
 بنام یگانه مهندس گیتی 

 و عرض ادب  با سالم 

آرزوی صحت و سالمت برای همه همکاران محترم صنف و توفیق روز افزون جهت پشت سر گذاشتن این ایام  ضمن

پر افت و خیز ؛ الزم دانستیم تا جهت اطالع شما عزیزان بخشی از فعالیتهای انجام شده توسط هیئت مدیره انجمن  

 م .انجام پذیرفته را به سمع و نظر شما عزیزان برسانی 1399که در سال 

البته همانطور که مستحضرید در سایه این ویروس منحوس متاسفانه بخش اعظم فعالیتهایی که میتوانست بصورت 

کار گروهی و مشارکتی با دیگر عزیزان انجام بگیرد شور بختانه کم رنگ و یا انجام نشد. حال سرفصل های تعدادی از 

 : این اقدامات بشرح ذیل به استحضار شما عزیزان میرسد 

تالش جهت جذب شرکتهای فعال در حوزه صنف تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان  -1

شیمیایی بتن  –بعنوان عضو رسمی یا موقت در انجمن که در این راستا شرکتهای رایحه بتن سبز 

 آمدن .در سال گذشته به عضویت انجمن در راج شیمی و کفپوش صنعت آریا –پالست 
تولیدکنندگان صنفی که متقاضی  عضویت در انجمن هستند با بازدید از خط تولید و راستی آزمایی  -2

 کارخانه آنها 
تالش در خصوص تغییر نوع عضویت شرکتهایی که با عضویت موقت در انجمن عضو شده بودند که در  -3

 این خصوص عضویت دو شرکت از عضویت وابسته به عضویت پیوسته تبدیل گردید.
سایت جدید انجمن با ارتقاء قابلیتهای جدید و چیدمان های  بروز و کابردی و  نصب و راه اندازی -4

استفاده از فضای بیشتر جهت جذب تبلیغات اعضاء در آن و نهایتا اضافه شدن درآمدهای انجمن از این 

 مسیر 
 و استاندارد های مرتبط با صنف  در وب سایت انجمن  استعالمایجاد فضای اختصاصی جهت  -5
کارشناسان فنی شرکتهای عضو جهت تدوین استاندارد و شرکت در جلسات  تدوین سازمان دعوت از  -6

 اعضاء در امور اجرایی  ملی استاندارد با هدف مشارکت  حدکثری 
بازدید و برگزاری جلسات  هیئت مدیره در دفاتر اعضاء محترم صنف  جهت  گفتگو مستقیم و بررسی  -7

رکتهای عضو ) البته متاسفانه با توجه به گسترش بیماری مشکالت صنفی  از زبان مدیران عامل ش

 کوید و  و مالحظات  بهداشتی   ادامه برگزاری این جلسات به زمانهایی دیگری موکول گردید(
تشکیل کمیته های تخصصی جهت بررسی دقیقتر موضوعات  صنفی و دعوت از اعضاء محترم صنف  -8

 در این کمیته های تخصصی  و مشارکت آنانبمنظور معرفی و حضور همکاران 
 بررسی شکایات و اعزام کارشناس جهت داوری در خصوص  طرح شکایات  ارسالی به انجمن  -9



توسط کمیته بین الملل و  از کمپانی های  خارجی  بررسی و استعالم  نمایندگی  شرکتهای عضو -10

 جهت  پاسخ به  شکایات ارسالی  راستی آزمایی  موارد اعالم شده 
 هماهنگی جهت  مصاحبه اعضاء محترم در خصوص  موضوعات صنفی با مجله تخصصی مواد شیمیایی   -11
انجام مکاتبات و پیگیری های الزم در خصوص شرکتهای متخلف  در خصوص تولیدات غیر استاندارد و  -12

 نامرغوب و ارجاع موارد به مقامات ذیصالح جهت اقدامات الزم 
 نشر آن در کتاب مرجع  ایجاد بانک اطالعاتی  و چاپ و  -13
هزار تومان  300هزار تومان به  200تصمیم  هیئت مدیره جهت تغییر در مبلغ  حق عضویت ماهیانه از  -14

میلیون تومان و اجرا شدن آن از  3میلیون تومان به  2و مبلغ حق عضویت ورودی اعضاء جدید از 

مه انجمن این مصوبه در اولین مجمع ) الزم به ذکر میباشد با توجه به قوانین اساسنا 1399تابستان 

 (در دستور کار قرار خواهد گرفت و جهت تصویت نهایی مطرح خواهد شد عمومی 
برگزاری جلسات مشترک با پژوهشکده صنعت رنگ کشور جهت تبادل اطالعات و همکاریهای دوسویه   -15

 بمنظور استفاده از امکانات  علمی و آزمایشگاهی آن پژوهشگاه 
 

 دردانی از همه عزیزان بابت همکاریهای متقابلبا تشکر و ق

 

  1400 بهار  -هیئت مدیره انجمن  


