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آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس 

" آگهی نوبت اول" 
در اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران،" انتخابات دهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس" از ساعت 8 الی 18 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10 در محل اتاق بازرگانی، صنایع،  

معادن و کشاورزی شیراز به آدرس چهار راه زرگری به سمت قصردشت نبش کوچه 73 الف برگزار خواهد شد. 
بدینوســیله در اجرای بند 5/8 ماده 5 آئین نامه تشــکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب 10/20 /1401 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از تمامی اعضاء محترم "حقیقی و حقوقی" اتاق های بازرگانی سراسر کشور که وفق مفاد این آگهی واجد 

شرایط اعالم نامزدی در انتخابات می باشند و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز هستند درخواست می شود از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 04 /1401/11 تا پایان روز سه شنبه مورخ 11/11 /1401 نسبت به اعالم کاندیداتوری و ثبت نام اقدام نمایند. 
وفق بند 7/5 ماده 5 آئین نامه فوق االشاره اشخاص با داشتن شرایط ذیل می توانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان شوند:

الف( داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل 2 سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته 
ب( تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 

ج( عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
د( عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود. 

هـ( احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی عالوه بر شرایط فوق االشاره وفق مستندات و مدارک تقدیمی و یا استعالم از مراجع مسئول یا بارگذاری مدارک از طریق داشتن یکی ازشروط ذیل بنا به تأئید اولیه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان و تأئید نهایی انجمن نظارت 
برانتخابات مشتمل بر:

1- ارائه مستندات حداقل فروش 15 میلیارد تومان در یکسال 
2- ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یکسال 
3- ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی 

4- ارائه اسناد مثبته موید داشتن حداقل 2 سال سابقه مدیریت )مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره( شرکت های اقتصادی که شرکت مذکور یکی از شرایط بند 1 و یا 2 و یا 3 بند )هـ( فوق االشاره را داشته باشند. 
تبصره1: اشخاص حقوقی مشروط به دوسال دارابودن کارت عضویت و شرایط فوق االشاره وفق مصوبه هیات مدیره خود می توانند یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل خود که دارای حداقل 2 سال سابقه حضور در سمت های مذکور باشند را داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان 

اتاق محل صدور کارت عضویت خود نمایند الزم به ذکراست شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود. 
تبصره2: هر شخص حقیقی صرفًا می تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعالم نامزدی در هیأت نمایندگان بر عهده داشته باشد. 

نحوه ثبت نام و اعالم نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان:
به استناد تبصره ذیل بند 5/13 ماده 5 آئین نامه و مصوبات انجمن نظارت بر انتخابات مقرر است فرآیند ثبت نام، اخذ رأی، شمارش رأی، اخذ شکایت و .... بصورت الکترونیک برگزار گردد. لذا متقاضیان از ساعت و تاریخ اعالم شده فوق االشاره می توانند از طریق ورود به آدرس اینترنتی 

https://election.iccima.ir  و طی مراحل و فرآیند های مندرج در سامانه و بارگذاری مستندات و تکمیل فرم های مربوطه و اخذ کد رهگیری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 
تبصره3: چنانچه هریک از داوطلبان "به هر دلیل موفق به ثبت نام به صورت الکترونیک نگردند می توانند در بازه زمانی مذکور با در دست داشتن مستندات الزم به هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی فارس مراجعه و نسبت به ثبت نام و تحویل مدارک و اخذ رسید چاپی حاوی 

کد رهگیری ثبت نام اقدام نمایند. 
تبصره4: کلیه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نسبت به بارگذاری/ یا ارائه مدارک زیر اقدام نمایند.

1( تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی
2( اصل صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل از سوی شخص حقوقی

3( ارائه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
4( تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در خصوص: 

- خوداظهاری در خصوص عدم تصدی مسئولیت یا داشتن رابطه استخدامی در دستگاه های اجرای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 
- خوداظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی 

- خوداظهاری مبنی بر عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سپردن تعهد مبنی بر اینکه چنانچه در جریان انتخابات و یا بعد از آن و در طول دوره عضویت افراد در هیأت نمایندگان به موجب حکم قطعی 
دادگاه صالح، محکومیت کیفری مؤثر بودن داوطلب یا عضو هیأت نمایندگان صادر شود . عضویت آن فرد در هیأت نمایندگان لغو گردیده و اعتراضی نداشته و مسموع نخواهد بود. 

- ارائه فرم خوداظهاری و مستندات مؤید استعفای آنان از شغل قبلی خود یک ماه پیش از ثبت نام توسط کارمندان اتاق ها و کارمندان دستگاه های اجرائی دولتی )موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری(  جهت عضویت در هیأت نمایندگان 
تبصره 5 به کلیه متقاضیان توصیه می گردد آخرین نسخه اصالح شده آئین نامه فوق االشاره را که در آدرس اینترنتی مذکور بارگذاری گردیده است بطور کامل مطالعه نمایند. 

تبصره 6 :چنانچه در طی مراحل و فرآیند های برگزاری انتخابات و تشریفات قبل و بعد از انتخابات عدم صحت هریک از مستندات و مدارک تقدیمی متقاضیان برای انجمن نظارت احراز گردد. انجمن ضمن لغو نامزدی و یا عضویت فرد در هیات نمایندگان، نامبرده را به اتهام ارائه اسناد 
خالف واقع به کمیسیون انضباطی اتاق ایران معرفی خواهد نمود.

سایر اطالعات مورد نیاز در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات و احراز اهلیت رأی دهندگان در اطالعیه ها و آگهی های بعدی به اطالع انتخاب شوندگان و رأی دهندگان خواهد رسید. 

 هیأت نظارت بر دهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس

 مریم کشاورز

افراد خانه دار، شاغل، پیر یا جوان بسیاری در 
مسیر عبور و مرور خود، چشم به جعبه های 
خالی نصب شــده بــر روی دیوارهای اماکن 
عمومی پرتردد شــهر می اندازنــد تا باز هم 
لــذت مطالعــه کتاب های یک صفحــه ای را 
بچشــند. این کتاب های شــکیل که حاوی 
داســتان های ارزنده و آموزنده می باشند، به 
ابتکار یک هنرمند شیرازی و با یاری جمعی 
از نویســندگان، طراحان، نگارگرها و ســایر 
دست اندرکاران از جمله صاحب انتشارات نشر 
یک صفحه ای به چاپ رسیده اند؛ اما افسوس 
که آن  چنان که باید و شــاید موردتوجه قرار 

نگرفته اند.  
در همین رابطه، خالــق کتب یک صفحه ای 
در ایران که نقش بســزایی در ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی در کشور داشته است، با حسرت 
از عــدم پشــتیبانی مادی و معنــوی از این 
ایده و خالی ماندن جعبه کتب یک صفحه ای 
نصب شده در اماکن عمومی صحبت می کند. 
وی طی مصاحبــه اختصاصی به خبرنگار ما 
توضیــح داد: این اثر ابتکاری با همت خیران 
فرهنگ ساز و شهروندان کتاب دوست و خّیر 
گسترش یافت و توانســتیم با جذب بودجه 
پنج میلیارد تومانی در ســال های گذشــته، 
کارمان را آغاز کنیم. هدف از انتشار و توزیع 
کتاب های یک صفحه ای، جلب توجه مردم به 
آثار فرهنگی فاخر و افزایش دانش و آگاهی از 

طریق مطالعه بود. 
مهدی میرعظیمی با تأسف گفت: اما متأسفانه 
شــرایط آن گونه که شایسته بود، پیش نرفت 
و کار انتشــار و توزیع گســترده کتاب های 

اداری  بوروکراسی  پیچ وخم  در  یک صفحه ای 
متوقف شــد. عواملی همچون جدی نگرفتن 
این ایده از ســوی نهادهــای فرهنگی، عدم 
اختصاص بودجه فرهنگی بــه این کتاب ها، 
کم بضاعتــی پایه گذاران ایــن اثر نیز موجب 
گردید که دســت اندرکاران تولید و نشر این 
آثار قادر به پاسخ گویی به مطالبه دوستداران 
و عالقه مندان کتب یک صفحه ای نباشــند. با 
این حال، در تالش هستیم که علی رغم موانع 
ذکرشده، مأموریت خود را به سرانجام رسانیم 
 و کار انتشــار کتاب هــای یک صفحــه ای را 

از سر بگیریم. 
وی اشــاره کرد: با توجه به افزایش نرخ کاغذ 
و ارز و نیز لــزوم برخورداری کتاب از محتوا، 
تصویر و کیفیت مناسب، قیمت تمام شده هر 
نسخه کتاب یک صفحه ای در حدود 50هزار 
تومان است. امیدواریم خیران فرهنگ دوست 

با هــدف ترویــج فرهنــگ کتاب خوانی در 
جامعــه، ما را در این زمینــه یاری نمایند تا 
زمینــه ارتقای فرهنگ عمومی بیش از پیش 
فراهم گردد. وی در پایان افزود: ویژگی هایی 
همچون سلیس و روان بودن محتوای کتاب، 
صرفه جویی در وقت مخاطبان، ترجمه محتوا 
به زبان های بریل، ترکی، عربی و انگیســی، 
استحکام مناسب کتاب، بهره گیری از تصاویر 
زیبــا و... موجب جلــب توجه بســیاری از 
مخاطبان به کتاب های یک صفحه ای گردید؛ 
به نحوی  که به باور بســیاری از دوست داران 
کتاب و اقشــار فرهنگی جامعه، این کتاب ها 
یکــی از ســوغاتی های ارزنده شــیراز بوده 
و خواهنــد بــود. امیدواریم با یــاری خیران 
و دوســت داران کتاب، شاهد  فرهنگ ســاز 
تداوم تولید محتوا، انتشار و توزیع کتاب های 

یک صفحه ای باشیم. 

کار انتشار و توزیع گسترده کتاب های یک صفحه ای در پیچ وخم بوروکراسی اداری متوقف شد

و  یک صفحه ای  کتاب 
وکراسی  بور داستان 

عکس تزیینی است

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر

گردهمایی ماهانه اصحاب رســانه فارس در قالب رویداد فرهنگی »دکه« برگزار 
شــد. این مراسم عصر دوشنبه سوم بهمن ماه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس، جمعی از 
اهالی مطبوعات با هدف تقدیر از پیشکسوت مطبوعات فارس، منصور آرامش فرد، 

در سالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس برگزار شد.
 تقویت پل ارتباطی مردم و حاکمیت

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در این مراسم گفت: ارتباط با 
رسانه به گسترش فضای ذهنی افراد کمک می کند.

اسماعیل محبی پور ارتباط رســانه با تمامی حوزه ها را مؤثر ارزیابی کرد و افزود: 
رســانه پل ارتباطی مردم و حاکمیت اســت و برای ایجاد امنیت ارتباط با رسانه 
ضروری اســت. وی افزود: چنانچه مسئوالن نســبت به رسانه دچار غفلت شوند، 
بنیان امنیت خدشــه دار خواهد شــد. به همین دلیل جمهوری اسالمی همواره 
جایگاه ویژه ای برای تالش های اصحاب رســانه قائل شده و اطالع رسانی گسترده 
را همواره در دســتور کار قرار داده اســت. او از عملکرد رسانه های استان فارس 
در حادثه تروریســتی شــاهچراغ)ع( تقدیر کرد و افــزود: در این حادثه با تالش 
خبرنگاران فرصت ابهام آفرینی توسط رسانه های معاند گرفته شد. معاون استاندار 
فارس در ادامه افــزود: در دوران جنگ تحمیلی خبرنگاران زیادی در بخش های 
مختلف حضور داشتند و محتواهای ماندگاری در این حوزه شکل گرفته است. این 
رویکرد قابل تعمیم به دوران معاصر نیز است؛ هرچند که امنیت و حفظ جان آنها 

باید در اولویت قرار گیرد.
 میزبانی فارس از رویدادهای فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان فارس در ادامه این مراســم گفت: 
رویدادهای فرهنگی متنوعی در دهه پرفروغ فجر در کالن شــهر شــیراز برگزار 
خواهد شد. قانعی با تبریک فرارسیدن حلول ماه رجب و میالد امام محمد باقر)ع( 
افزود: فراخوان ملی جشــنواره آواها و نماها چهارشنبه هفته جاری اعالم خواهد 

شــد و به موازات آن از 17 تا 23 بهمن ماه جشــنواره فیلم فجر در شیراز برگزار 
می شود. این مقام مسئول با تقدیر از یک عمر تالش پیشکسوت مطبوعات فارس 
افزود: اصحاب رســانه نقش ارزنده ای در تنویر عمومی داشــته و تالش های این 
قشــر در تنویر افکار عمومی را ارج می نهیم. وی خاطرنشان کرد: دوره های جهاد 
تبیین و دســتاوردهای انقالب اسالمی با محوریت فرهنگ در دهه مبارک فجر با 
تمرکز بیشتری در دستور کار قرار می گیرد. او در پایان افزود: محافل قرآنی در ده 

شهرستان استان فارس برگزار می شود.
 استقبال از تولیدات رسانه ای فاخر

رئیس گروه امور رســانه ای فرهنگ و ارشــاد فارس در ادامه این مراسم گفت: از 
تولید محتوای فاخر و مؤثر در رســانه های استان استقبال می کنیم. سید شهاب 
میرباقری با اشــاره به اینکه اعضای جدید خانه مطبوعات استان فارس از طریق 
انتخابات الکترونیک انتخاب شــدند، خاطرنشان کرد: به دنبال برگزاری رویدادی 
رقابتی برای اهالی رســانه هســتیم تا آثار برتر از طریق نمایندگان خبرنگاران و 
عکاســان خبری و نمایندگانی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد قضاوت 
قرار گرفته و تقدیر شوند. او با بیان اینکه آدرس سامانه ای برای ارسال آثار معرفی 
خواهد شد، اظهار داشــت: این جشنواره با هدف انگیزه بخشی و ارتقای محتوای 
کیفیت آثار در میان اصحاب رسانه برگزار خواهد شد. این مقام فرهنگی در بخش 
پایانی سخنانش از ارائه تسهیالت بانکی با هدف حمایت از اصحاب رسانه خبر داد.

 تقدیر از پیشکسوت رسانه ای
در ادامه این مراسم، پیشکســوت مطبوعات فارس نقش اصحاب رسانه در حوزه 
محرومیت زدایی را پررنگ ارزیابی کرد. منصور آرامش فرد با اشــاره به پنجاه سال 
فعالیت مطبوعاتی گفت: از خردادماه سال 1351 فعالیت مطبوعاتی را آغاز کردم 
و طی این سال ها تالش برای انعکاس مشکالت مردم و چالش زدایی در حوزه های 
مختلف داشــته ام. او با تقدیر از بزرگ منشــی مدیر مسئول روزنامه خبر جنوب 
گفت: طی همه این ســال ها در حوزه های مختلفی قلم زدم و شیرین ترین اتفاق 

زندگی ام، آزادسازی خرمشهر بوده است.

در گردهمایی ماهانه اصحاب رسانه فارس تأکید شد:

پیشتازی رسانه ها در حکم فرمایی امنیت

عکس از علی رضا پرویزی، شیرازنوین


