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خداتارضایتمندیازفعالیت

کمیسیونهایششگانه
اتاقاصناف
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الکتریکوالکترونیک

اصناف

اتحادیهفروشندگان

موادغـــذایی
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روزنامهسراسریصبحایران

مظنه

کشتیتولیداصناف
در بنادرآزاد لنگر می اندازد

ضرورت ساماندهی عکاسی در باغ ها و تاالرها

عکاسی یکی از مشاغلی است که از بدو ورود به ایران
مورد توجه قرار گرفته و تا به امروز یکی از مهارت ها
و مشاغل پرطرفدار بوده است .عکاسی ثبت لحظات
بی تکرار زندگی انسان ها و حتی ثبت تاریخ یک ملت
است و لذا به دلیل عدم تکرار آن بسیار حائز اهمیت
اســت و به مهارت های ویژه احتیاج دارد .یکی از
ضروری ترین الزامات برای ورود به شغل عکاسی در
کنار داشتن شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده است ،امانتداری و تجربه
کاری است.اتحادیه عکاسان ،فیلمبرداران و البراتوارداران اصفهان در حال حاضر
 600عضو صنفی پروانه دار و  90پروانه در دست اقدام دارد ،از این میان حدود
یک سوم افراد را بانوان تشکیل می دهند .یکی از معضالت این صنف فعالیت
واحدهای زیر زمینی به ویژه در خانه های شخصی است .به دلیل محدودیت
های قانونی برای برخورد با واحدهایی که در خانه های شــخصی فعالیت می
کنند دست اتحادیه بسته است و لذا فعالیت این افراد مشکالت زیادی را برای
مردم و صنف به وجود آورده است .یکی از مشکالتی که اتحادیه عکاسان به آن
مبتالست ،فعالیت غیر قانونی آتلیه ها در باغ تاالرهاست ،متاسفانه باغ تاالرها
با به کار گیری افرادی در این مکانها به اخذ پورسانت های عجیب و غریب روی
آورده اند ،جدا از حقوقی که از دریافت کننده خدمات ضایع می شود مشکالت
امنیتی و انتشار عکس های شخصی در فضاهای مجازی و مشکالتی از این قبیل
نیز دور از ذهن نیست .از سوی دیگرما با تمایل عروس و دادمادها برای عکاسی
در فضای باز روبرو هستیم و ازسوی دیگر رعایت هنجارهای جامعه وهمچنین
جلوگیری از ورود عروس و دامادها به فضاهای سبز شهری نیز برای ما بسیار
اهمیت دارد .متاسفانه برنامه ای برای قانونمند کردن و نظارت بر باغ هایی که
عروس و دامادها برای عکاسی به آن ورود می کنند وجود ندارد .در حال حاضر ما
شاهد اخذ ورودی های 700تا 200هزار تومانی برای ورود به باغ ها برای عکاسی
هایی هستیم که حداکثر دوساعت زمان می برد.اتحادیه برای نظارت بر این باغ ها
برنامه ای را پیشنهاد داد اما مقبول مسئولین قرار نگرفت ،با توجه به اینکه اغلب
این باغ ها خارج از حیطه شهرستان اصفهان هستند لذا نظارت بر آنها نیازمند
			
سازوکارهای خاص است.

3

پارچه فاستونی خوب ایرانی

( 58هزار تا  65هزارتومان)

پارچه تترون و ترگال

(از  5هزار تا  9500تومان)

پارچه چادر مشکی (کره ای)
(قواره ای  75هزار تومان تا
 180هزا رتومان)

اکبر امامی  ،رئیس اتحادیه عکاسان ،فیلمبرداران و البراتوار داران

معرفیکسبوکارهایخودرابهمابسپارید
نیازمندیهایاصناف

مشاوره رسانه ای

لیست افراد جویای کارگر

طراحی و چاپ ویژه نامه

خشکشویی شیک نو نیازمند نیروی جوان وبا تجربه است.
مکان :چهارباغ باال جنب مجتمع اوسان خشکشویی شیک نواکسپرس
شماره تماس09133148263 :

نیازمند مکانیک
کلینیک فنی قمصری نیازمند یک استادکار مکانیک بصورت
درصدی است.
آدرس:خیابان کاوه بعد از خیابان غرضی نبش پل شــریعتی
خیابان شهید نیکبخت کلینیک فنی قمصری
تلفن تماس09131076828قمصری

کارمند دفتری
نیازمند دونفرنیــروی خانم یک نفرجهــت بازاریابی
اینترنتی به عنوان مدیرسایت ویک نفراپراتورجهت ثبت
فاکتورمسلط به کامپیوتر هستیم.
مکان :بازار میدان امام
شماره تماس09133169841 :

واگذاری
 ٨٢متر سالن و ٢٥٠محوطه تعميرات داخل
مجموعه خدمات هيونــداي و كيا جهت

صافكاري و نقاشــي و ..به صورت اجاره
توافقي واگذار ميگردد.

خیابان امام خميني نبش خیابان درخشان
شماره تماس٠٩١٣٤٠١٧٢٨٧ :

تولید مجالت تخصصی اصناف
تولید بولتن
تبلیغات موثر

فروش
مغازه فروشــی متراژ۳۷متر
نوســاز ســند دار واقع در
امــام خمینی جنــب پارک
قلمستان حدود قیمت ۴۵۰
شماره تماس09131049947 :

نسلفردا،رسانهاصنافوبازاریان

