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با خرید و فروش رای
 برخورد خواهیم کرد

 لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در شعب رای گیری

ورود3 میلیون دوز واکسن کرونا 
توسط بخش خصوصی

روابط عمومی شهرداری مشوق 
مردم جهت شرکت در انتخابات 

دود شدن
 اسپند

 کودکی

  اقداماتی که در قانون برای مجازات خاطیان پیش بینی شده یکی انفصال موقت از 
خدمت و بازپس گیری درآمد حاصل از شغل دوم است و دیگری در صورت تکرار، 

انفصال دایم از مشاغل دولتی.

صفحه 5

وقتیجایجوانانسیرجانیرادوشغلههادرمعادناشغالکردهاند

شیفتگان دو خدمت!

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

صفحه 3

بی مباالتی اوقاف 
و خاموشی میراث فرهنگی 

کاندیداهای خانواده بزرگ اصنــاف و کسبــه
در ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر سیرجان 

مجموعه اتحادیه های صنفی  شهرستان در انتخابات شورای شهر سیرجان برای حل معضالت و پیگیری خواسته های به 
حق اعضای اتحادیه ها و اصناف و سایر شهروندان در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و خواست قلبی سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی اقدام به حمایت از کاندیداهای مجرب ، متعهد و والیتمدار در انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی 

شهر سیرجان نموده اند ، در همین راستا اسامی منتخبین مورد حمایت  به شرح زیر اعالم می گردد : 

 1- آقای حامد نجمی نژاد         با کد نامزد  275
2- آقای میثم دریابیگی بلوردی با کد نامزد  191
3- آقای سیدرضا سجادی          با کد نامزد  198

سیرجان  شهرستان  اصناف  اتاق  عمومی  روابط  پایان  در 
خانواده  و  مردم  آحاد  همه  شور  پر  حضور  از  دعوت  ضمن 
بزرگ اصناف ، در عرصه انتخابات درخواست می کند ، برای 
آبادانی شهر و رفع مشکالت صنفی و عمومی همقدم و هم رای 

با لیست مورد حمایت اتحادیه های صنفی باشید


