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امام جمعه سیرجان با بیان اینکه ملت ایران با حضور در صحنه ها دشمن را ناکام گذاشت، 
گفت: در دفاع مقدس نیز که تمام قدرت های جهانی علیه ما بسیج شدند و شکست خوردند، 
این نظام الهی اقتدارش به جهانیان به اثبات رسید. وی از رژه باشکوه نیروهای مسلح در مرکز 
استان قدردانی کرد و آن را مسیر نمایش قدرت برای بازدارندگی توطئه های دشمنان عنوان 
کرد و گفت: هر حرکت خصمانه ای علیه این نظام و ملت با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح 

روبه رو خواهد شد.

 دفاع مقدس، اقتدار 
جمهوری اسالمی 
و ملت ایران را به 
جهانیان ثابت کرد 

خسارت به تاسیسات شهری در تجمعات کرمان 
تجمع های پراکنده در برخی نقاط شهر کرمان از جمله میدان آزادی طی شامگاه چهارشنبه درحالی برگزار شد که 
تاسیسات شهری  قراردادن آمبوالنس ها و برخی دیگر  بین تجمع کنندگان عامدانه هدف  با حضور در  عده ای مغرض 
آمبوالنس شکسته شده است. سیدمحمد  برنامه داشتند و مسئوالن کرمان می گویند شیشه های سه دستگاه  را در 
ها  آمبوالنس  برای  اورژانسی  های  ماموریت  انجام  این وضعیت  با  اظهارداشت:  ایرنا  با خبرنگار  وگو  در گفت  صابری 

سخت می شود.

خبــر

 وضعیت تلخ و خونبار کشور به گونه ای 
کنارش  از  تفاوتی  بی  با  بتوان  که  نیست 
گذشت؛ حوادث روزهای اخیر که دل های 
جهانیان  نگاه  و  اندوه  پر  را  ایرانیان  همه 
است، محمل حرف  ما دوخته  به کشور  را 
و  علم  با  که  است  فراوانی  های  حدیث  و 
اعتراف به قصور قلم، به قدر وسع و مختصر 

وار به چند مورد آن می پردازم.
مردم چه می خواهند؟

فقط  آنها  ندارند؛  زیادی  مطالبه  مردم 
نه  زندگی عادی می خواهند، آن هم  یک 

زندگی
و  اسکاندیناوی  کشورهای  حد  در  عادی 
کانادا و استرالیا که به یک زندگی معمولی 

و
و  ترکیه  مانند  کشورهایی  در حد  انسانی 
هند و مالزی و ویتنام و ... قانع اند؛ مطالبه

و  سخت  اش  تأمین  یا  است؟!  زیادی 
ناممکن است؟!

تفکیک معترضین از اغتشاشگران
مسووالن،  که  است  درستی  حرف  این 
جنابان  از  فقط  کنند؛  می  تکرارش  مدام 
به چیزی  اگر مردم  باید پرسید که  ایشان 
بیان  را  آن  چگونه  باشند  داشته  اعتراض 
گشت  مخالفان  به  شما  آیا  مثاًل  کنند؟ 
اصل  چارچوب  در  دهید  می  مجوز  ارشاد 
27 قانون اساسی همین جمهوری اسالمی 
و  باشند  داشته  آمیز  اعتراض  تظاهرات 

پلیس هم حافظ امنیت
آنها باشد؟

نمی  اجازه  وقتی  و  است  مشخص  جواب 
شناخته  مجاری  در  ها  اعتراض  که  دهید 
هر  که  است  معلوم  بگیرد،  صورت  شده 
خارج  آمیز  مسالمت  مسیر  از  اعتراضی 
می شود و اعتراضی که می توانست منشأ 

خیابانی  های  خشونت  به  باشد،  اصالح 
تبدیل می

شود.
دست بیگانگان

مسووالن راست می گویند که بیگانگان و 
این  اما  اند.  دخیل  اعتراضات  در  دشمنان 
اول،  سکانس  است؛  فیلم  سوم  سکانس 
نابسامانی های حاصل از سوء مدیریت خود 
می  ستوه  به  را  مردم  که  است  مسووالن 
آورد، سکانس دوم، اعتراض مردمی اسنت 
که کاسه صبرشان لبریز شده است و تازه 
و  دشمنان  آن  که  است  سوم  سکانس  در 
که  آتشی  بر  و  رسد  می  راه  از  بیگانگان، 

قباًل افروخته شده، بنزین می ریزند.
اگر  که  گفت  باید  مسووالن  به  خطاب 
در  هستید،  بیگانگان  دست  دنبال  واقعا 
کنار جست و جوی آن در میان معترضین، 
حتما دنبال نفوذی های قوی تر و موثرتر 

آنها در میان خود مسووالن بگردید.
دشمنی که برای نفوذ در یک تجمع چند 
برنامه  عادی  مردم  نفری  هزار  و چند  صد 
دارد، حتما برای نفوذ در الیه های قدرت 
بیشتری  منفعت  و  انگیزه  برنامه،  سیاسی، 

دارد.
ارشاد،  گشت  و  حجاب  موضوع  همین 
همان  یافتن  برای  است  جالبی  پرونده 

دست
های بیگانه در بین مسووالن؛ خیلی سخت 
ببینید در چند ماه  نیست، فقط بگردید و 
منتهی به حوادث اخیر کدام مسووالن بی 
در  حجاب  درباره  جدیدی  اتفاق  که  آن 
کرنا  و  بوق  در  را  آن  باشند،  افتاده  کشور 
بر  روز  به  روز  کردند،  گویی  خام  کردند، 
دامنه حساسیت ها افزودند و افکار عمومی 
را آزرده و تهییج کردند تا آن که به ماجرا 
امینی در مقر  انگیز مهسا  مرگ بسیار غم 

اصلی گشت ارشاد رسیدیم و باقی قصه...!
 مسوولیت پذیری

ناآرامی های وسیعی کشور  نمی شود که 
را بر برگیرد و دهها کشته و صدها مجروح 
برجای بگذارد ولی هیچ کدام از مسووالن، 
مسوولیتی حتی در قبال کشته شدن افراد 
بر عهده نگیرند و همه را به حساب کشته 
مانند  یا  بگذارند  معاند  های  سازی جریان 
وزیر کشور بگویند بعضی ها، افرادی را در 
تسویه حساب های شخصی کشته و جنازه 

ها را در میان تجمعات رها کرده اند.
که  دشمنی  همان  است  ممکن  که  این 
ذکرش رفت، کشته سازی کند، امری قابل 
قبول است چرا که از دشمن، انتظاری جر 
است  ممکن  حتی  رود.  نمی  هم  دشمنی 
تسویه حساب شخصی  قالب  در  کسی هم 
وزیر  چگونه  که  این  )البته  شود  کشته 

کشور فوراً متوجه این ماجرا شد، بماند(... 
پلیس  نیروی  یک  نیست  ممکن  آیا  ولی 
میان  این  در  خطایی  مرتکب  سهواً  حتی 
شده باشد و الزم باشد پلیس، الاقل بگوید 

موضوع را بررسی می کنیم؟
مگر  ها،  کشته شده  بحث  از  اصاًل جدای 
رفتارهای  برخی  منتشره،  های  فیلم  در 
چرا  شود؟  نمی  دیده  پلیس  نادرست 
مسووالن پلیس و وزارت کشور در این باره 
مسؤولیت  و  کنند  نمی  عذرخواهی  الاقل 
کنند،  چنین  اگر  کنید  باور  پذیرند؟  نمی 
نشانه  بلکه  نمی شود  بر ضعف شان  حمل 
عین  در  که  بود  خواهد  هم  پلیس  اقتدار 
اشراف  نیز  نیروهایش  رفتار  بر  برخورد، 
با  مثاًل  ماموری  دهد  نمی  اجازه  و  دارد 
کتک زدن بی دلیل رهگذری، اعتبار پلیس 

را لکه دار کند.

از  واکنشی  باره  این  در  مسووالن  وقتی 
خود نشان نمی دهد، در میان عموم نشانه 
ای از تایید این خطاها محسوب می شود و 

بر دامنه خشم و نارضایتی می افزاید.
فقط  نه  کشوری،  هر  در  پلیس  اعتبار 
حوزه  در  ملی  ثروت  که  پلیس  سرمایه 

امنیت
در  نیز  معترضین  حتی  که  چرا  است 
مواجهه با جرائمی مانند سرقت در زندگی 
عادی خود ناگزیر باید به پلیس پناه ببرند؛ 
متولی  با  البته  هم  امامزاده  حرمت  حفظ 
اش است و پلیس صادقی که می گوید اگر 
از فالن خط قرمز عبور کردید برخورد می 
اعضایش  خطاهای  حال  عین  در  و  کنیم 
و  کند، حرمت  و جبران می  پذیرد  را می 

اعتبار بیشتری دارد.
پیروزی یا عقب نشینی نظام؟

جمهوری  سیستم  در  ای  پدیده  اگر 
اسالمی وجود داشته باشد که مردم مخالف 
اش هستند، معنایش این است که دشمنان 
اسالمی،  جمهوری  نادان  دوستان  یا  دانا 
آرام و بی سر و صدا، جمهوری اسالمی را 
اگر  بنابراین  اند.  رانده  عقب  عرصه  آن  در 
موضوع  کشف  با  اسالمی،  جمهوری  نظام 
کند  همراهی  اکثریت  با  مردم،  مخالفت 
نامش  سازد،  برآورده  را  شان  خواسته  و 
بازپس  و  "پاتک"  نشینی"نیست،  "عقب 
دست  از  قباًل  که  است  ای  عرصه  گیری 

داده بود و یک "پیروزی بزرگ"است.
است.  مشخص  کاماًل  نیز  اش  علت 
خواست  و  مردم  بدون  اسالمی  جمهوری 
وقتی"ناهمگونی  و  رود  می  بین  از  آنها، 
بین خود و مردم" را رفع می کند، به امر 
پرداخته  خود  قدرت  ارتقاء  و  حیات  ادامه 
است و این، یعنی پیشروی و پیروزی برای 

نظام و مردم.
از دشمنان دانا اعم از خارجی ها و نفوذی 
هستند  آش  از  تر  داغ  کاسه  که  هایی 
دوستان  کاش  ای  ولی  نیست  انتظاری 
به  و  کنند  تامل  ساده  نکته  این  در  نظام 
مرعوب  و  افراطیون  از  خوردن  بازی  جای 
شدن در برابر غوغاساالران ظاهرالصالح، با 
مدافعش  که  نظامی  و  شوند  همراه  مردم 
بنیادین  صورت  به  و  گونه  این  را  هستند 
ساختن  با  اال  و  کنند  تقویت  ای  ریشه  و 
دهها سرود حماسی تر از "سالم فرمانده" 
کارگردانی  و  تجمع  صدها  اندازی  راه  و 
و  صدا  خبری  ویژه  گوی  و  گفت  هزاران 
سیما و مدیریت دهها هزار توئیت و پست 
و ... نظام تقویت نمی شود. نظام جمهوری 
می  تقویت  صورت  یک  در  فقط  اسالمی، 
شود و آن همراهی با اکثریت مردم است؛ 

راه دومی وجود ندارد.

تفکیک اعتراضات از اغتشاشات؛ درست، اما چگونه؟؟ صفحه 2
?

صفحه 2
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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/16 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

آقای محسن محمدی نژاد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 89 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4973 فرعی  از 2312 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن محمدی نژاد آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382985 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علیرضا محسنی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1فرعی باقیمانده از 2 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
شناسه آگهی: 1382986 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای علیرضا محسنی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
بخش 36   در  واقع  از 2اصلی  فرعی  پالک 6  مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی 
کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382981 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز چهارشنبــه مورخ 1401/07/20 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- وحید ابراهیمــی 2- امین باسفهرجانـی  3- مریم جوانمـرد  4- محمد رستگـار  5- سجاد صادقـی 6- حسین کریمـی

7- صدیقه لـری پور پاریـزی   8- علیرضا محمـدی   9- اصغر ولی پور عـرب   10- منظر ولـی پور عـرب    11- کورس یوسفــی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- امید بنیات پـور 2- علی جهان نجاتـی 3- علی عـرب زاده 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگـــان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز شنبــه مورخ 1401/07/23 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سلمان اقدســی 2- محمد جهانشاهــی  3- رمضان زیدآبــادی 4- محمود صالحــی 5- مهدی صالحــی

6- امین صفــاری   7- جالل عزت آبــادی   8- فرزین مهــدی زاده   9- سید امیر هاشمــی   
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- منصور بارانـی 2- مجید بخشـی 3- سیدضیاء حسینـی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البـدل 

روز پنج شنبــه مورخ 1401/07/21 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- عبدالرضا  اسـدی  2- احمد انبـاز  3- مهدی ایران منـش  4- ایمان ایران نـژاد  5- مصطفی پورشاه نظری 6- مرتضی خواجـو نژاد

7- مجتبـی ساالری  8- کورش علیـدادی  9- مهـدی فروتـن  10- عبدالکریـم گلبازخانـی   11- احمـد محمـودزاده 12- مهـدی نعیمـی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجتبی خواجـو نژاد 2- مجید عزت آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان  میوه و تره بار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان میوه و تره بار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بازرس اصلـی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/24 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- معصومه باسفهرجانی  2- نبی اله برزه کار  3- رضا بروسان  4- محمد تقی پورپسندی  5- امیرحسین حاج میرزا سعیدی 6- مهدی رضایی

7- محمد زیدآبـادی  8- علیرضا شمس الدیـن  9- وحید عسکـری  10- مهدی علیرضایـی   11- مسعود فتحـی 12- روح اهلل هندیـــزی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی محمد ایزد پناه 2- محسن بروسان 3- حبیب مسعودی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز دوشنبــه مورخ 1401/07/25 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمد اسالمـی  2- حسیـن پاریـزی  3- حسیـن  پورمنـد  4- محمدرضـا  جعفـری  5- ساسـان جهانشاهــی

 6- احسان خواجویــی 7- قاسم خواجویــی  8- مسعود سعیـدی  9- محمد فاضل طوسـی 10-  میثم نیکخـــو
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مسعود حصــاری 2- یوسف محمودآبــادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت 

مدیره و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز سه شنبــه مورخ 1401/07/26 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- افشین خاکســار  2- علیرضا راهــداری  3-وحید سلمانــی  4- محمد شهســواری 

 5- حسن محمودآبــادی 6- مصطفی مدیریــان7- سیدضیاء مصالیــی  8- محسن نصرت آبــادی  
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- امیر پور امینایـی2- علی سلمانـی 3- علیرضا فیروز آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

      عصر ایران ؛ جعفر محمدی 


