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کالفگی اصلی کسبهی گرد آمده در دفتر رییس اصناف ،از تضاد بین سیاستهای دولت برای کنترل بیماری با معیشت آنان بود
و همگی نگران چکها و بدهیها و کرایههایشان بودند.
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درد دلهای کارگران فصلی در فصل کرونا

مقام معظم رهبری (مدظله العالی):

تسهی
شورااه از مظاره مشاركت رمدمى و رباى ل امور رمدم است
پیام تبریك شهردار سیرجان به مناسبت فرا رسیدن  9اردیبهشت؛ روز شوراها
نهم اردیبهشت ماه در تقویم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به عنوان روز شوراها نام گذاری شده است که این
نامگذاریفرصتیاستمناسبتاتالششبانهروزیاعضاءمحترمشوراهایاسالمیشهروروستاهاراصمیمانهگرامی
داشته و برای این تالشگران عرصه های اجتماعی و مردمی از درگاه نورافشان احدیت طلب توفیق و بهروزی نماییم.
بی شک شوراها بی واسطه ترين حلقه ارتباطی مردم ،با حاكميت و نماد تجلی خرد جمعی هستند.
المانی ازاحترام و اکرام به شخصيت و هويت انسان و مردم عزيز ايران .نهادی که مشورت را
يکی از ارکان مهم سالمت تصميم گيری می داند و به بركت این اتفاق ،نقش آفرینی مردم در
بل آن ،جامعه
تعیین سرنوشت خود و فضایی كه در آن زندگی می كنند ،دوچندان گردید تا از قِ ِ
به سوی کمال سوق داده شود و هر روز بیش از گذشته شاهد بالندگی همه جانبه شهر باشیم.
اینجانب اين روز با شکوه را به همهی اعضای شوراهای اسالمی شهرها و روستاها ب ه ويژه به اعضای محترم
شورای اسالمی شهر سیرجان که با وظيفهشناسی ،همدلی و همزبانی در حل مشکالت شهر تالش مینمايند و با
امانت وکفايت برای نيل به جامعهی شهروند مدار خالصانه کوشش مینمايند ،تبريک و تهنيت عرض می نمایم.

رضا سروش نیـا  -شهردار سیرجان

همکار گرامی؛

جناب آاقی اصغر خضری پور

مشیـت الهـــی بــر ایــــن تعلــــق گرفتـــه کـه بهــــار فرحنــــاک زندگـــی
را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه
آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.
درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای
آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر
جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

عکس :سید محسن فروزنده

بخشودگیجرایمکارفرمایان
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