است .امیدواریم بتوانیم اشتغال
بسیار باالیی را ایجاد کنیم» .حسنپور مشکل بیمه افراد روستایی را
حل شده اعالم کرد« :از بیمه سالمت برای درمان استفاده میکنند
وبراساسمعرفیشوراباپرداخت 50هزارتومانبیمهبازنشستگیو
از کارافتادگی میشوند» .دکتر منصوری معاون توسعه و کارآفرینی
و اشتغال وزارت کار کشور اتفاقات اقتصادی سیرجان را نماد اقتصاد
مقاومتیخواند؛«یکیازویژگیهایاقتصادمقاومتیانعطافپذیری
اقتصادمنطقهاست.درسیرجاناقتضائاتاقتصادمقاومتیبهخوبی
استفاده شده است» .وی اظهار کرد« :پرداخت تسهیالت باید در
اختیار کارآفرین قرار گیرد اما آورده ویژه ما کمک به آموزش و
ظرفیتسازی منطقه است .باید به مردم کمک کنیم که خودشان
بازار را پیدا کنند ونیز مشکل بیمه مشاغل را حل کنیم».
کارخانهاحیایمستقیمراباهمتمهندسینبومیشهرستان
به اتمام رسانده و کارخانه نورد با ظرفیت  3میلیون تن ورق
فوالدی در حال اجرا است که به زودی به بهرهبرداری
خواهد رسید .مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گفت:
با سپردهگذاری در بانکها و نگ هداشتن سرمایههای شرکت
در شهرستان حدود  6میلیارد تومان وام کمبهره برای ایجاد
اشتغال پرداخت شود.
یزاده در ادامه گفت :اعتقاد ما بر این است
مهندس سلطان 
که توسعه هرمنطقه با تکیه بر توان تولید است .حمایت از
صنایع کوچک و متوسط که  90درصد بار اشتغال را به دوش
میکشند .در همین راستا و با همکاری بانکها تسهیالت
کمبهره در اختیار متقاضیان قرار دادیم .شهباز حسنپور هم
در سخنانی ضمن تشکر از مجموعه توسعه و آهن فوالد افزود:
یزاده در
خوشبختانه این شرکت با نگاه مثبت مهندس سلطان 
 2بانک کشاورزی و رسالت توانسته تسهیالت خوبی برای
ایجاد اشتغال در بخش روستایی پرداخت نماید.
دکتر منصوری معاون توسعه واشتغال وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی طی سخنانی ضمن تشکر از تالشهای
حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمیدرزمینهاشتغالگفت:منطقهسیرجانتواناییخوبی
برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد و بنا به شرایط
منطقه باید اشتغال ایجاد کرد و به نظر میرسد سیرجان
عالوه بر توانایی در بخشهای صنعتی و معدنی توانایی خوبی
هم در زمینه گردشگری دارد.
دکتر منصوری در پایان افزود :امیدوارم در جلسات بعدی
عالوه بر اعالم دستاوردها راجع به برنامههای بعدی ستاد
اقتصادمقاومتیهمصحبتکنیم.

فراخوان طراحی ِالمانهای شهری و
دیوارنگاریشهرداریسیرجان

کمیتــه زیباســازی شــهرداری ســیرجان بــه منظــور زیباســازی فضــای شــهری از تمامــی عالقهمنــدان
و هنرمنــدان بومــی در زمینــه دیوارنــگاری و ســاخت ِالمانهــای شــهری دعــوت بــه عمــل م ـیآورد.
عالقهمنــدان میتواننــد تــا پایــان وقــت اداری ( 97/04/12بــه مــدت  12روز) طرحهــا و نقاشـیهای
خــود را بــه دبیرخانــه ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهرداری ارســال و جهــت کســب اطالعــات
بیشتــر بــا شــماره  09135832445تمــاس حاصــل نماینــد .بــه طرحهــای برگزیــده جوایــز نفیســی
اهــدا خواهــد شــد.
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