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سرمقاله

احساس سیرجانیها به سفر حسن روحانی

رییسجمهور گلگهر را به مردم ترجیح میدهد

 ناصرصبحی
سیرجان از منظر سفر مسئوالن
سال شلوغی داشته است .با این
وجود در برنامهی سفر مسئوالن
کشوری ،دیدارهای عمومی بسیار
اندک و انگشتشمار هستند و ظاهرا
مقصد اصلی اکثر این سفرها ،منطقه
گلگهر است« .مسئوالن ،سیرجان را
نمیخواهند ،گلگهر را میخواهند».
این انتقادی است که برخی از مردم با
پاسارگاد در میان گذاشتند.
حاالکهرییسجمهوربهسیرجان
میآید و بدون گفتوگو با مردم به
گلگهر خواهد رفت .به سراغ مردم
رفتیم تا ببینیم اگر میتوانستند با
رییسجمهور سخن بگویند ،چه
میگفتند؟
محور اصلی نظرسنجی بر سه
پرسش استوار بود:
به عنوان یک سیرجانی چه
درخواستی از رییسجمهور دارید؟
چه انتقادی از ایشان دارید؟ چه
پیشنهادی برای ایشان دارید؟
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
همچنیندرروندمصاحبهباتوجه
به واکنشهای مردم سؤال جدیدی نیز افزوده تنها از سوی (7/5هفت و نیم) درصد از جامعه درصد باقیمانده اظهار داشتند هیچ پیشرفت سوی پرسششوندگان مطرح شد ،باید افزود
شد :در دو سال اخیر عالوه بر رییسجمهور ،آماری بیان شد که در نوع خود جالب است.
محسوسی را در شهر مشاهده یا احساس سایر افراد در این مورد اظهارنظری نداشتند.
تعداد قابل توجهی از مسئوالن به سیرجان
 اخراج در آستانه سفر
همچنین  6نفر یا به عبارتی  15درصد از نکردند.
نکته جالب این نظرسنجی بیخبری رییسجمهور
سفر کردهاند .به نظر شما سفر این اشخاص ،جامعهآماریخواستارکنارهگیرییااستیضاح
یکی از پرسششوندگان که از نیروهای
چه دستآوردی برای سیرجان داشته است؟ روحانی به دلیل ناکارآمدی شدند .یکی از افراد حدود  65درصد جامعه آماری از سفر
پیمانکاری جهان فوالد بود،گفت« :ما حدود
برای تهیه این نظرسنجی به سراغ  40در برابر این پرسش که چه پیشنهادی برای رییسجمهوربهسیرجانبود.
در مجموع باید گفت آنها که از  300نفر هستیم .خودم  4،5سال در جهان
نفر از همشهریان رفتیم .از این میان 27 ،نفر آقای روحانی دارید ،گفت« :خودکشی کند».
در میان مصاحبهشوندگان  3مورد ،بدون رییسجمهور ناامید شده بودند ،خشمگینانه فوالد جان کندم .با اضافهکاری و همهچیز،
آقا 19 ،نفر بانو بودند 12 .نفر از این جامعهی
کوچک آماری زن و شوهر بودند فلذا به دلیل اینکه سؤالی از سوی پاسارگاد مطرح شده سخن میگفتند و اکثر آنها که تقاضای حل حقوقم بعد از  12سال سابقه کار 2 ،میلیون و
شباهت نظر زوجها ،ایشان را به صورت یک باشد ،احمدینژاد را رییسجمهوری موفقتر مشکالت را داشتند ،ناامید بودند .نیامدن  500هزار تومان بود .االن میخواهند ما را اخراج
فرد محاسبه کردیم .از نظر سنی؛ کمترین از روحانی دانستند و یک نفر با اشاره به اینکه رییسجمهور به میان مردم ،دلیل دیگری کنند .میگویند قراردادتان تمام شده .ما در این
 20و بیشترین  67سال داشتند .نزدیک تمام رؤسای جمهوری ایران از هاشمی تا برای خشم و ناامیدی ایشان است و آشکارا چند سال کامال کار را یاد گرفتیم اما میخواهند
به یک سوم اشخاص ،جزو کاسبان و باقی احمدینژاد و روحانی در دور دوم ،ناتوان و تاثیر منفی دارد زیرا مردم تصور میکنند به جای ما نیروی جدید بیاورند .در حالیکه این
از میان عابران با طیف شغلی آزاد ،کارمند ناکارآمد بودند ،از رییسجمهور اصالحات به رییسجمهور برای ایشان اهمیتی قایل مدت ما بودیم که این کارخانه را میچرخاندیم».
او میگوید« :تا قبل از اخراج ،دلم
و پیمانکاری به صورت تصادفی انتخاب عنوان تنها رییسجمهور موفق در دور دوم نیست .همانطور که در ابتدای مطلب اشاره
شدند .همچنین  4مورد تمایلی برای پاسخ ریاستجمهوری نام برد .همچنین یک نفر شد ،برخی از ایشان معتقدند مسئوالن کشور میخواست حقوقم بیشتر شود اما االن به
با ابراز پشیمانی از رای به روحانی ،ابراهیم و از جمله رییسجمهور« ،معدن»را به «آدم» همان حقوق هم راضی هستم .اگر بیکار شوم
بهسؤالهانداشتند.
با این گرانی و اوضاع اقتصادی چگونه زندگی
رییسی را گزینه بهتری دانست.
نتایجنظرسنجی
ترجیحمیدهند.
خود و خانودهام را اداره کنم؟ اگر میتوانستم
 آمارپایینمحبوبیت
مشکالت اقتصادی و موارد مرتبط به
 نیم نگاه
از آقای روحانی یک درخواست داشته باشم،
فرماندار سابق سیرجان پس از انتخابات
آن از جمله گرانی ،تورم ،با دربرگیری 100
 برای تهیه این نظرسنجی به سراغ  40نفر
این بود که امنیت شغلی کارگران را تامین
درصدی ،در صدر موارد ذکر شده بودند .سال  ،96میزان رای مردم این شهر به
از همشهریان رفتیم .از این میان 27 ،نفر
کند».
مشکالت جوانان (چه از سوی جوانان و چه روحانی را  68درصد اعالم کرد اما با
آقا 19 ،نفر بانو بودند 12 .نفر از این جامعهی
 حقایقی در مورد مردم تا
والدین) و مسکن با حدود  80درصد و نبود گذشت  2سال از انتخابات ،در نظرسنجی
کوچک آماری زن و شوهر بودند فلذا به دلیل
شایعاتیپیرامونمسئوالن
امنیت شغلی با حدود  60درصد دربرگیری ،پاسارگاد میزان محبوبیت روحانی در میان
شباهت نظر زوجها ،ایشان را به صورت یک
«رییسجمهور توی سیرجون کارهای
مردم ،پایین به نظر میرسد .از میان جامعه
از درخواستهای بعدی بودند.
فرد محاسبه کردیم .از نظر سنی؛ کمترین
نیست .اینجا شهر حسنپوره .اگه بخواد
گسترش آزادیها ،درخواست متفاوت آماری  59درصد معتقد به ناکارآمدی یا
 20و بیشترین  67سال داشتند .نزدیک
درست میشه ،نخواد نمیشه ».این پاسخ
برخی بانوان سیرجانی در این نظرسنجی ناتوانی رییسجمهور در عمل به وعدهها یا
به یک سوم اشخاص ،جزو کاسبان و باقی
سؤال
به
بود
شوندگان
ش
پرس
از
یکی
پس از طرح مشکالت اقتصادی بود .نکته اصالح ساختار اقتصادی بودند .در مقابل41،
ِ
از میان عابران با طیف شغلی آزاد ،کارمند
«چه درخواستی از رییسجمهور دارید؟».
قابل توجه ،جوان بودن این گروه بود که درصد از پاسخدهندگان از وی تقاضای حل
و پیمانکاری به صورت تصادفی انتخاب شدند.
برخی دیگر از مردم نیز سخنان جالبی را
میتواند نشان از تفاوت فکری باشد .در مشکالت را داشتند که ما این پاسخ را به
بر زبان میراندند .سخنانی از مشکالت خود
مقابل به نظر میرسد ازدواج ،تاثیر متفاوتی نشانه امیدواری این افراد برای یافتن راهحل
 بومیها و غیربومیها
برخالف آنکه همیشه گفته میشود یاشایعاتیکهشنیدهاند.
دارد .تمرکز اکثر بانوانی که ازدواج کرده گذاشتیم.
قابل ذکر است بخشهای مربوط به
در میان پرسششوندگان 17 ،درصد اکثریت سیرجانیها خواهان عدم حضور
بودند ،بر مسایلی نظیر کم بودن حقوقها،
مخارج باال ،هزینههای مربوط به فرزند ،سفرهای مسئوالن کشوری به سیرجان را غیربومیها در این شهر هستند ،این گزاره شایعات از طرف پاسارگاد تایید نمیشود و
اجارهخانه و مسایلی از این دست بود .برای این شهر مفید دانستند .از این میان ،حداقل در مورد کاسبان متفاوت بود .اندکی صرفا با هدف بازنشر برخی ذهنیتها صورت
نکته جالب توجه این است که هیچکدام  7درصد به انجام عملیات آسفالت در شهر بیش از  20درصد این افراد ،اظهار داشتند میگیرد .در ابتدا بخشی از اظهارات جالب
از آقایان حاضر در نظرسنجی ،به مورد اشاره داشتند که مربوط به شهرداری است بخش قابل توجهی از فروش خود را مدیون توجه مردم پیرامون مشکالتشان را بخوانید:
« رفتم یزد چون توی سیرجون
آزادی اشاره نداشتند که میتواند نشانی بر و  10درصد باقی دستآوردها را در حیطه غیربومیها هستند .آنها دلیل را درآمد
احساس کمبود آزادی در میان زنان نسبت اشتغالزایی معادن دانستند .اما طیف نظرات باالتر غیربومیها نسبت به بومیها دانستند .هیچکس به من تولیدکننده نه امکانات
 83درصدی که معتقد بودند این سفرها با این وجود ،حدود  34درصد این افراد از میداد و نه حمایت میکرد .اینجا دستمزد
به مردان باشد.
در مجموع از نظر آمار( 12/5 ،دوازده و دستآوردی برای شهر نداشته ،به شدت حضور غیربومیها ناراضی بودند .دالیل عمده کارگر شده  120هزار تومان .من توی یزد
نیم) درصد به بحث آزادی اشاره کردند .این متفاوت بود .از این بین ،نزدیک  11درصد ایشان ،گرفته شدن فرصتهای شغلی توسط  60هزار تومان دستمزد میدهم .یک سوله
رقم اگر تنها ناظر به پاسخهای بانوان باشد ،به حاصل سفرها را پیشرفت ،گسترش معادن غیربومیهاوتاثیرغیربومیهادرافزایشقیمت  500متری با تمام امکانات در یزد اجاره
و ایجاد اشتغال دانستند ،با این تفاوت که مسکن بود .با اشاره به اینکه بحث غیربومیها کردهام با  5میلیون پیش و ماهی  350هزار
بیش از  38درصد میرسد.
خواست مبارزه با فساد به صورت شفاف ،شغلها نصیب غیربومیها شده است 72 .جزو سؤالهای پاسارگاد نبود و این بحث از تومان اجاره .هم اتاق استراحت پرسنل دارد

و هم نگهبانی .آنجا همهچیز ارزانتر
از سیرجان است .حتا گوشت و میوه
را هم از یزد میخرم .در یزد ،گوشت
کیلویی  65هزار تومان است .توی
سیرجان چون نظارت نیست ،هرکار
میخواهندمیکنند».
« این پالستیک بستهبندی را
میبینی؟ من این را میخریدم  6هزار
تومان اما االن شده  25هزار تومان .از
کجا بیاورم؟ این خوراکی را  10هزار
تومان به مردم میفروختم اما االن باید
 15هزار تومان بفروشم».
« روزگارمان سیاه شده.
کمرمان زیر بار گرانی شکسته .آقای
روحانی میگوید وضع بهتر شده،
پس چرا نمیبینیم؟ من اگر یک
کاسب باشم و هر روز ضرر کنم،
میفهمم یک جای کار میلنگد .یا
باید عیبیابی کنم یا ول کنم و بروم.
کارم به جایی رسیده هر روز از خدا
طلب مرگ میکنم».
« من حرفی با آقای روحانی
ندارم .دلم میخواهد با مجلس حرف
بزنم و بگویم او را استیضاح کنند.
امروز عروسی دعوت هستم اما نتوانستم برای
همسرم لباس بخرم .حتا  100هزار تومان
ندارم که فضل بدهم .برای همین نمیخواهم
به عروسی بروم .چرا باید اوضاع اقتصادی
من جوان با وجود آنکه
اینطوری باشد که ِ
صبح تا شب کار میکنم  100هزار تومان
هم توی جیبم نداشته باشم؟ آنوقت
رییسجمهور در دیدار با اردوغان آبمعدنی
 400هزارتومانی میخورد .احمدینژاد ما را
خانهدار و ماشیندار کرد .من زمان او ازدواج
کردم اما در دوره روحانی جز بدهکاری چیزی
ندیدم».
« یک پژو پارس داشتم ،فروختم 57
میلیون تومان .دو تا وام  45میلیون تومانی
گرفتم تا یک زمین  85میلیون تومانی
بخرم .وقتی رفتم سراغ فروشنده دیدم توی
این مدت قیمت زمین شده  140میلیون
تومان .دوباره رفتم سراغ وام بانک .وام که
گرفتم ،زمین شده بود  300میلیون تومان.
االن فقط یک موتور دارم با بدهیهای مانده
به بانک».
 بخش شایعات
«توی سفر قبلی رییسجمهور ،یک
دمپایی برایش خریدند که قیمتش 17
میلیون تومان بوده است».
«سفر قبلی رییسجمهور به آنهایی که
ماشین شاسیبلند داشتند ،پول دادند که از
 24ساعت قبل از سفر رییسجمهور ،بروند
ماشینهایشان را توی فرودگاه پارک کنند
تا جزو کاروان رییسجمهور باشد .امسال هم
همینکار را کردند».
«تنها درخواستی که از رییسجمهور
دارم این است که به سیرجان نظارت کند.
االن تمام مغازههای خیابان [ ]...را [( ]...نام
یکی از مسئوالن شهر را میبرد) خریده .برای
اینکه مردم نفهمند ،مغازهها را به اسم برادر
و اقوام و دوستانش کرده .این آدم از کجا
اینقدر پول آورده؟»
«کاشبهرییسجمهورمیگفتیددرمورد
معادن تحقیق کند .آدم هست که اصال توی
معدن نیست اما دارد حقوق  40 ،30میلیونی
میگیرد .آقای[ ]...را از معدن اخراج کردند
چون مشکل داشت .برایش یک شغل الکی
درست کردند و االن توی هتل اقامت دارد و
پولمفتمیگیرد».

طوفان حرفها
 رضا مسلمیزاده
پیشدرآمدسفررییسجمهوربه
استان کرمان با سخنان آتشین
وی در یزد کلید خورد .ظاهرا
اتفاقات پشت پردهی سیاست
ایران چنان امان از ایشان بریده
که اعتدال در سخن را به کناری
نهاده و از رازهای مگو سخن میگوید .او در این سخنان
قول داده از حاال به بعد در سفرهایش بخشهایی از
پشتپرده اتفاقات کشور را باال بزند و آنها را با مخاطبان
خویش در میان بگذارد .این طرز سخن ما را به بهار
 96میبرد .به همان روزهای پرتبوتاب که رقابتهای
انتخاباتی چنان تنور سیاست را سوزان و پر لهیب کرده
بود که عنقریب بود دامان بعضیها را بسوزاند .وعدهی
«بگم بگم»های آن یکی چنان به همگان سرایت کرده
بود و چندان پتهی یکدیگر را بر آب میانداختند که
انگار نه انگار در چهل سال گذشته ،هر کدام از ایشان
در مدیریت این کشور نقش داشته و در خوب یا بد آن
سهمی قابل توجه دارند .ظاهرا نطقهای انتخاباتی میان
دو کاندیدای سال  96اکنون در قالب نطقهای سران دو
قوه حیاتی دوباره یافته است .احتماال در آیندهای نزدیک
شاهد پاسخگویی رییس قوهی قضاییه به رییس قوهی
مجریه خواهیم بود .چرا که مخاطب اصلی پرسشهای
رییسجمهور ،قوه قضاییه بود وقتی که از آنها خواست:
«حاال که فسادهای میلیون و میلیارد تومانی را رسیدگی
میکنند ،در باره فسادهای میلیارد دالری هم برای مردم
توضیحدهند».
حاال که حسن روحانی به روزهای اوج انتخابات بازگشته
است ،آیا قرار است شاهد تکرار تاریخ در مداری جدید
باشیم؟ دولتی که از پی انتخابات پرشور  96برآمد ،با
نطقهای انتخاباتی ماقبلش چندان نسبتی نداشت.
تیم اقتصادی دولت دوم تدبی روامید به امید روزهای
خوش پسابرجام به قولی برای «درشکهسواری» بسته
شده بود و رفتارهای ناصواب این تیم اقتصادی پس از
خروج دولت امریکا از برجام ،چنان شوکی به اقتصاد ایران
وارد کرد که تعدادی از رایدهندگان آرزوی بازگشت
«دولت محمودی» را از دل به زبان آوردند .در حوزهی
گوارشاد و وزارت علوم هم آنچه میگذرد ،با آنچه
فرهن 

وعده داده شده بود ،فاصلهی بسیار دارد .اینکه هرازگاهی
با سخنان توفنده موجی در جامعه ایجاد شود اما در عمل
شاهد عقبنشینیهای مکرر باشیم ،حاصلی جز یاس و
سرخوردگی ندارد .تکرار این فاصلهی میان حرف و عمل
یعنی؛ آوار سرخوردگیهای پیدرپی و این بهترین شیوه
برای تحقق اهداف رقیبان سیاسی است.
دولت روحانی بزرگترین سرمایهاش تودههای مردم
بودند .در انتخابات سال  92که احزاب سیاسی امید
چندانی به تغییر وضعیت سیاسی کشور نداشتند،
تودههای مردم با پس زدن یاس نخبهگان سیاسی،
روحانی را به ریاستجمهوری رساندند و البته معذورات
وی را هم در تنگناها درک میکردند.
اعتماد عمومی بزرگترین سرمایهی اجتماعی برای اهل
سیاست است .این سرمایه از  22سال پیش تاکنون
معطوف جناح اصالحطلب سیاسی کشور بوده و در
انتخابات گذشته به جناح اعتدالی اصولگرایان قرض داده
شده است .این موضوع را حسن روحانی بیش از همه
درک میکند و وقتی که در بخش پایانی سخنانش در
یزد به تجلیل از خاتمی میپردازد ،همین معنا را در نظر
دارد .ناکامیهای اقتصادی دولت بخشی از این سرمایه
را در سطح عمومی از بین برده و مماشات دولت بر سر
مسایل سیاسی و فرهنگی ،بخش دیگری از این اعتماد
را در بین الیههای سیاسیتر جامعه زایل کرده است.
برای حفظ ،بازگرداندن و افزایش این سرمایهی اجتماعی
فرصتچندانیباقینماندهاست.ایجادتناسببینحرف
و عمل و کاستن از تعارف و افزودن بر مبلغ ،معقولترین
راه برای توجه به مطالبات عمومی است .انتخابات
اسفندماه امسال یکی از فرصتهای بازسازی سرمایه
اجتماعی است .برگزاری انتخابات آزاد و سالم در تمامی
کشور بخشی از حق ملت ایران است و رییسجمهور
به عنوان پاسدار قانون اساسی موظف به حفاظت از آن
است.
سفر رییسجمهور به منطقهی گلگهر سیرجان و
افتتاح چند کارخانه و پروژه حتما برای عدهای بیخیر
و برکت نخواهد بود .شهرستانی که تعویق در ابالغ حکم
فرماندارش برای عدهای موجب ظن و گمان و نگرانی
شده ،پس از این سفر بهتر میتواند در باره آثار این سفر
قضاوتکند.

نوشتههایی از سر دلتنگی

فریادهای به بند کشیده همه سکوتاند
 محمدعلی آزادیخواه
بلند پَرواز
 پرندهی خیلی ْ
نمیداند هر ُگلی چه رنگ و
بویی دارد.
 پرنده با بالهای پرتوانش
احساس میکند سقوطی
نادیدنی همرا ِه پروازش است.
 در تاریخ کوهسار کندوها ،یک کلمه از جنگ و ستیز
نیست.
 سرو کوهی میدان َد ریشهاش را در کدام درز و شکاف
فرو کند تا به صخرهها زندگی زیبایی ببخشد.
 درختان سرسبز بودن را بیشتر از خودشان دوست
دارند و ایستاده مردن را بیشتر از سرسبزی.
 به زودی و به زور ،آدمها جایزهی صلح نوبل را به یک
درخت پُرسایه و شاخهشکن از میوههای آبدار که بر سر
راهی کویری سبز شده است ،میدهند.
 همهی گلدانها را زیبایی ُگل میسازد و همگی
خوش پرنده.
قفسها را آوا ِز ِ
 ما که تَه و توی تاریکی را نمیبینیم ،شاید هزاران
چراغ را که چش ِم دیدن شب را ندارند ،آنجا به بند
کشیدهاند.
من دیگرست.
 یا ِر جانی همان ِ
 وقتی که فکرت باز نیست ،بگذار دهانت هم بسته
باشد.

در حاشیه همایش بینالمللی شهرداران شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی در کشور مالزی انجام شد؛

 سرچشمه که گلآلود شد ،به صافی و زاللی جریان
آب هم امید مبند.
 طوفان در طبیعت همچون حادثه در تاریخ است
و طبیعتاً مسی ِر طوفان دارای دگرگونیهای بایستهای
است.
 در خشکسالی آب تشنه ،گورستان ماهیها میشود.
 فریادهای به بند کشیده همه سکوتاند.
 فریادهای خسته شاید چند بار همنجوا شوند ،اما
ِ
دست آخر به نعرهای گوشخراش دگرگون میشوند.
 زنده و بیدار باشند همهی سکوتهایی که به پیشوا ِز
فریا ِدسحرخیزانمیشتابند.
 نجواهانوزادهایفریادهایند.
 در خشکسالی آب از دست دریاها هم نمیچکد و
خودشان گویی از همه تشنهترند.
ِ
طبیعت به فالکت افتاده هیچ
سرزمین سرابها،
 در
ِ
رنگ به رو ندارد.
سرزمین سرابها ،آبِ خوش از گلوی هیچ
 در
ِ
ننهمردهایپاییننمیرود.
 وقتیفریادهازبانهنمیکشند،سینههابهدرونسوزی
میافتند.
زبان برگ که به َع ّیوق رسیده است،
 فریا ِد گیاهان با ِ
گواه بر ناآگاهی از بیدا ِد خشکسالی استَ ( .ع ّیوق:
ِ
راست
ستارهای است سرخرنگ و روشن در طرف
کهکشان).

افتتاح نمایشگاه شهر کوچینگ توسط نخستوزیر و مقامات ارشد ایاالت ساراواک کشور مالزی
 نخست وزیر ایالت ساراواک
کشور مالزی در همایش بینالمللی
شهرداران شهرها و روستاهای جهانی
صنایع دستی ،از غرفه شهرهای
جهانی ایران در حوزه صنایع دستی
در شهر کوچینگ ایالت ساراواک
کشور مالزی بازدید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،همایش بینالمللی
شهرداران شهرها و روستاهای جهانی صنایع
دستی در تاریخ  17الی  19آبان ماه جاری
در شهر کوچینگ ایالت ساراواک کشور
مالزی برگزار شد و رضا سروشنیا شهردار
سیرجان به عنوان شهردار شهر جهانی
گلیم به همراه سایر شهرداران شهرهای
جهانی ایران و دیگر کشورهای جهان در این
اجالس بینالمللی شرکت کرد.

در این نمایشگاه ،شهرداران شهرهای
جهانی ایران به معرفی ظرفیتها و
پتانسیلهای بینظیر کشور ایران و شهرهای
جهانی ایران در حوزه صنایع دستی و ابعاد
مختلفپرداختند.
رضا سروشنیا شهردار شهر جهانی
سیرجان در همایش شهر کوچینگ ایالت
ساراواک کشور مالزی که به عنوان یکی از
سخنرانان مراسم به نطق پرداخت ،گفت:
«کشور ایران با دارا بودن  10شهر ثبت شده
جهانی در حوزه صنایع دستی ،رتبه اول
جهان را در اختیار دارد».
شهردار سیرجان در این مراسم ضمن
معرفی پتانسیلها و قابلیتهای فراوان شهر
سیرجان در ابعاد مختلف فرهنگی ،صنایع
دستی ،معدنی و صنعتی ،محصول جهانی
گلیم سیرجان را به عنوان یکی از تولیدات

ارزشمند و فاخر هنرمندان این سرزمین
برشمرد.
در این مراسم Haji Abdul
 Rahman Zohariنخست وزیر
ایالت ساراواک کشور مالزی ضمن

بازدید از غرفههای شهرهای جهانی
ایران ،از حضور شهرداران شهرهای
جهانی ایران در کشور مالزی و ایالت
ساراواک قدردانی و در این مراسم به
ایراد سخنانی پرداخت .رضا سروش نیا

شهردار سیرجان در همایش بینالمللی
شهرهای جهانی صنایع دستی در کشور
مالزی ،لوح و نشان گلیم سیرجان را
به وزیر میراث فرهنگی ایالت ساراواک
کشور مالزی اهدا کرد.

