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 دوستان، همراهان و اعضاى محترم انجمن 
وظیفه  به  عمل  راستاى  در  سازان،  غرفه 
در  صنفى  همگرایى  نیز  و  اخالقى  صنفى، 
و  دوستان  اهتمام  با  اهداف؛  به  نیل  جهت 
طول  در  که  انجمن  مدیره  هیات  همکاران 
پیش  مشکالت  تمامى  با  گذشته  یکسال 
و  برنداشته  دریغ  بى  تالش  از  دست  روى 
پاى از عرصه اى که در آن قدم نهاده بودند 
انجمن  عملکرد  از  نکشیدند؛گزارشى  پس 
را در قالب 5 خبرنامه الکترونیک تهیه و به 

محضرتان ارائه مى کنیم.
بعد  که  الکترونیک  این خبرنامه  است  امید 
معرفى  درقالب  ماهانه  بصورت  این  از 
وقایع  خبررسانى   ، انجمن  هاى  فعالیت 
تهیه  ها  مصاحبه  و  گزارشات  و  مرتبط 
رسانى  اطالع  باشد جهت  مرجعى  میگردد، 
صنعت  فعالین  نظرات  نقطه  بیان  و 

نمایشگاهى و غرفه سازى کشور.

منوچهر جعفرى زاده
رییس هیات مدیره انجمن صنفى 

کارفرمایى غرفه سازان تهران
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تعاونى  قانونى  ثبت  و  تاسیس  پیگیرى 
صنایع  تعاونى  نام  با  سازان  غرفه  صنفى 

نمایشگاهى تهران اثبات:

اولین  در  تعاونى  این  انــدازى  راه  ایده 
جدید  مدیره  هیئت  استقرار  روزهــاى 
انجمن با هدف ارتقاء صنف غرفه سازان 
انجام  جهت  اعضاء  بیشتر  همگرایى  و 
وضعیت  بهبود  و  مشترك  هاى  پروژه 
اشتغال فعالین این حوزه و نیز استفاده از 
پتانسیل هاى موجود اعضاء در قالب یک 

. کارگروهى شکل گرفت
رایزنى  با  موضوع،  حساسیت  علت  به 
اعتماد  قابل  مشاورى  گرفته  انجام  هاى 
انتخاب گردید که طى جلساتى به توضیح 
اشاره  نیاز  نیز مدارك مورد  و  روند کار 

. کردند

اسفند   _ تاریخ  در  اولیه  ثبت  مراحل 
____ با مشخص شدن هیئت موسس 
ثبت  ــد  رون طول  در  گردید.  آغــاز 
تعاونى به علت حساسیت هاى موجود 
جلسات  صنفى  هاى  تعاونى  باب  در 
مکررى با مشاور مذکور برگزار گردید 
و در مواردى نیز با حضور در معاونت 
و  کار  وزارت  تهران  استان  تعاون 
معرفى  و  توضیحات  ایراد  به  تعاون 

صنف غرفه سازان پرداخته شد.

روزهاى  اولین  در  انجمن  مدیره  هیئت 
الویت هاى  فعالیت خود این دغدغه را در 
کارى خود قرار داده و با بررسى شرایط و 
شرکت  انتخاب  به  اقدام  مربوطه  قوانین 
آورده  بر  جهت  در  اعتماد  قابل  هاى  بیمه 

. کردن نیازهاى موجود نمود 

هاى  گزینه  بین  ما  جلساتى  تشکیل  با 
موجود، هیئت مدیره انجمن با انتخاب بیمه 
خدمات  بارزترین  از  یک  عنوان  SOS به 
دهندگان بیمه تکمیلى در کشور ، نسبت به 
اقدام  شرکت  این  با  قــــراردادى  امضاى 

نمود .

به  توجه  با  نیز  داد  قرار  این  امضاى  روند 
حساسیت هاى موجود بالغ بر      روز به 
نظر  مورد  مفاد  تمامى  و  انجامید  طول 
تخفیف  اقساطى،  پرداخت  جمله  از  انجمن 
انتظار  زمان  به  نیاز  عدم   ، گروهى  هاى 
اعضاى  بیمه  امکان  شدگان،  بیمه  براى 
و  تکفل  تحت  چهارچوب  در  خــانــواده 
اضافه  و  شدگان  بیمه  ویرایش  نیزامکان 
انجام  با مذکرات  به لیست مذکور؛  نمودن 
واقع  گذار  بیمه  طرف  وثوق  مورد  شده 
ماهه  یک  فرجه  یک  در  سپس  گردید. 
نسبت به ثبت نام ، جمع آورى مدارك و 
انجمن  دفتر  توسط  بیمه  سهم  پرداخت 
انجام گردید که نهایتًا بیش از         نفر از 
اعضاى شرکت هاى عضو طى پروسه ذکر 
پیگیرى هاى  و  با مشکالت  شده که خود  

فراوان همراه بوده است به پایان رسید.
روند  و  موضوع  این  گفت  بتوان  شاید 
باالى  حجم  به  توجه  با  شده  داده  توضیح 
ترین  زحمت  پر  از  یکى  داد،  قرار  طرفین 
غرفه  انجمن  توسط  گرفته  انجام  کارهاى 
مدارك  آورى  جمع  و  است  بوده  سازان 
هاى  مجموعه  کردن  همسو  و  نیاز  مورد 
نمونه  ماهه  یک  زمانى  قالب  در  داوطلب 
مستمر  هاى  تالش  و  پیگیرى  از  اى 
نیروهاى دفترى و هیئت مدیره انجمن بوده 

است.

بیمه تکمیلى اعضاى انجمن غرفه سازان:

به جرات مى توان گفت یکى از بزرگترین 
با  سازى  غرفه  حوزه  فعالین  هاى  دغدغه 
این  توجه سختى کار و استرس موجود در 
حرفه؛ مباحث مربوط به سالمت و پزشکى 

بوده است.
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تعاونى  ثبت  مورد  در  است  ذکر  شایان 
هاى  تعاونى  همان  یا  توزیعى   و  تولیدى 
در  اختیارات  گستره  دایره  علت  به  صنفى  
و  ثبت  اجازه  محدودى  تعداد  به  کشور 
بطوریکه در هر  اعطا گردیده است  فعالیت 
تنها  کار  وزارت  تایید  مورد  اصناف  از  یک 
فعالیت  اجازه  این مشخصات  با  تعاونى  یک 

را دارا است.

بعد از حدود     ماه  پیگیرى هاى مستمر 
برگزارى  و  سازان  غرفه  انجمن  سوى  از 
تعاون  معاونت  مدیران  با  جلسه   5 حدود 
ماه  شهریور  در  تعاون  اتاق  و  تهران  استان 
تعاونى  نام  با  تعاونى  این  ــال            سـ
اداره  در  اثبات  تهران  نمایشگاهى  صنایع 
اداره ثبت شرکت  ونیز  تهران  استان  تعاون 

. ها ثبت گردید
در روند ثبت تعاونى مذکور که   8   ماه به 
غرفه  صنف  معرفى  است  انجامیده  طول 
سازان در قالب یک مجموعه صنفى یکى از 

دستاوردهاى قابل توجه مى باشد.

تمامى  براى  حاضر  حال  در  تعاونى  این 
قابل  سازى  غرفه  حوزه  در  فعال  شاغلین 
دسترس مى باشد و هریک از شرکت هاى 
خرید  با  توانند  مى  شرایط  داراى  حقوقى 
داشته  عضویت  تعاونى  این  در  سهم  یک 
و  تولیدى  پروژه هاى عمرانى،  انجام  باشند. 
این  ثبتى  اهداف  از  برگزارى  و  توزیعى 

تعاونى مى باشد.
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شرکت در نمایشگاه  هاى صنعت 
نمایشگاهى 1396 و استالکس 1397

اعضاى  موقعیت  از  استفاده  سوء  عدم 
غرفه  ساخت  قالب  در  مدیره  هیئت 
انتخاب  در  اعضاء  راى  به  اتکا  و  انجمن 
نمادهاى  از  یکى  شاید  پیمانکار  و  طرح 
گذشته  هاى  دوره  در  دموکراسى  روشن 

. انجمن باشد
تمامى  نمایشگاه  این  برگزارى  درایام 
اعضاى هیئت مدیره انجمن با حضور در 
هاى  الیه  ایجاد  به  نسبت  انجمن  غرفه 
مدیران  و  انجمن  بین  ما  فى  روابطى 

. شرکت سهامى پرداختند

برگزارى جلسات با مدیران شرکت سهامى : اسفهبدى  دکتر  جناب  حضور  بتوان  شاید 
مدیرعامل وقت شرکت سهامى در غرفه 
انجمن  در شناخت  نقطه عطفى  را  انجمن 
با  تشکل  یک  عنوان  به  سازان  غرفه 
صنعت  حـــــوزه  در  فعال  و  برنامه 

نمایشگاهى دانست .
جلسات متعدد از جمله با آقایان قنبرى 

سهامى  شرکت  نمایشگاهى  معاونت 
و  فنى  معاونت  میرظفرجویان  مهندس 
مهندسى شرکت سهامى، احسانى معاونت 
رایزن  سهامى،  شرکت  ریزى  برنامه 
شهر  مدیران  ترکیه،  سفارت  اقتصادى 
صنعت  فعالین  از  بسیارى  و  آفتاب 
سه  مشترك  جلسه  نیز  و  نمایشگاهى 
دوره  این  رویداد،  این  حاشیه  در  انجمن 
بازه  بارترین  پر  از  یکى  به  را  نمایشگاهى 

هاى زمانى فعالیت انجمن تبدیل کر د.
حضور در نمایشگاه استالکس         شهر 
آفتاب با توجه  به موانع و دشوارى هاى 
براى  استقالل  از  نمادى  خود  ایجاد شده، 
تعامل  حین  در  ــازان  س غرفه  انجمن 
سازنده با دیگر بخش هاى شاغل در این 

صنعت مى باشد.

در اولین روزهاى استقرار هیئت مدیره 
موضوع  ــازان  س غرفه  انجمن  جدید 
شرکت در نمایشگاه  صنعت نمایشگاهى 
المللى  بین  هاى  نمایشگاه  سایت  در 
این  که  بــود  گردیده  مطرح  تهران 

انجمن   استراتژى  به  توجه  با  موضوع  
از  یکى  به عنوان  در جهت معرفى خود 
نمایشگاهى  صنعت  مهم  هاى  ارکــان 
واقع  مدیره  هیئت  موافقت  مورد  ایران 

. گردید

این  اعضاء  تمامى  اینکه  به  توجه  با 
هیئت  باشند  انجمن خود غرفه ساز مى 

طرح   انتخاب  که  گرفت  تصمیم  مدیره 
و پیمانکار مورد نظر جهت اجراى آن را 
راى  قالب  در  و  جمعى  خرد  طریق  از 

گیرى به انجام رساند .

استالکس  نمایشگاه  در  حضور  به  تصمیم 
به علت حمایت از یکى از اعضاى انجمن 
داده  ترتیب  را  رویداد  این  برگزارى  که 
در  موجود  آراى  تضارب  به  توجه  با  بود 
دیگر بخش ها نشان دهنده حمایت کامل 

انجمن از اعضاى خود مى باشد.

ارتباط  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکى 
مستمر با الیه هاى مختلف شرکت سهامى 
بود که در گذشته  ایران  اسالمى  جمهورى 
مدیره  هیئت  است.  بوده  توجه  مورد  کمتر 
فعالیت  روزهاى  اولین  در  انجمن  جدید 
خود به درستى دریافت تنها راه برون رفت 
از بن بست هاى موجود برگزارى جلسات 
سهامى  شرکت  مرتبط  مدیران  با  مشترك 
و دریافت نقطه نظرات و رهنمودهاى آنها 
به  و همچنین رساندن صداى غرفه سازان 

. آنان مى باشد 

در اولین دیدار، هیئت مدیره در دیماه سال 
مهندس  جناب  با  اى  جلسه  _____طى 
شرکت  محترم  معاونت  میرظفرجویان 
ها؛  نگرانى  دل  دریافت  ضمن  سهامى 
درخواست نگارش طرح جامع غرفه سازى 
طرحى  نمودند.  ایشان  از  را  انجمن  توسط 
آنالین  سامانه  قالب  در  آن  ثمره  که 
دریافت مجوز غرفه سازى،  تشکیل  کمیته 
راستى آزمایى و اصالح آیــیــن نــامــه 
یافت.جلسات  نمود  ســـازى  غــرفــه 
معاونت  با  مدیره  هیئت  اعضاى  مستمر 
و  مهندسى  و  فنى  نمایشگاهى،  هاى 
مدیریت طراحى و غرفه آرایى و نیز مدیر 
ریاست  و  قبادى  آقاى  جناب  وقت  عامل 
هاى حراست وقت جناب آقاى ترکاشوند و 
از روابط  جناب آقاى مروج تنها گوشه اى 
غرفه  انجمن  قالب  در  شده  ایجاد  قوى 

ســازان و شرکت سهامى مى باشد.
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مذاکره با انجمن جهانى غرفه سازان        در 
قالب به رسمیت شناختن انجمن غرفه سازان 
به عنوان تنها مرجع قانونى رسیدگى به امور 
انجام  ســال       ایران طى  در  سازان  غرفه 

شده است.
این مذاکرات به پیشنهاد        براى عضویت 
نامه  متن  که  انجامید  انجمن  دو  دوجانبه  

پیشنهادى         به شرح ذیل  میباشد:

قالب  در  کشور  موجود  مشکالت  برخى 
اجراى   روند  شدن  کند  باعث  ها  تحریم 
پیشنهاد مذکور گردیده است که امید است 
و  اهتمام  با  هم  موضوع  این  آینده  در 
رسد.  سرانجام  به  شده  انجام  هاى  پیگیرى 
سفارت  با  شده  انجام  مذاکرات  همچنین 
ترکیه در جهت معرفى اعضاء در قالب یک 
تمامى  لیست  آن  پیوست  به  که  نامه 
اعضاى انجمن ضمیمه گردیده بود به نتیجه 
رسید تا در فرصت هاى برابر، شرکت هاى 
موفق  خود  اهداف  پیشبرد  در  انجمن  عضو 

گردند .

مذاکرات خارجى براى معرفى انجمن:
IFES
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