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 پاسارگاد
«همین االن دیدید داشتم با خانمی صحبت
میکردم ،پسر خانواده فوت کرده است ،دوتا بچه ازش
باقی مانده است ،و قانون دوتا بچه را به جد پدری
داده است ،مادر هم بچهها را رها کرده است ،حاال
خانواده پدری تمایل داشتند بچهها را برای همیشه در
بهزیستی نگه دارند ،میگفتند ما فقط میآییم بهشان
سرمیزنیم».
رییسبهزیستیسیرجانس هشنبهیهفتهگذشته
به مناسبت هفته بهزیستی از مشکالت زیاد بهزیستی
گفت و معتقد بود سریز تمام مشکالت کشور به
بهزیستیختممیشود.
بزرگترینمشکلبچههاخألعاطفیاست
مهتابحسینی گفت :واقعا قانون درموارد بچههابی
در بهزیستی باید شفاف باشد؛ «خیلی خانوادههای
خوب داریم که متقاضی فرزند هستند و از ما انتقاد
میکنند که چهارسال بهزیستی ما را حیران کرده و
به ما بچه نمیدهد ،خب دقیقا به خاطر این است که
قانون در مورد چنین بچههایی به ما حکم نمیدهد و
این بچهها روی دست ما بدون پشتوانه مالی میمانند.
شما االن به همهی مراکز ما سر بزنید بچهها از نظر
عکس :پاسارگاد
خوراک ،پوشاک ،اردوهای تفریحی و ...به لطف کمک
خیران مشکلی ندارند ولی بزرگترین مشکل بچهها
خالی میکند .مرد رفته یک جای دیگر ازدواج کرده و بچ هدار
خأل عاطفی است .این را ما دیگر نمیتوانیم هیچ کار کنیم .شده و یادی از اینها نمیکند .هیچ قانونی هم وجود ندارد که
ما نمیتوانیم برای بچهها مادر باشیم ».او ادامه داد« :این جلوی ازدواج مجدد این آقا گرفته شود .یعنی تا وقتی هنوز
بچهها تا  18سالگی در این مراکز هستند و بعد از  18سال هزینههای خانواده اول را تامین نکردی چگونه میروی دوباره
هم با هزاران عقده ،احساس طرد شدن ،احساس عدم تعلق ازدواج میکنی؟ در واقع اگر والیت قهری با پدر است ،اگر
به هیچ خانوادهای ،رها میشوند ».به گفتهی حسینی استان پدر و جدپدری قیم بچه است باید قانونی باشد که به راحتی
کرمان بیشترین مراکز نگهداری را نسبت به جمعیتاش از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند».
دارد؛ «یعنی  4درصد جمعیت و  16درصد مراکز را دارد.
 ازدواج پسران معلول ذهنی یکی از مشکالت
یعنی ما  4برابر سهممان مرکز داریم» .
ماست
او علت این که خیلی از خانوادهها سالها در نوبت بچه
مهتاب حسینی به یکی دیگر از معضالت بهزیستی اشاره
میمانند را چنین بازگو میکند؛ «بچهای که دادستان حکم کرد؛ «ما االن مورد داریم مرد بیماری عقبماندگی ذهنی
فرزندخواندگیاش را بدهد نیست .پارسال پدری فوق داشته و خانواده آن را داماد کردند ،چقدر مددکارهای ما با
لیسانس داشت و خانمش معلم بود ،سه تا بچه داشتند خانوادهاش صحبت کردند ،اما آخرش یواشکی رفتند پسر
و تصمیم به جدایی میگیرند .خانمش میگوید به من نفقه را عقد کردند .بعد از مدتی بچ هدار شدند ،سپس به دلیل
بده تا بچهها را بردارم ،مرد هم میگوید نمیدهم .دادگاه مشکالت ذهنی که مرد داشته ،زن گذاشته و رفته است و
حک م بچهها را به پدر میدهد .بعد از آن مرد آمده بود االن یک بچه بر روی دست خانواده باقی مانده است .ما بارها با
اورژانس اجتماعی و هر سه تا بچهاش را ول کرده و رفته مرکز بهداشت صحبت کردیم که از عملهای وازکتومی برای
بود .گوشیاش هم خاموش کرده بود و گفته بود هرکاری این افراد استفاده شود اما مخالفت شده است و میگویند
میخواهید بکنید .بچهها مدام گریه میکردند .تا مادر آمد طبق قانون این عمل برای افراد زیر چهل سال و کمتر از
و بچهها را برد ».حسینی گفت« :طبق آمار در استان 4 900تا بچه ممنوع است .و در نهایت سرریز همهی مشکالت و
خانواده واجد شرایط برای گرفتن فرزند داریم اما 60تا بچهی سیاستها و قوانین به بهزیستی میآید .در اینجور مواردی
یدانند پسر مشکل دارد اما
قابل واگذاری داریم ».او ادامه داد« :مورد داریم پدر بچهها گاهی هم خانوادههای دختر م 
در زندان است و  5بار سابقه زندانرفتن دارد ،مادر بچهها میگویند حاال دخترمان عروس شود و اسمش هست شوهر
یدانند چه مشکالتی پیش رویشان هست .به
یا فوت کرده یا طالق گرفته است ،میخواهیم این بچه را به دارد اما نم 
خانوادهای بسپاریم ،اما پدر رضایت نمیدهد».
نظرم باید مجوز ازدواج به این راحتی به این افراد داده نشود».
او معتقد است در جامعه زن چه در گرفتن نفقه و چه
 وضعیتمان در بعضی از شاخصهای اجتماعی
در گرفتن مهریه حمایت نمیشود؛ « خیلی از زنها هم مطلوبنیست
نمیتوانند مهریهشان را بگیرند .من حتی یک بار در استان
رییس اداره بهزیستی با اشاره به شعار امسال هفته
پیشنهاد دادم به جای مهریه آقایان زنان را بیمه کنند که بهزیستی ،گفت« :شعار امسال شفافیت و ارتقای سالمت
اگر این خانم طالق گرفت تا چند سال حق بیمه بگیرد تا اجتماعی است .قرار است بیشتر در این حیطهها فعالیت
به یک سطح از توانمندی برسد و در جامعه رها نشود .اما کنیم .در باب شفافیت به ما گفتند فعالیتهایی که
متاسفانه این طرح به جایی نرسید .مهریه را گذاشتند تا یک بهزیستی میکند شفاف مطرح شود و در این راستا از کمک
حقی را آقا برای خانم در نظر بگیرد اما با این روند کسی به صاحبنظران و مطبوعات کمک خواهیم گرفت که چگونه
حقش نمیرسد .مهریه خوب است اما باید بیاییم قوانینی بتوانیم شفافیت را در زیرمجموعههایمان باال ببریم .با توجه
برای مهریه بگذاریم و براساس نیاز امروز آن را تعریف کنیم .بهاینکهدرحالحاضریکبیاعتمادینسبتبهدستگاههای
ما خیلی موارد داریم که آقا خیلی راحت از زیر بار نفقه شانه دولتیاستبنابراینشفافیتمیتواندزمینهمشارکتبیشتر

در نشست رییس اداره بهزیستی سیرجان مطرح شد:

ما نمیتوانیم برای بچهها مادر باشیم

جناب آقای علی اسدی

درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن
مرحومــه را قریــن رحمــت فرمایــد.

رسول بلوردی ،اصغر حدیدی

دعوت به همکاری

به سه دستگاه ون بنزینی ،دو دستگاه وانت ریچ
و  6دستگاه اتوبوس جهت شرکت کوشا ترابر
گهرزمیننیازمندیم
09135974174

مردم را فراهم کند ».حسینی معتقد است وضعیتمان
ی مطلوب نیست و باید
در بعضی از شاخصهای اجتماع 
با مشارکت خود مردم این شاخصها را بهبود ببخشیم؛
«وضعیتمان در شاخصهایی مثل طالق ،یا اعتیاد خوب
نیست .در حال حاضر سن اعتیاد پایین آمده و جنسیت هم
در اعتیاد در حال تغییر به سمت خانمهاست .وقتی خانمها
درگیر اعتیاد شوند بنیان خانواده به هم میریزد .تقریبا 90
درصد مواردی که مرتبط با کودکآزاری هستند ،مادر اعتیاد
ی میپذیریم اغلب
دارد .یا بچههایی را که در مراکز بهزیست 
مادر اعتیاد دارد ».او در پاسخ به این سؤال که االن سن
اعتیاد چقدر است؟ گفت« :االن به زیر  15سال رسیده است.
سن اعتیاد به موادمخدری مثل :گل ،قلیان ،قرص ریتالین در
دانشآموزان پایین آمده است .چون بچهها خیلی استرس
امتحانات را دارند و فکر میکنند با خوردن این قرصها قرار
است اتفاقی بیفتد .بعد از خوردن قرصهای ریتالین ،چون
جواب نمیگیرند به سمت شیشه و مواد دیگر گرایش پیدا
میکنند ».از نظر او مصرف قلیان هم خیلی افزایش داشته
است؛ «مصرف قلیان در خانمها خیلی افزایش یافته است.
طبق آمار حداقل  42درصد از دانشآموزان -بچههای  16تا
 20سال  -حداقل یک بار مصرف قلیان داشتهاند و این آمار
بسیار باالیی است ،قلیان و سیگار دروازهی اعتیاد هستند.
البته مصرف اعتیاد در دانشآموزان بیشتر به سمت مواد
مخدر سنتی است .هنوز در استان کرمان مصرف مواد مخدر
سنتی با اختالف بیشتر از موادمخدر صنعتی است».
یکی دیگر از شاخصهایی که از نظر حسینی شرایط
مطلوبی ندارد ،اضطراب و افسردگی است؛ «در بررسی آماری
مشخص شد  30درصد افراد جامعه درجاتی از اضطراب و
افسردگی را دارند و این شاخص مطلوبی نیست و میتواند
زمینهساز خیلی از آسیبهای اجتماعی باشد ».شاخص
بعدی سرانههای ورزشی است؛ «سرانههای ورزشمان
مطلوب نیست .سرانه فضایورزشی به نسبت جمعیتی
که میخواهد استفاده میکند کم است .تعداد پروندههایی
که ما در سیستم قضایی داریم به نسبت جمعیتمان
باالست و اینها مواردی هستند که باید رویشان کار شود.
باید انجیاوهایی داشته باشیم که به سمت فعالیتهای
تخصصیبروند».

همکار گرامی

جناب آقای علی اسدی
درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه
جنابعالــی تســلیت عــرض مینماییــم.
از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحومــه
غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت
داریــم.

هیئت فوتبال شهرستان سیرجان

نهال مبارک

 کمپ ترکاعتیاد برای زنان و بچهها نداریم
از نظر رییس اداره بهزیستی اعتیاد یک بیماری
چندوجهی مزمن است که شفا ندارد اما درمان دارد؛
«قبال برای درمان اعتیاد از درمانهای پرهیزمدار
استفاده میشد که بعد فهمیدند تا  90درصد عود
داشته است چون این روش خاطره لذت استفاده از
مواد را در ذهن پاک نمیکند و بعد از آن درمانهای
نگ هدارنده توصیه شد تا ما فرصت داشته باشیم مریض
را به مراکز  NAمعرفی کنیم و خاطره لذت را کمرنگ
کنیم .مراکز نگهدارنده ما شامل کمپ و مراکز سرپایی
هستند ».او در پاسخ به این سؤال که چرا در سیرجان
کمپ ترک اعتیاد برای خانمها وجود ندارد ،گفت:
«برای خانمهای معتاد مراکز سرپایی داریم اما کمپ
نداریم چون میبایست پزشک خانم باشد ،متقاضی
پزشک واقعا نداشتیم .مدتی پیش یکی از همکاران
پزشک آمد موافقت اصولی هم برایش صادر کردیم
ولی انصراف داد .ما ازکسانی که متقاضی باشند استقبال
میکنیم .چون کمپ نداریم خانمها را برای یک دوره
درمان  21روزه به شهرستانهای دیگر میفرستیم.
عالوه بر آن مکان مناسب هم پیدا نمیکنیم ،گاهی
صاحبخانه تا میفهد منصرف میشود ،از طرفی باید
جایی باشد که امنیتاش تضمین شده باشد».
یکی از خبرنگاران پرسید؛ پس وقتی کمپ خانمها
نداریم نباید انتظار داشته باشیم که کمپ ترکاعتیاد برای
بچهها داشته باشیم؛ «االن با اعتیاد کودکان درگیر هستیم
اما ما بچهها را به بیمارستان میفرستیم و معموال بچهها
را راحتتر میتوان درمان کرد و آنجا ترکشان میدهند».
وقتی بچه دوباره به محیط خانه برگردد اعتیادش شروع
میشود؛ «بله دقیقا ،ترک اعتیاد در خانمها و بچهها به این
علت سختتر از آقایان است که معموال مردها هم معتاد
هستند و بساط اعتیاد مرتب پهن است .این افراد درمانشان
اصال فایدهای ندارد .اعتیاد بچهها و خانمها به دلیل محیط
نامناسبمشکلاست».
یداند در
از نظر او وقتی یک خیریه با ما کار میکند م 
بهزیستی چه خبر است ،پول کجا آمد ،اعتبار کجا آمد ،کجا
ما مشکل داریم و چقدر من میتوانم در یک اعتباری دست
ببرم؛«اینها را متوجه میشوند و همین باعث میشود زمینه
اعتمادمردمبیشترشود.برایهمیندنبالاینهستیمسالی
یکی دو خیریه اضافه کنیم».
او با اشاره به بحث آموزش گفت« :درصدد هستیم در
زمینه فرزندپروری ،مهارتهای زندگی ،تابآوری به افراد
آموزش دهیم .به گفتهی همکارانمان در اورژانس اجتماعی
ی نسبت
یکی از موضوعاتی که باعث میشود آمار خودکش 
به قبل باال رود کاهش تابآوری است؛ یعنی نسل قدیم با
هزار و یک مشکل روبهرو میشد و افراد سعی میکردند آن
مشکالت را حل کنند ،تابآوری در نسل جوان یک مقدار
پایین آمده است .تابآوری فقط از خودکشی پیشگیری
نمیکند از اعتیاد هم پیشگیری میکند».
برنامههایبهزیستیدرهفتهبهزیستی
مهتابحسینیدرنهایتبهبرخیازبرنامههایبهزیستی
در هفته بهزیستی اشاره کرد؛ «در این هفته یکسری برنامه
داریم مثل افتتاح سالن ورزشی بهزیستی که با کمک شرکت
نظمآوران تکمیل و انشاال در هفته بهزیستی افتتاحیه داریم.
شرکت جهان فوالد هم قرار است زمین ورزشی گلبال را
برای بچههای نابینا آماده کند و نزدیک همان سالن ورزشی
کلنگزنی داشته باشیم .افتتاح کلینیک مددکاری باور،
افتتاح مجتمع بهزیستی نجفشهر و افتتاح مرکز مشاوره
آفتاب و ...از دیگر این برنامههاست».

 رضا مسلمیزاده
چندی پیش در دورهمی اصحاب
سخن ،صحبت از فرمانداری سیرجان به
میان آمد و ک موبیش اتفاق نظر حاضران بر
آن بود که پس از فایض فرخی سیرجان
فرماندار شاخصی به خود ندیده و اکنون
با حضور شیخمحمد محمودآبادی این
امیددرشهروندانپدیدآمدهکهفرمانداریسیرجانبهجایگاهنمایندگی
حاکمیت در سیرجان بازگردد .در بازگشت از آن دورهمی دوستی که
زحمت رساندنم به گردن وی افتاده بود ،خواستار آن شد که از ماحصل
آن جلسه چیزی بنویسم .درخواستی به جا و به حق بود اما با یک مانع
شخصی! و آن مانع چیزی نبود جز آنکه سابقه دوستی سالهای بسیار
با فرماندار مرا پرهیز م یداد و میدهد از اینکه در نوشتن در بارهی وی
چیزی بنویسم که شایبهی جانبداری و مبالغه را پدید آورد .اگر اکنون
پرهیز میشکنم بهر اتفاق مبارکی است که نشانههای آن در نشست
اداری چندی قبل آشکار شده و در شمارهی پیشین پاسارگاد انعکاس
یافتهبود.برخالفتصورساکنانسرزمینگلوبلبلکهمیکوشندهمواره
با تکذیب و کتمان واقعیتها ،همه چیز را خوب و خوش نشان دهند،
گمان میکنم اختالفی که از تفاوت سلیقه و تفکر و باور و روش افراد
در رویارویی با جهان ناشی میشود ،اوال واقعی و طبیعی است و ثانیا اگر
درستفهموقدردانستهشود،مایهیرشدوپیشرفتاست .میانآنهایی

کهدرگورهاخفت هاندهیچاختالفیمشاهدهنمیشوداماقبرستانجای
خوبی برای زندگان نیست .آدمیان تا زندهاند در سطوحی با هم اختالف
دارند و چیزی که باید بیاموزند این نیست که اختالف را کنار بگذارند.
کنار هم زیستن با حفظ اختالف هنری است که انسان معاصر بیش از
هر زمان دیگری ناچار از آموختن آن است .اگر میان فرماندار و نماینده بر
سر ادارهی یک شهر اختالف وجود نداشته باشد ،یک جای کار میلنگد.
درفرماندارانقبلیسیرجاناینشایبهوجودداشتکهسلطهینماینده
بر اوضاع شهر آنان را به مهرههایی چشم و بله قربانگو بدل کرده است.
متاسفانهاصلتفکیکقواآنگونهکهواضعانایننظریهدرسرداشت هانددر
مملکتماساریوجارینیستوالبتههموارهامکانظهورافرادیبانفوذ
در هر سیستمی میتواند تعادل نیروها را به هم بزند .البته که اختالف
میان فرماندار و نماینده «اختالف نظر» است و آنانی که سعی کردهاند با
پناه بردن به این واژه ماجرا را پنهان کنند ،چه گمانی از مفهوم اختالف
داشت هاند خدا م یداند .در نخستین روزهای حضور منصور مک یآبادی با
اشارهباعملکردپیشینیانوینوشتمبچهیخاکپاکمک یآبادمیتواند
بازی را تغییر دهد .اما آنگونه که تصور میکردیم نشد .حاال فرمانداری از
یک «آبادی» به «آبادی» دیگر رسیده است .فرمانداری یک شهر نماد
و نشان حاکمیت سیاسی و اجرایی یک دولت بر بخشی از قلمروی
حاکمیتیخویشاست.بازگشتاقتداربهفرمانداریدرکناراختالفمیان
مسئوالنارزشهاییهستندکهدرنزدبرخیاذهانناپسندمینمایند.ای
بساچیزیراناپسندمیپنداریدکهدرآنخیرینهفتهاست.

خبر

مستند«میدان جوانان» هفتهآینده اکران میشود

 پاسارگاد :سینمایهنروتجربهسیرجانشنبههمین
هفته با فیلم «قاضی و مرگ» افتتاح شد .این فیلم برای سیرجانیها
از این جهت جذاب بود و امکان دارد به اکران فو قالعاده برسد که
مستندیاستدرموردزندگیقاضینوراهللعزیزمحمدی.اینقاضی
چند سالی هم در سیرجان بوده و قضاوت میکرده است و خیلی از
سیرجانیها با او آشنا هستند .این فیلم روایتی است از بخشهایی از
زندگی مشهورترین قاضی جنایی ایران که در مدت  45سال چهار
هزار حکم اعدام صادر کرده است .پدر عزیزمحمدی در سالهایی که
او قاضی بوده به قتل میرسد و درنهایت او قاتل پدرش را میبخشد.
برای این مستند حسن خادمی چهار سال زمان گذاشته و نتیجه

کار هم مستندی خوشساخت درآمده .این می تواند برای قضات،
وکال،نمایندگانمجلسدرسهایزیادیداشتهباشد.اماشنبههفته
آینده هم مستندی به اسم میدان جوانان (سابق) ساعت  19در
سینما قدس سیرجان اکران میشود .این فیلم درباره یک عکس
است که روزنامهنگاران روزنامه جامعه در سال  1376به پیشنهاد
سالواعظین سردبیر روزنامه برای روی جلد شماره نوروز
ماشاهلل شم 
در میدان جوانان گرفت هاند .این فیلم به بهانه این عکس مروری دارد
بر وضعیت مطبوعات در  20سال اخیر و تاثیری که دگرگونیهای
سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته است .این مستند
میتواندبرایروزنامهنگارانسیرجانیآموزندهباشد.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
لطفا در نشریه محبوبمان ستونی به معضالت اجتماعی از قبیل
پارک خودرو در منازل همسایه و همسایهآزاری و غیره با هدف یادآوری
رعایتحقوحقوقشهروندانایجادنمایید2514
اخیرا تمامی آثار موزه دیرینهشناسی سیرجان به موزه شاهچراغ(ع)
منتقلومورداستقبالمسئوالناستانفارسقرارگرفت.بایدبهحالاین
شهر گریست که قدر میراث و تاریخ و پیشینه خود را نم یداند4179.
تقاضا میشود از قلم ارزنده جناب دکتر ابوذر خواجویینسب از
نویسندگان فرهیخته و اندیشمند نشریات سیرجان بیشتراستفاده
فرمایید4179.
اگرچه ابعاد زمین ضلع شرقی ورزشگاه اختصاصی گلگهر برای
ساختسکویتماشاگرانکافینیستامامیتواناززمینبلوارصفارزاده
استفادهکرد.بدینصورتکهسازهسکویتماشاگرانبررویبلوارساخته
شودوخودروهااززیرورزشگاه(زیرگذر)عبورکنند.هزینهساختبسیار
کم است و عالوه بر حل مشکل توسعه ورزشگاه ،باعث منحصربهفرد
شدنآنمیشودودههاامتیازدیگر(محمدامانی)7334
واقعا جای تشکر و قدردانی دارد بابت تعویض آسفالت و جدول دو

طرف و فرش کردن پیادهروی بلوارفاطمیه که چهره شهر را دگرگون
کرده است4421.
پس از گذشت سه ماه از سال  ۹۸هنوز نحوه محاسبه حقوق
کارمندان بحث و جدل بین مجلس و برنامه و بودجه ادامه دارد و
نتوانسته اند راهکار مناسبی برای افزایش حقوق کارمندانی که حداقل
حقوقمیگیرندپیداکنندکهزندگیشانبااینتورم۱۵۰درصدینابود
نشود .رییسجمهور خودش نه مشکلی دارد و نه دیگر نیازی به رای
کارمندان0114
با سالم.جمع آوري زباله با ادوات فرسوده و نا كارآمد برازنده جامعه
ما نيست به شيرآبه هاي كف خيابان كه الستيك ماشينها به همه جا
منتقلميكنندتوجهكنيد!0205
رانندهایباگواهینامهیپایهی 2رانندگی،آمادهیکارروی
کامیونت یا مینیبوس داخل و بیرون شهر ،لطفا با شماره
09385810805تماسبگیرید.
همشهریانگرامیلطفابهشرکتهایقالبیکهبهاسمشرکتهای
بزرگاصلیکالهبرداریاینترنتیمیکننداعتمادنکنید4719.

دوره مربیگری درجه  3شطرنج

به میزبانی هیات شطرنج سیرجان برگزار میشود
اول لغایت چهارم مرداد ماه 98
مدرس دوره :فرشاد ثمره شاهپسند مربی درجه یک فدراسیون شطرنج
شرایط شرکت در دوره:
 دارا بودن کد معتبر سیستم جامع فدراسیون (شرکتکنندگان بایدقبل از اتمام دوره کد را اخذ نمایند).
 داشتن حداقل بیست سال سن دارا بود حداقل دیپلم دوره متوسطه -دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت سربازی و یا اشتغال به تحصیل

 پرداخت ورودی معادل دویست هزار تومان به شماره کارت 5029081032584845یا شماره حساب 281530128088491
عهده بانک توسعه تعاون به نام سعید فیروزآبادی
 حضور کامل در کالسهای دوره مربوطه و اخذ نمره قبولی درآزمون نهایی
جهت اطالعات بیشتر با شماره همراه 09138260571فیروزآبادی
تماسحاصلفرمایید

جناب آقایمحمد صالحی ،رییس هیئتمدیره انجمن پسته ایران
جناب آقای علیاکبر نشاط ،نایبرییس هیئت امنا انجمن پسته ایران
جناب آقایان حاج حسین نجفآبادیپور -علی پورجعفری-
محمدسعیدی-کامبیزفرزادی-علیرضاصالحی-محمدحسین
جهانگیری -سهیل شریف و مسعود پورخسروانی

ت امنــا انجمــن پســته ایــران مایــه
انتخــاب شــما بزرگــواران در هیئ ـ 
مســرت فعــاالن اقتصــادی شهرســتان میباشــد .امیــد اســت همچــون
ن شــما را از درگاه
گذشــته منشــا خیر و برکت باشــید .توفیق روزافزو 
خداونــد منان خواســتاریم.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان -دفتر سیرجان

