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فقط  5هزارتن پسته

پاس��ارگاد در گزارشی با عنوان باال از شرایط بد پسته آورده است:
در بهترین حالت امس��ال فقط  5هزار تن پسته داریم .این نشریه
در مقایس��ه تولید سال قبل با سال جاری در گفتگو با پسته داران
و فعاالن اقتصادی و تجاری پس��ته به بررسی دالیل افت محسوس
تولید پسته در امسال پرداخته است.

روز جوان
صدای همه را درآورد

نسیم امید نیز با نقد مراسم روز جوان با بیان اینکه این جشنواره
صدای همه را درآورد نوش��ت :س��یرجان دارای جوانانی است که
بدون وابستگی به اش��خاص و داشتن پارتی ،پله های موفقیت را
طی کرده و به جایگاه واال رسیده اند .گفتنی است جشنواره جوان
به دلیل عملکرد پر اش��تباه مجریان همواره سیبل انتقاد نشریات
محلی بوده است.

ام��روز ،روز تنهاي��ي ترام��پ اس��ت .اولي��ن
دس��تاورد نقض عه��د رئيسجمه��ور تازهکار
اي��االت متح��ده ،افول جايگاه اين کش��ور در
عرصه بينالمللي اس��ت .اين همان آمريكايي
است که روزي قادر بود به گونهاي عليه ايران
اجماع جهاني ايجاد کند که چندين قطعنامه
تحريم در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب
ش��ود .دايره آن اقدامات به حدي بود که همه
کش��ورهاي جهان خ��ود را ملزم ب��ه رعايت
آن ميدانس��تند و حتي دوس��تان ايران مثل
روس��يه و چين نيز نهتنها امکان اس��تفاده از
حق وتو را نداش��تند ،بلکه به اين قطعنامهها
رأي مثبت ميدادند .سياس��تهاي يکجانبه
و غيرخردمندان��ه ترامپ ،چن��د ضربه کاري
به اين کش��ور وارد کرد؛ نخست ،آمريكا را از
موقعيت رهبري جهان و قدرت اجماعس��ازي
عليه کشورها ،به کشوري تنها تبديل کرده که

به مناسبت بزرگداشت مشاهیر ایران زمین ،حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری

روز تنهايي ترامپ !
بهتنهايي تصميم به خ��روج از توافقي گرفته
که دول��ت قبلي همين کش��ور ،حامي اصلي
آن ب��ود و پش��توانه قطعنامه ش��وراي امنيت
را دارد .هيچي��ک از متح��دان اروپايي با اين
شيوه او همراه نش��دند .خانم موگريني نیز بر
حفظ برجام و مس��ئوليت اتحاديه اروپا براي
حفاظ��ت از اين تواف��ق بينالمللي تأکيد کرد
و ب��ا ادبيات��ي خاص ،از مان��دن در کنار ملت
ايران س��خن گفت .ضربه دوم اين اس��ت که
از اين پ��س ،دولتها و ملتها در همکاري با
آمريكا با ش��ک و ترديد عم��ل خواهند کرد.
عهدش��کني آمريكا با اين صراحت و لجاجت
ام��ري نيس��ت که ب��ه همين موض��وع ختم

ش��ود ،بلکه تبعات درازمدتي ب��راي حيثيت
آمريكا خواهد داش��ت .سوم ،هجمه ترامپ به
دستاوردهاي دموکراتها ،حتما به درگيريها
و تعارضات داخلي اياالت متحده دامن خواهد
زد؛ اما ايران تکليف روش��ني دارد .مردم ايران
حتما ميدانند تحريمه��اي يکجانبه آمريكا
جديد نيس��ت .آنچه در برجام دنبال حل آن
بوديم ،برداشتن تحريمهاي بينالمللي بود که
پشتوانه شوراي امنيت سازمان ملل را داشت.
بهعنوان يک عالقهمند به ايران و توس��عه آن،
به همه گروههاي سياس��ي اع��م از موافقان و
مخالفان برجام توصيه ميکنم سخنان ترامپ
را با دقت تحليل کنند؛ س��خناني که نش��ان

قابل توجه بانوان و محصلین و دانشجویان عزیز

آموزشگاه تخصصی آرایش و پیرایش چهل گیس
آموزش ویژه دانشآموزان جهت کسب دیپلم تحصیلی

آموزش  16رشته با کد بینالمللی از سازمان فنی و حرفهای کشور و اعطای مدرک معتبر برای دریافت پروانه کسب
 -1آرایش و پیرایش زنانه
 -2آرایشگر دائم صورت (هاشور)
 -3آرایشگر ناخن
 -4آرایشگر مو زنانه
 -5پاکسازی صورت
 -6پیرایشگر مو زنانه از روی تصویر

 -7پیرایشگر ابرو و صورت زنانه
 -8پیرایشگر مو زنانه
 -9چهرهپردازی کودک
 -10خودآرایی
 -11کاربر مواد شیمیایی
 -12کاله گیس بافت

 -13متعادلسازی چهره زنانه
 -14پیرایشگر موهای زائد با موم
 -15آرایشگر عروس
 -16پیرایشگر کودک

آدرس جدید :کوچه دکتر طاهری ،جنب کاالی پزشکی مهرگان ،طبقه دوم 09137645904 -42231825

داد برجام چه س��ند معتب��ري به نفع ملت ما
ب��ود .اينکه ترامپ با عصبانيت کمنظيری ادعا
ميکند اي��ن قرارداد منافع اي��ران را افزايش
داده و دسترسي ايران به منابع مالي را تسهيل
کرده اس��ت ،حاکي از دقت تدوينکنندگان و
تأييدکنندگان برجام در صيانت از منافع ملي
ايران اس��ت .همه اينها با نظارت مقام معظم
رهب��ري به نتيجه رس��يد که ب��ا ايده نرمش
قهرمان��ه ،راه مذاکرات را هم��وار کردند و بر
مراحل مختلف آن اشراف داشتند.
اما آنچه مشخص است ،این است که بر اساس
ظرفيته��اي کمنظير ايران ،ميتوان مس��ير
توسعه را ادامه داد .فعاالن و کنشگران اقتصاد
و حتي عامه مردم و هر ش��خص يا نهادي که
دس��تي در کار ب��ازار دارد ،ميتواند به آرامش
آن کم��ک کن��د .فردگرايي و تأمي��ن منافع
گ��ذرا با تکيه بر باور ملي ،بايد کنار گذاش��ته

جناب آقای مهندس محمد جواهری
مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر
اتحادیه باشگاههای فرهنگی ورزشی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور
با کسب آراء قاطع نشان از توانمندی
و درایت شما دارد ضمن عرض تبریک
موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
درگاه یگانه متعال خواهانیم.

جناب آقای مهندس اطمینان
سرکارخانم اسالمی
بدینوسیله مصیبت وارده را حضور شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای
بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماییم.

مسعود امیری
شرکت توسعه تجارت بهداد گستر پارس

روابط عمومی باشگاه

فرهنگی ورزشی گل گهر

حسینعلی مالئی

انتخاب شما به عنوان کارگر نمونه در سال 97
شرکت فریکو را به شما و خانواده محترم تبریک
عرض مینماییم.

همکاران شما در شرکت فریکو

جناب آقای دکتر

علی قرایی
انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را به سمت
ریاست هیأت فوتبال استان کرمان تبریک
و تهنیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان
عزت ،سربلندی و توفیقات روز افزون را
مسئلت مینماییم.

انتخاب فرماندار جدید جیرفت که هنوز به مرحله «به بار و به دار»
هم نرس��یده واکنشهای تند و خیرهکنندهای از س��وی یک جناح
سیاسی داشته اس��ت.این شروع مطلبی است که سردبیر تاک در
سرمقاله کاغذ اخبار نوشته و در آن با اشاره به برخی واکنش های
شتاب زده از سوی مخالفان فرماندار منتخب جدید که هنوز معلوم
نیس��ت انتصاب او نهایی ش��ود یا خیر آورده است :این اولین بار
نیست که جریانات سیاس��ی رقیب برای دولت نسخه میپیچند و
در مورد گزینههای پذیرفتن مسئولیتهای اجرایی اماواگر درست
میکنند.
اگرچه مش��خص نیست سرانجام این هیاهوی مجازی چیست و آیا
منتقدان به خواسته خویش میرسند یا نه ،اما درباره این حجم از
واکنش هاکه ظاهرا ً مجرای یکسانی نیز دارد الزم است گفته شود
بخ��ش زیادی از این تالشها و اعتراضها ناش��ی از عملکرد دولت
است .عقبنش��ینیهای بیهوده و هزینهداری که دولت حداقل در
استان کرمان با مدیران خودش کرد و در مقابل فشارهای سیاسی
ب��ه حذف آنها ت��ن داد زمینه اصلی این اعتراضهاس��ت .در این
یادداشت اضافه شده:
اتفاق��اً در دول��ت آق��ای روحان��ی ابروب��اد و مه خورش��ید و فلک
دستبهدس��ت یکدیگر دادند تا همین مدی��ران از چرخه مدیریت
اس��تان حذف ش��وند .تذکرها و هش��دارهای جریان اصالحات به
مدیریت اس��تان نیز مؤثر نیفتاد .این رفتار با «پاشنه ورکشیده ها»
البته باعث ایجاد فضای یاس بر س��ایر مدیران دلس��وز دولت شد و
رقی��ب را نیز برای حذف باقیمانده نیروهای مؤثر دولت تش��جیع
کرد .این دس��ت اتفاقات اقتدار دولت را زیر س��ؤال برد و حاال که
دول��ت تصمیم دارد در شهرس��تان مهمی چ��ون جیرفت فرماندار
منص��وب کند گروههای سیاس��ی با تکیهبر س��وابق قبلی مانع از
تصمیم دولت میشوند.

ش��ده و همه به کليت اقتصاد ايران فکر کنند.
کس��اني که نياز ب��ه مناب��ع ارزي ندارند ،باید
با وظيفهشناس��ي ملي به کم��ک ثبات ارزي
در کش��ور بش��تابند .دس��تگاه ديپلماسي نيز
وظيف��هاي خطير دارد؛ ب��ا خردمندي و تکيه
بر گس��ترش روابط با کشورهاي غربي منهاي
آمري��كا و همچني��ن تعميق رواب��ط با چين،
کرهجنوبي ،ژاپن ،روس��يه ،هند و ...ميتوان به
تداوم استفاده از مزيتهاي برجام اميدوار بود.
مسئوالن کارکشته و آبديده ما که سالهاي
جن��گ و تحريمه��ای پ��س از آن را مديريت
کردهاند ،قادر هستند اجازه ندهند کوچکترين
ضرب��هاي به زندگ��ي عادي مردم وارد ش��ود
و دول��ت ب��ا افزايش به��رهوري و اس��تفاده از
نيروهاي باانگيزه و خالق ،نظام خدماترساني
و توس��عه رفاه را در باالترين سطح ادامه دهد.
در خاتمه ذکر يک نکته ضروري است؛ ترامپ

همکار گرامی جناب آقای

عضویت جنابعالی در هیئت رئیسه

خودکرده را
تدبیر چیست؟

 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

س��خن تازه در یادداش��تی با عنوان باال به موضوع افزایش غیر
متعارف تعداد اعضای ش��ورای ش��هر پرداخته و آن را نوعی بازی
پشت پرده دانسته است .این نشریه ضن انتقاد از فرماندار و نماینده
مردم از آنچه تناقضات آش��کار پیرام��ون افزایش تعداد اعضا می
نامید حرف زده و با طرح چند سوال نوشته هدف وسیله را توجیه
می کند .یادآوری می شود افزایش اعضای شورا با مکاتبه خارج از
سیستم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مورد نقد اکثریت
رس��انه های محلی سیرجان واقع شدو جملگی در برابر آن موضع
گرفتند.

negarestan76

نگاه آخر

خانواده ادیبنیا

در سخنراني اخير خود برخالف گذشته ،سعي
ک��رد خود را مدافع ملت ايران نش��ان دهد .او
تصور ميکند قرار بود پذيرش برجام از س��وي
ايران ،حيات سياسي و اجتماعي کشورمان در
خاورميانه را تعطيل کند .متأس��فانه به دليل
اشتباهاتي که در اطالعرساني در کشور وجود
دارد و نداش��تن رس��انه ملي جامع که امکان
گفتوگوي همه س��ليقهها در آن فراهم باشد،
برخي ادعاهاي خارجي با هدف تأثيرگذاشتن
ب��ر مردم ايران مطرح ميش��ود .امروز بهترين
فرصت اس��ت که اج��ازه نقشآفريني به همه
عالقمندان نظام داده شود تا بيواسطه نکات
مدنظ��ر خود با ملت ايران را در ميان بگذارند.
ح��ذف محدوديته��اي گذش��ته و کمک به
ايجاد فضاي بانشاط سياس��ي ،حتما بر حوزه
مهم اقتصاد و ديپلماس��ي اثر مستقيم خواهد
داشت /.مرعشی ،شرق

جناب آقای

دکتر رضا امیـری

با نهایت تأسف و تأثر ،درگذشت داماد گرامیتان

مرحوم مهندس
محمود خان برومند
را تسلیت عرض نموده،
از درگاه باری تعالی علو
درجات برای آن عزیز
سفر کرده و صبر جزیل
برای خانواده محترم
مسئلت دارم.

فاضل میدانی

