
نشست هنرمندان موسیقی استان کرمان با موضوع تشریح اساسنامه جدید و چگونگی تغییر 
ساختار و انتخابات انجمن در محل تئاتر شهر کرمان برگزار شد. بنا به گفتۀ معاون امور هنری 
و سینمایی اداره کل ارشاد استان، برمبنای این اساسنامه، نوع انجمن موسسه فرهنگی هنری 
عام المنفعه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است که به 
صورت صنفی، تحت نظارت انجمن موسیقی ایران فعالیت خواهد کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان، در سخنانی بر ضرورت همگرایی و مطالبه گری جامعه هنری تاکید کرد. 

 اساسنامه و 
ساختار انجمن 
موسیقی استان 

تغییر می کند

 سال آینده نمایشگاه مجازی و حضوری کتاب حتما برگزار می شود سال آینده نمایشگاه مجازی و حضوری کتاب حتما برگزار می شود
معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: »سال آینده حتما نمایشگاه مجازی کتاب و نمایشگاه حضوری را خواهیم داشت«. احمدوند 
افزود: »اما همزمانی برگزاری آن ها را  بررسی می کنیم که بهتر است همزمان باشد یا جدا برگزار شود«. وی نیز اظهار کرد: »در 
شورای سیاستگذاری نمایشگاه که با حضور وزیر ارشاد برگزار شد، قرار شد با مشورت هایی در شورا و صنف و بیرون، جمع بندی 
برای انتخاب مکان نمایشگاه کتاب انجام و بعد تصمیم گیری شود. هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است. امیدواریم تا اوایل 
بهمن بتوانیم تصمیم نهایی را اعالم کنیم«.وی بیان کرد: »با توجه به اتمام ماه مبارک رمضان در اوایل اردیبهشت، ما فرصتی الزم 

داریم که نمایشگاه آماده شود. به احتمال زیاد نمایشگاه هم بین ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار شود«.
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همواره  سیرجان  در  ادبیات  حوزه ی  زنان 
سطح  در  گاه  مطرحی  و  جدی  کارهای 
کشوری و گاه در سطح استانی تولید کرده اند. 
شجاع  دخترشاه  چون  پیشینه هایی  از  اگر 
دوران  در  دزدان  پیغمبر  همسر  کرمانی  یا 
روی  آن  از  )من  معروفش  بیت  آن  و  قاجار 
قرینم(  دزدان  پیغمبر  با  السارقینم"/که  "ام 
نام  و  معاصر  دوران  به  می رسیم  بگذریم، 
حوزه ی  در  صفارزاده  طاهره  چون  کسانی 

ترجمه و شعر.
اگر ادبیات در سیرجان را به سه دوره زمانی 
از معاصر ما  تقسیم کنیم  یکی دوران پیش 
که اطالعات خاصی از آن نداریم و فقط نام 
خواجه علی  و  دزدان  پیغمبر  مثل  بزرگانی 
حسن و زادسپرم و... را می توانیم نام ببریم. 
در دوران معاصر باستانی پاریزی و صفارزاده 
از فعاالن  انقالب و  از  از ادبیات پس  اما اگر 
بخواهیم  سیرجان  شهر  خود  در  حوزه  این 
حضور  با  درخشان  دوره ی  یک  ببریم،   نام 
محمدعلی آزادیخواه و شاگردانش در داستان 
طی  شاگردانش  و  رعایی  محمود  زنده یاد  و 
دهه ی هفتاد داشتیم تا زنده یاد محمدحسن 
حاصل  که  امروز  اتفاقات  دیگر  و  مرتجا 

فرصت های متفاوتی در دهه نود است.
شاعر  عمادآبادی  ابوالفضل  باره  همین  در 
و فعال حوزه ی شعر و داستان در سیرجان 
من  که  جایی  »تا  می گوید:  سخن تازه  به 
اطالع دارم در جلسات داستان دهه هفتاد با 
مدیریت آقای آزادیخواه به همان میزان که 
داشتند  زنان هم حضور  بودند،  فعال  مردان 
افراد  فعالترین  از  امروز  یکی  نهایت  در  و 
اتفاقا  بود که  عالیشاهی  آن جلسات مرجان 
از  بازار کتاب کشور  از نظر حضور در  امروز 

موفق ترین ها است.«
هم  شعر  »جلسات  عمادآبادی:  گفته ی  به 
خانم ها  و  داشتند  را  وضعیت  همین  تقریبا 
و آقایانی که آن روزها فعالیت ادبی را شروع 
کرده بودند هنوز هم کمابیش فعال هستند.«

از  گویا مدیریت جلسات هفتگی شعر پس 
خانم  با  رعایی  زنده یاد  نابهنگام  درگذشت 
به  اشاره  با  عمادآبادی  و  بوده  احمدپور 
من  نتیجه  »در  می دهد:  ادامه  موضوع  این 
از  زنان کمرنگ تر  معتقدم که در آن دوران 

مردان نبودند.
کمی  شعر  عمومی  فضای  اگر  هم  امروز   
تشکیل  هروقت جلسه ای  اما  است  ساکت تر 

شود، سهم زنان در آن کمرنگ نیست.«
طبق گفته ی او سیرجان چهار انجمن ثبت 
ادبی  انجمن های  ثبت  سامانه ی  در  شده 

کشور دارد. 
انجمن  است.  زنان  با  انجمن  سه  مدیریت 
مادران قصه گو که در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان فعال است با مدیریت خانم فاطمی، 
انجمن نقد ادبی با مدیریت خانم آتشی پور و 
انجمن داستان با مدیریت خانم پاریزی ست.

برای  همین جا  تا  می کند  فکر   عمادآبادی 
اثبات این که زنان در حوزه ادبیات سیرجان 
بسیار  بلکه حضور  نیستند که هیچ  کمرنگ 

پررنگی دارند، کافی باشد.
او تاکید دارد که در سه دوره از چهار دوره 
جشنواره داستان آهن دبیر جشنواره زن بود 
و در همه ی دوره ها حتما داور زن داشتیم. 
و  اجرایی  امور  از  زیادی  بخش  اینکه  ضمن 

دبیرخانه جشنواره بر عهده زنان بود.
پیرامون  سوالی  با  را  عمادآبادی  وقتی 
اثر به  انتشار  کمرنگ بودن فعالیت پیرامون 
ویژه کتاب توسط زنان روبرو می کنم، پاسخ 
او این است: »مگر از مردان سیرجان شاهد 

نمودی مثل انتشار کتاب هستیم؟«
به گفته ی وی دلیلش این است که به طور 
بند  در  زیادی  شاعران  و  نویسندگان  کلی 
انتشار کتاب نیستند اما از زن های جدی در 
ادبیات تا جایی که او اطالع دارد، خانم فرزانه 
ایران نژاد چندین عنوان کتاب منتشر کرده 
احمدپور  عزیزه  رعایی،  شوکت  شادروان  و 
سال ها  غزل شان  کتاب  هم  خدامی  مژده  و 
پیش منتشر شده است . از دیگر زنان تاثیر 

توان  می  سیرجان  در  ادبیات  حوزه  گذار 
مهری موید محسنی، زهرا ملکی نیا، عاطفه 

صالحی می توان نام برد. 
الهام رعایی نیز تاکنون هم چند عنوان رمان 

ترجمه و منتشر کرده است.
کتاب های  تعداد  که  نماند  ناگفته  البته 
هم  و  زن  مولفان  میان  از  هم  شده  منتشر 
است که  بیشتر  برابر  مردان، صدها  میان  از 
بسیاری از این کتاب ها ارزش ادبی و هنری 
ندارند و اینجا فقط اسامی کسانی برده شد 
که در ادبیات به صورت جدی فعال هستند.

اگر زنان سیرجانی ئی که در حوزه ی فرهنگ 
استان  و  شهر  نشریات  در  ادبیات  و  هنر  و 
حضور جدی دارند را نیز  هم در نظر بگیریم 

می توان به نام های دیگری هم رسید.
سیرجان  در  ادبیات  اهل  زنان  بنابراین 
فعال  بسیار  کشور،  غالب  وضعیت  برعکس 
هستند و از مردان جا که نمانده اند و حتا چه 

بسا جلوتر و پیشروتر از مردان هم هستند.
که  می زند  حرف  مقاله ای  از  عمادآبادی 
سالها پیش سیدمهدی موسوی در وبالگش 
منتشر کرد و درباره بازماندن زنان از ادبیات 

بعد از ازدواج صحبت کرد اما به نظر می رسد 
است  داده  رخ  کمتر  اتفاق  این  در سیرجان 
صاحب  و  متاهل  اینکه  با  زیادی  زنان  زیرا 
فرزند هستند، هنوز در فضای ادبیات جدی 

فعالیت دارند.
فرهنگی  فضای  دلیلش  می کند  فکر  وی 
برای  که  شهری  است.  شهر  این  مناسب 
نشریات  جدی  صورت  به  دهه  حداقل یک 
از قدیم  در آن حضور داشتند و شهری که 
و  پاریزی  باستانی  و  بزرگانی مثل صفارزاده 

سعیدی داشته است.
ادبی  و  فرهنگی  تاریخ  شهر  این  احتماال 
را  تاریخ  این  ما  اگرچه  دارد  ارزشمندی 

بخوبی نشناسیم.
االن  »من  می گوید:  پایان  در  عمادآبادی 
هنر  در  که  می شود  سال  ده  به  نزدیک 
همه ی  با  کمابیش  و  هستم  فعال  سیرجان 
بگویم  می توانم  داشتم،  ارتباط  هنرمندان 
امروز در نقاشی، خوشنویسی، تئاتر، موسیقی 
و  فعال  و  جدی  زنان  دستی،  صنایع  هم  و 

بسیار اثرگذاری داریم.

سخن تازه کمیت و کیفیت فعالیت زنان شاعر و نویسنده در سیرجان را بررسی می کند؛

حضور جدی زنان سیرجانی در ادبیات 
       سمیرا سرچمی

به بهانۀ انتشار مجموعۀ  شعرهای جوشایی؛

دلم باران جرجری می خواهد  
محمدلطیفکار: »خبر خوب این است که به تازگی مجموعه ای از 
شعرهای عاشقانۀ شاعر گرانقدر محمدعلی جوشایی به انتخاب دکتر 
آمده  خوابم  به  کوهی  پسته  عنوان »درخت  با  رشیدی نژاد  علیرضا 
با مدیریت شاعر و پژوهشگر گرانمایه  است« توسط نشر »مسین« 
راه  کتابفروشی ها  پیشخوان  به  و  شده  منتشر  میرافضلی،  سیدعلی 

یافته است.
سال ها بود که آقای جوشایی عزیز لب فرو بسته بود و کاری منتشر 
نمی کرد. اما حاال با عزم دوباره ای که امیدوارم ادامه یابد، به انتشار 

شعرهایش روی خوش نشان داده است.
 او در این باره برایم این طور توضیح داد: »شعرهای عاشقانه ای که طی 
سال های دور و نزدیک گفتم، تقسیم به دو مجموعه شد. یکی از آن ها 
با عنوان »درخت پستۀ کوهی به خوابم آمده است« مشتمل بر ۲۰ 
غزل، 9 غزل مثنوی، هفت نسروده، و چند شعر محاوره ای در 1۲4 
نشر »مسین«  توسط  رشیدی نژاد،  علیرضا  دکتر  انتخاب  به  صفحه 

منتشر شده است.
 مجموعۀ دیگری از عاشقانه هایم هم مراحل چاپ را می گذراند. در 
فراغتی که فعال حاصل شده، مشغول آماده سازی اشعار اجتماعی و 
دیگر کارهایم هستم که اگر زنده بمانم و عمری باشد، سال آینده 

چاپ می کنم«.
سروده های جوشایی همه دل چسب و ماندگارند... نمونه ای از شعر او 
را با عنوان »از دروازة تاریک که می گذریم«، انتخاب کرده ام که در 

ادامه می خوانید:
 چه باران جرجری می خواهد دلم

اگر بدانی
بازوانم را چگونه می خواهم حلقه کنم دور گردنت

و همه جای آسمان
ابرها به هم بخورند

اگر بدانی
چقدر می خواهم با موهای تو تنها باشم

چقدر می خواهم زیر آن آبشار بور
برای شادی روح خودم هزار سال سکوت کنم

اگر بدانی
چقدر دلم گریه ای کودکانه می خواهد

اگر بدانی
چقدر می خواهم بروم پای تخته

چه قدر می خواهم بنویسم
آن ّمرد ُمرد

آن ّمرد در باران ُمرد
آن ّمرد با نامردی ُمرد

    فرهنگ
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آقای اکرم فتحی زاده  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

115 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  اکرم 

فتحی زاده  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: 1443684 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسین زیدآبادی برابر وکالت نامه از آقای کریم سنگ پهنی  با ارائه دو 

برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیت 1390 سهم مشاع از 949670 سهم شش دانگ پالک  38 فرعی از 

5078  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای کریم سنگ پهنی )رئیسی 

فر( 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: 1444221 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید محمد نبوی یکی از ورثه سید یحیی نبوی باسفهرجانی  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت شش دانگ پالک  0 فرعی از 1021  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام سید یحیی نبوی باسفهرجانی  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: 1444435 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

صنایع ،کاهش ۳۰ درصدی انرژی را  در دستور کار قراردهند
مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در حاشیه بازدید از کارخانجات صنعتی سیرجان گفت؛ وفاق و همدلی مسئوالن 
شهرستان سیرجان و همکاری خوب مردم همیشه در صحنه این دیار برای گذر از پیک در تابستان سال جاری قابل تقدیر و مثال زدنی بود و اینک در فصل سرد سال و 

برای عبور از زمستانی آرام و گرم ، باز نیازمند صرفه جویی و بهینه مصرف نمودن برق توسط شهروندان محترم و فهیم می باشیم.
وی همچنین اذعان داشت : این موضوع مهم در کنار تالش شبانه روزی کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق، به ویژه پرسنل پر تالش مدیریت برق سیرجان تجربه 
ایی موفق و بی نظیر را در تابستان رقم زد و اینک با توجه به سرمای  هوا در فصل زمستان و روند افزایشی مصرف سوخت در کشور که موجب ایجاد محدودیت برای تولید 

برق در نیروگاهها شده است، همراهی همه جانبه مردم به ویژه مشترکین صنعتی و کارخانجات را می طلبد تا از خاموشی احتمالی و ناخواسته پیشگیری شود.
او در ادامه صحبت هایش گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده در شرکت توزیع  نیروی برق جنوب استان کرمان ، انشاهلل زمستان را بدون خاموشی پشت سر خواهیم 
گذاشت و این مهم محقق نمی شود مگر با همراهی و حمایت مردم غیور سیرجان به ویژه صاحبان صنایع و کارخانجات،البته  ماموریت شرکت توزیع برق ، تامین برق 
پایدار و مطمئن به عنوان نیاز ضروری مردم است.در پایان  مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به اتفاق مدیر روابط عمومی شرکت 
از کارخانجات شکر و فوالد بازدید به عمل آورد و همکاری صاحبان صنایع و کارخانجات را خوب و در حد قابل قبول ارزیابی نموده و تاکید کرد: صنایع می بایست کاهش 

30 درصدی انرژی مصرفی را بصورت روزانه در دستور کار خود قراردهند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان طی بازدیدی از کارخانجات صنعتی سیرجان عنوان کرد؛

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ 2۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ 9 1 ۳   2 4 7   1 4 1 2

َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

کربالیی مختار اریان ژناد
بدینوسیله ضایعه درگذشت پــدر گرانقدرتــان

          ) ابا شهید شـادروان حاج غالمحسیـن ایران نـژاد ( 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

با تقدیم احترام؛ حاج منصور اسدی - مصطفی کهن شهری

بلـوک زنی اعتمــادسرور گرانقدر، برادر ارجمند و مداح اهل بیت
تولیدبلوک لیکا)تیغه ای(باپوکه اناربصورت قفل شونده 
درابعاد۱۰در۵۰ و ۱۵در۵۰ - بلوک ته بسته بزرگ

تحویل در محل کار شما 
کیفیت خوب - قیمت مناسب

۰ 9 ۳ ۸ ۰ 1 2 2 ۳ 7 4 -۰ 9 1 ۳ ۶ ۶ 9 ۶ 2 1 ۶

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 شیشه بُران و فروشندگان شیشه و آینه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه 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 البدل روز چهار شنبه مورخ 14۰1/11/2۶ ساعت 1۰:۰۰ 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- میثم الهی نسب  2- حسین  امیدوار  ۳- محمد هادی  ُاورندی  4- سیدعرفان  پور احمدی  5- حجت توکلی زاده ۶- حسین جانی  پور

7- احسان زیدآبادی  ۸- مجتبی زیدآبادی  9- محسن زیدآبادی  1۰- سیدمهدی سیدحسینی   11- عبدالعلی شاهدادی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  تکاور 2- اسمعیل زیدآبادی ۳- حسن ساالری

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 خدمات رایانـــــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف خدمات رایانه 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 البدل 

روز سه شنبه مورخ 14۰1/11/25 ساعت 1۰:۰۰ 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- سیدمهدی  آتشی پور  2- امین  پورامینایی  ۳- امیر حاتمی  4- منصوره خواجو نژاد  5- سعید زیدآبادی ۶- حسین شول

7- منصور قربان زاده  ۸- مجید محمدی  9- سجاد هاشمی  1۰- امیر همایون روز

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- فرزانه زیدآبادی 2- الله زیوری ۳- سیدحامد  علوی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
آلومینیوم کاران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آلومینیوم کاران 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 البدل 

روز دوشنبه مورخ 14۰1/11/24 ساعت 1۰:۰۰ 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- محمدرضا ابراهیم نیا  2- غالمرضا  اسدی  ۳- مرتضی   امانی  4- محمدرضا خان آقایی  5- هوشنگ رشیدی ۶- علیرضا ستوده  

7- عادل فضلی پور  ۸- علیرضا مریدی  9- رسول نادری  1۰- حمیدرضا  یاوری   

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- شهاب  خراسانی 2- محمدعلی خوشبخت ۳- جواد  صادقی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان


