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معاون وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به استان مرکزی سفر کرد:

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری

دیدار چهره به چهره با کارکنان و بررسی مسائل و موضوعات آنان به طور مستقیم

و صنایع دستی گیالن:

رضوان داوودی جم  /گروه استانها

فرآیند اولیه ثبت جهانی
ماسوله آغاز شد
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مدیر کل اوقاف استان یزد در جمع اصحاب رسانه خبر داد:

هر ۹روز یک وقف جدید
در استان
سید محمد جواد عرفان فر  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با ذکر اینکه ۱۴
هزار و  ۴۷۳موقوفه و  ۴۵هزار و  ۴۳۴رقبه وقفی در این
استان ،جایگاه یزد را در تعداد موقوفات پنجم کشور
و به لحاظ رقبات وقفی ،استان دهم کشور بیان کرد.
حجــت اســام «حســین زارع زاده» بمناســبت
گرامیداشــت دهه وقف (دوم تا یازدهم مهرماه) ،در
جمع خبرنگاران اســتان وقف را یک ســنت حسنه
تاثیرگذار در رفع مشــکالت و نیازمندیهای اجتماع
دانست و ابراز تأسف کرد که متاسفانه هنوز این تأثیر
گذاری بر عمده مسئوالن کشــورمان مشهود نبوده
است .مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان
این که  ۸۷درصد موقوفات استان توسط اداره اوقاف
و  ۱۳درصد توسط متولیان مدیریت میشود ،افزود:
 ۱۰هزار و  ۳۳۹موقوفه استان از نوع منفعتی و مابقی
انتفاعی هستند.
وی با اشاره به وجود  ۱۴طرح سرمایهگذاری با سرمایه
 ۱۲۱میلیارد تومان در حوزه موقوفات استان ،از افتتاح
چهار طرح سرمایهگذاری آماده بهرهبرداری در این
حوزه با ســرمایه  ۲۴میلیارد تومان همزمان با دهه
وقف خبر داد.
این مقام مسئول به نقش رسانهها در ترویج فرهنگ

وقف اشاره و از این حیث از تالشــهای اهالی رسانه
قدردانی و در این زمینه از رســانهها خواست تا وقف
را به عنوان ترویج اقدامی خیر و خوب در برنامههای
خود بگنجاننــد .زارع زاده از نــکات حائز اهمیت در
مورد موقوفات اســتان را موضوعیت کشاورزی ۷۴
درصد از  ۳۰هزار و  ۵۴۲مورد رقبه متصرفی منفعتی
اســتان ذکر و تصریح کرد :عالوه بر  ۲۲هزار و ۲۴۱
رقبه کشاورزی از این تعداد ،ســه هزار و  ۴۳۳رقبه
مسکونی ،ســه هزار و  ۶۶۷رقبه تجاری و  ۹۷۱رقبه
نیز در سایر کاربریهاست .مدیر کل اوقاف یزد خرد
بودن را ویژگی دوم موقوفات استان خواند و گفت۳۴ :
درصد موقوفات استان یزد یعنی یک سوم آنها کمتر
از  ۲۰۰مترمربع مساحت دارند و براساس اسناد تک
برگی درج شده در سامانه اطالعات موقوفات استان
تنها یک درصد موقوفات استان وسعتی بیش از پنج
هزار مترمربع دارند .وی در مورد دیگر ویژگی موقوفات
استان عنوان کرد :سندهای مالکیت صادر شده برای
موقوفات استان به طور میانگین برای تنها  ۱.۳رقبه
ثبت شده در سامانه متصل است.
به گفته این مسئول ،در باب سند مالکیت در یکسال
گذشته  ۶۳۳جلد سند اولیه و  ۵۱۷سند دفترچهای به
سند تک برگ تبدیل شده که جمعاً به بیش از ۱۵۰۰
رقبه متصل شــده که از این حیث رتبه چهارم را در
کشور از آن استان یزد کرده است.

رئیس اداره کفشداران حرم مطهر رضوی خبر داد:

پذیرایی از  100هزار زائر در موکب خدام کفشدار حرم رضوی

زهرا آخوندی  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

خدام کفشدار امام رضا (ع) با برپایی دو موکب جادهای و یک موکب در مجاورت حرم
مطهر آماده ارائه خدمات به زوار حضرت رضا (ع) در دهه پایانی ماه صفر است.
جواد حالجی ،رئیس اداره کفشداران حرم مطهر رضوی با اشاره به ارائه خدمات توسط
خادمان کفشدار حرم مطهر رضوی در ایام پایانی دهه صفر و شهادت امام رضا (ع) اظهار
کرد :سه ایستگاه خدمت رسانی توسط این خدام در جاده ملک آباد ،جاده چناران و نیز در
قسمت ورودی باب الهادی (ع) برپا شده است.وی افزود :موکبی که در ورودی باب الهادی
(ع) حرم مطهر رضوی ایجاد شده با توزیع دو وعده شام و ناهار و چای از زائران پذیرایی
میکند .رئیس اداره کفشــداران حرم مطهر رضوی در ادامه در خصوص خدمات ارائه
شده به زائران در موکب واقع در جاده ملک آباد افزود :در این موکب نیز خدماتی همچون
اسکان ،بهداشت و درمان و پذیرایی با غذای گرم و امور فرهنگی به زائر ارائه میشود .وی
بیان کرد :پیش بینی ما در این موکب ،پذیرایی از  100هزار زائر با حضور  300خادم در
مسیرجادهملکآبادبهمشهددرایامپایانیصفراست.حالجیخاطرنشانکرد:همچنین
موکب واقع در جاده چناران با حضور  58خادم ،پذیرای زائران علی بن موسی الرضا (ع)

مرکزی

وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ضمن مالقات با
مدیرکل استان و همکاران استانی ایجاد شرایط مطلوبتر در وضعیت
ساختاری و معیشتی کارکنان را نوید داد.

زارع زاده در خصوص مشکل جمع آوری اسناد وقفی
نیز گفت :یکسری وقفنامهها به هر دلیلی نزد مردم
نگهداری و از تحویل آنها به اوقاف پرهیز میشود در
حالی که بعضاً به عنوان میراث تاریخی ارزشــمند و
نگهداری نامناسب در معرض آسیب دیدگی قرار دارند
و با توجه به این که سند مالکیت محسوب میشوند،
گاهاً خطر خروج ملک وقفی و بروز فساد وجود دارد.
وی با بیان این که  ۳۶۰مورد پرونده حقوقی در مورد
موقوفات استان تشکیل شده که عمدتاً کیفی است،
تصریح کرد ۱۵ :درصد پروندهها در مورد اثبات وقفیت
و حفظ موقوفات است و این در حالیست که معتقدیم
در استان یزد به اندازه موقوفات ثبت شده در سامانه،
موقوفات ثبت نشده به ویژه در مناطق روستایی استان
داریم .این مسئول دالیلی مانند اوقاف گریزی را از علل
ثبت نشــدن برخی موقوفات عنوان و آن را تهدیدی
برای ملکی شدن موقوفات خواند و گفت :البته در این
رابطه شناسایی روستا به روستا را در حال انجام داریم.
مدیر کل اوقاف یزد از دیگر طرحهــای مدنظر اداره

کل اوقاف استان در راستای اوقاف گریزی را واگذاری
موقوفات به مردم در قالــب بلوکهای وقفی به عنوان
امین موقوفات برشمرد و افزود :در این رابطه تاکنون
 ۱۰۰مورد احکام صادر شده و در دست اقدام است.
زارع زاده در بخــش دیگری از ســخنانش نظارت بر
ساخت و ســازهای حوزه موقوفات در امامزادگان و
بقاع متبرکه و نیز فعالیت در زمینه طرحهای سرمایه
گذاری را از وظایف معاونت اقتصــادی اوقاف و امور
خیریه خواند و اضافه کرد :در همین راستا طی سالهای
اخیر  ۲۲میلیارد و  ۷۳۰میلیون تومان در بقاع استان
طرحهای عمرانی در  ۳۷قالب طرح در  ۴۰بقعه استان
هزینه شده است که شاخصترین آنها امازاده قاسم
ســاغند ،امامزاده جعفر یزد و امامــزاده عبداله بافق
هستند.وی طرحهای در دست اجرا در حوزه سرمایه
گذاری را  ۹پروژه فعال و  ۴پروژه آماده افتتاح عنوان
کرد و افزود :در دهه وقف هفت پروژه در حوزه تجاری
و مسکونی کلنگ زنی میشود .این مسئول در پایان
نیز ضمن تاکید بر ایــن نکته که فعالیتهای فرهنگی

استانها

Provinces

اوقاف بیشتر در بستر امامزادگان و بقاع متبرکه انجام
میشود و امور داخلی مساجد یبه هیچ وجه ارتباطی
با این اداره کل ندارد ،از برنامههای فرهنگی اوقاف که
به مناسبتهای مختلف در این اماکن مذهبی برگزار
میشود به طرحهای آرامش بهاری ،بصیرت عاشورایی،
سوگواره یاس نبوی و امثالهم اشاره کرد که بنا به گفته
وی ،در دوره جدیده مدیریت اوقاف ،اهتمام بیشتری
به این حوزه با اختصاص بخشی از درآمد موقوفات و
بقاع به آنها شده است .مدیر کل اوقاف یزد با اشاره به
کمکهای خیرین در حوزههای مختلف وقفی اعم از
عمرانی و مراســمها و برنامههای فرهنگی با عنوان
طرح مودت ،گفت :به عنــوان مثال در حوزه عمرانی
از  ۲۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان اعتبار طرحهای
عمرانی ،مگر دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان ،مابقی
توسط خیرین هزینه شده است.
وی همچنین اعالم کرد :اکنون  ۲۲طرح در دســت
اقدام داریم که سه میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان در
تعمیر و بازسازی موقوفات استان هزینه شده است.
مدیر کل اوقاف استان یکی از روشهای مؤثر احیای
موقوفات استان را طرحهای ســرمایه گذاری خواند
و تصریح کرد ۱۴ :طرح ســرمایهگذاری با ســرمایه
 ۱۲۱میلیارد تومــان در حوزه اوقاف اســتان وجود
دارد که  ۹طرح از آنها هم آکنــون فعال و بعضاً اماده
بهره برداری است .وی در همین رابطه به چهار طرح
سرمایه گذاری مربوط به موقوفات زرگران و بهرام در
یزد ،مســجد جامع میبد و باغ علینقی خان تفت در
حوزههای تجاری ،گردشگری و رفاهی اشاره و اعالم
کرد :این طرح با ســرمایه گذاری  ۲۴میلیارد تومان
آماده بهره برداری در دهه وقف است .مدیر کل اوقاف
یزد همچنین از کلنگ زنی دو طرح سرمایه گذاری در
بخش مسکن در این ایام خبر داد و گفت :در مجموع
هفت طرح سرمایه گذاری با ســرمایه  ۲۰۹میلیارد
تومان در بخشهای مختلف وقفی استان آماده کلنگ
زنی هستند.

آگهیدعوتبهمجمععادیبهطورفوقالعادهشرکتمهرانباراصفهان(سهامیخاص)
به شماره ثبت 11056و شماره ملی10260321183

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهران بار اصفهان (سهامی خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق
العاده که در ساعت  4بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ  1401/7/19در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد:
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید
 -2انتصاب بازرسین
 -3سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
هیئتمدیرهشرکت
تاریخ انتشار1401/07/07 :

در سه وعده صبحانه ،نهار و شام است و عالوه بر پذیرایی خدماتی همچون تعمیر کیف و
کفش و واکس و نیز اسکان زائر ارائه میدهد .رئیس اداره کفشداران حرم مطهر رضوی
تاکید کرد :چنانچه در این ایام تمامی مشهدیها اعم از خدام ،کسبه ،رانندگان و عموم
مردم برای خدمت به زوار پای کار بیایند فرهنگ میزبانی از زائران اقا علی بن موسی الرضا
(ع) همچون زائران اربعین حسینی (ع) نهادینه خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

دانشگاه جامع علمی کاربردی میتواند طالیهدار تحقق شعار سال باشد
نسل فردا  /گروه استانها معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع
 news@ naslefarda.netعلمی کاربردی کشور گفت :این دانشگاه از
ظرفیتهای علمی ارزشــمندی برخوردار
است که میتواند طالیه دار تحقق شعار سال باشد.
سلیمان عباسی در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
مرکزی در اراک ،افزود :باید به اسناد باالدستی و فرمایشات مقام معظم رهبری که
دغدغه مندانه مسائل را مطرح میکنند ،توجه ویژه داشت و در راستای فرمایشات
معظم له حرکت کرد.
وی اظهار داشــت :انقالب ایران اســامی ،انقالب فرهنگی و عقیدتی و برگرفته از
باورهای درونی بود و به همین خاطر در مســیر حرکت آن مشکالتی مانند جنگ
تحمیلی ایجاد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت :مردم ایران
اسالمی با وجود دشمنیهای فراوان آرام ننشستند و در عرصههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی ورود کردند.
عباسی افزود :دشمنان قسم خورده نظام همچنان به کینه توزی خود ادامه میدهند
اما ملت ما همچنان بر اصول و قواعد انقالب اسالمی پایبند است.
وی اظهار داشت :دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دانش و علم را به عمل تبدیل کرده
و به تعبیر دیگر ،نتایج علمی بودن در این مجموعه در جامعه به ظهور رسیده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت ۵۷۰ :مرکز
جامع علمی کاربردی در کشور فعالیت دارند که هر مرکزی میتواند یک مسئله کشور
را حل کند یا برای آن راه حل ارائه دهد.
عباسی در ادامه با یادآوری جهاد تبیین افزود :جهاد تبیین چهار ویژگی شامل واجب،
قطعی ،فوری و عینی دارد که دانشگاه جامع علمی کاربردی میتواند در این حوزهها
نقش آفرین باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی نیز در این آیین گفت :دانشگاه جامع
علمی کاربردی جایگاه ویژهای دارد و با توجه به اشتغال و کاربردی بودن آموزشها

عکس   :نسل فردا

ارزیاب یونسکو باالخره پس از گذشت  ۱۱سال از
آغاز فرایند ثبت جهانی ماسوله ،امروز چهارشنبه
ششم مهرماه وارد این شهر تاریخی شد و فرآیند
اولیه ثبت جهانی ماسوله را آغاز کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گیالن ضمن اعالم این خبر گفت« :نعیمه
بن کاری» از کشور عمان بعنوان نماینده یونسکو
برای بررســی و انجام فرآیند نخستین مراحل
ثبت جهانی ماسوله به گیالن سفر کرده است.
ولی جهانی افزود :بن کاری به مدت یک هفته در
استان میماند و امیدواریم برآیند این سفر مثبت
و ثمرهاش ثبت جهانی ماسوله باشد.
بن کاری در بدو ورود به ماسوله مورد استقبال
نماینده فومن در مجلس شــورای اســامی،
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گیالن و شهردار ماسوله قرار گرفت.
شهرک تاریخی ماسوله در سال  ۲۰۰۷در میراث
تاریخی یونسکو به طور موفق ثبت شد تا مسیر
هرگونه تغییر و آسیب به آن بسته شود .در گذر
سالها ،این شهر رفت و آمد مدیران ،کارشناسان
بینالمللی ،ملی و استانی بسیاری را به خود دید
که بررسیها و گزارشات متعددی را از این قطعه
تاریخی به همراه داشت.
اما همچنان پرونده جهانی شدن ماسوله اندرخم
یونسکو باقی مانده بود تا اینکه آبان ماه ۱۴۰۰
ماسوله عنوان شــهر کامل از نگاه ارزیابان بین
المللی را از آن خود کرد که به اعتقاد کارشناسان
قدمی مهم در مسیر ثبت جهانی آن محسوب
میشــود .بهمن ماه سال گذشــته ثبت منظر
فرهنگی شــهر تاریخی ماسوله نیز در فهرست
میراث جهان اسالم (آیسســکو) خبری تازه و
امیدبخش برای این شهر و دوستداران میراث
فرهنگی بود و در اوایل  ۱۴۰۱ماسوله به اتحادیه
شــهرهای تاریخی جهان پیوســت .استاندار
گیالن فروردین ماه امســال در این کمیته بر
لزوم همافزایی همه دستگاههای اجرایی برای
رفع موانــع ثبت جهانی ماســوله تأکید کرد و
گفت :ثبت جهانی ماسوله ،حیثیت گیالن است
و هیچ گونه بهانهای برای تأخیر دســتگاههای
اجرایی در انجام وظایف تعیین شده ،پذیرفتنی
نیست.

معاون وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به استان
مرکزی سفر کرد .در سفر معاون نیروی انســانی ادارهکل توسعه
منابع انســانی و تحول اداری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی به استان مرکزی دیدار چهره به چهره و گفت و شنود

با کارکنان و بررسی مسائل و موضوعات آنان به طور مستقیم بررسی
شــد .با هدف بررســی و نظارت راهبری امور منابع انسانی ادارات
کل استانی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی و
دیدار چهره به چهره با کارکنان و مسائل و موضوعات آنان ،معاون
توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراثفرهنگی به همراه
کارشناسان این حوزه به استان مرکزی سفر کردند.

به منظور بررســی و نظارت راهبری امور منابع انسانی ادارات کل
اســتانی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی و
دیدار چهره به چهره و گفت و شــنود با کارکنان و بررسی مسائل و
موضوعات آنان به طور مستقیم ،سیدامیر سیدمومن معاون نیروی
انسانی ادارهکل توسعه منابع انســانی و تحول اداری وزارتخانه به
همراه کارشناسان حوزه ذیربط محمد معصومی و روحاله سلیمی
امروز  27شهریور  1401به ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی سفر کردند.
در این ســفر معاون ادارهکل توسعه منابع انســانی و تحول اداری

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده(نوبتدوم)

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان رأس ساعت  13:00روز چهارشنبه مورخ  1401/07/20در محل تاالر آهن
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به آدرس :انتهای اتوبان ذوب آهن ،کارخانه ذوب آهن اصفهان تشکیل می گردد.
* لذا از کلیه اعضا دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتب َا معرفی نمایند .
* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی  ،می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1401/07/17در محل شرکت تعاونی ( شهرک امیریه  -خیابان
اول – فرعی ششم پالک  ) 4حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
-1گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به اسفند 1400 - 1399 - 1398
-2تصویب صورتهای مالی سالهای  98الی 1400
-3تصویب آیین نامه پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت
-4عضویت شرکت در اتاق تعاون و اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن استان
-5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت
-6انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
-7تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارمندان ذوب آهن اصفهان

آگهیفراخوانثبتنامداوطلبانعضویتدرهیئتمدیرهوبازرساناتحادیههایصنفی
شماره/1187ه/الف تاریخ 1401/6/29شهرستان نجف آباد

نیاز است نیروهای متخصص و متعهد را تربیت کند.
سید مجتبی آل یاسین افزود :توجه ویژه به محیط کاربردی و علمی از سیاستهای
دولت سیزدهم است که به آن باید پرداخته شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت :باید به فرمایشات مقام معظم
رهبری در گام دوم انقالب و نیز سند تحول دولت انقالبی توجه شود.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اســتان مرکزی نیز گفت :دانشگاه جامع
باید مهارت افزایی داشته باشد و این دانشگاه به خاطر چابکی و نداشتن هیات علمی
میتواند اثربخشی مطلوب برای جامعه داشته باشد.
علیرضا نظام آبادی افزود :استان مرکزی صنایع بینظیری از نظر ،تنوع و تولید دارد اما
درشان استان مرکزی نیست که برخی صنایع آن در فشار مالی ،قد خم کنند و الزم
است از ظرفیت این دانشگاه بیشتر استفاده شود.
وی اظهار داشت :کشور توانسته در بخشهای نظامی و پزشکی موفقیتهایی را کسب
کند زیرا در این دو مجموعه ریشهای کار شده است ،بنابراین باید همه تالشها در
بخشهای اصولی مورد توجه قرار گیرد.
در این آیین از زحمات «مهدی رئوفی» قدردانی و «علیرضا نظامآبادی» به عنوان
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی معرفی شد.

در اجرای ماده  6آیین نامه اجرایی موضوع تبصره  3ماده  22قانون نظام صنفی و با عنایت به مصوبه کمیسیون نظارت در نظر است انتخابات اتحادیه صنفی
موزاییک سازان و خدمات ساختمان برگزار گردد .لذا داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس (تعداد داوطلبین از  13نفر کمتر نباشد ،حداقل تعداد  10نفر
برای هیئت مدیره و  3نفر برای بازرس اتحادیه) از تاریخ  1401/7/16لغایت  1401/7/30ابتدا در سایت ایرانیان اصناف ثبت نام نموده سپس با اعالم هیئت اجرایی
پس از تهیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی اتحادیه مربوطه (اصل و تصاویر پروانه کسب ،شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،نامه عدم سوء پیشینه و عدم
اعتیاد و سه قطعه عکس  )3×4شخصا به دفتر هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مستقر در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان به نشانی
نجف آباد خیابان امام (ره) نرسیده به فلکه آزادگان مراجعه و جهت ثبت نام و تکمیل پرسشنامه مربوط اقدام فرمایند.
شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس

 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -3نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
 -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند :حجر ،ورشکستگی و افالس
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -6عدم اشتهار به فساد

 -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره
 -8حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه کسب معتبر دائم (پروانه کسب معتبر ،مجوزی است که تاریخ اعتبار آن
منقضی نگردیده ،صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره
نداده باشد ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد) .
 -10وثاقت و امانت

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی:
 داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها ،اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیههای صنفیمنوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد( .تبصره  6ماده  22قانون)
 عضویت افراد در هیئت مدیره ،بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد( .تبصره  3ماده  6آیین نامه اجرایی) تعداد اعضای هیئت مدیره ،پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارایبیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود( .ماده  22قانون)
همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه ،انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود( .ماده  23قانون)
 چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضو ،کمتر از ده نفر و در اتحادیههای دارای بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبانبازرس کمتر از سه نفر باشد ،مهلت ثبت نام حداکثر برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمدید می گردد و چنانچه پس از آن ،تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند،
نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد( .ماده  7آیین نامه اجرایی)
هیئتاجراییبرگزاریانتخاباتهیئتمدیرهوبازرساناتحادیههایصنفیشهرستاننجفآباد

