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م و يره انجمن مطالبی نوشتيئت مدياعضای ه  در مورد تخلفات٢ و١ه پدری يش تحت عنوان ارثيدر دو مقاله پ

های يره مذآور از تكرويئت مديد هيم تا شايره وارد آرديئت مديتخلفات ه انتقادهای قانونی و انسانی نسبت به بخشی از

ر پا يرا زن حقوق آارگران يگر آارگران نقاش ساختمان استفاده آنند و همچني برداشته و از نظرات دخود دست

سف خورد آه د تأياما با.  نقاش استره انجمن دفاع از حقوق آارگرانيئت مديفه اعضای هيچرا آه عمده وظ. نگذارند

است ي ریگاه خودشان آه همان صندلي محكم آردن جاینكه خودشان را اصالح آنند بدتر براي ایره بجايئت مديه

  .اند  آردهیا  و خالف اساسنامهیرقانونيك حرآت غيشان، اقدام به  یه پدريم ارثيا بهتر بگويانجمن باشد 

اال . وار انجمن نصب شده است     يست آه به د   يا  هيع در مورد اطال   ٣ یه پدر ين شماره هدف از نوشتن ارث     يدر ا  ه  یب  آن ب

  .فراخوان انجمن صنف نقاشان ساختمان تهران و حومه.  نوشته شده استیدرشت

ن ي ن فراخوان است چرا ا ين است آه اگر ا    يرسد ا   یگر آارگران م  ين د ين نگارنده و همچن   ي آه به ذهن ا    ین سوال ي اول -١

ال     ین آارگرانيران نصب نشده است و همچن    آارگ یفراخوان در محل پاتوق دائم     شار م ه علت ف ه ب ور شده  ی آ د    مجب ان

صيدر حاش د ن ران مانن اد-رآباديه شهر ته دگيار و غي شهر- برآب ه  از ا  ی میره زن د،  چگون ع  نيآنن  فراخوان مطل

د د ش ه آقایادآوريضمن . خواهن ديهان ي ب ه ايد تأآيره بايئت م نم آ ه صورين فراخوان بايد آ اميت وسد ب  یع در تم

  . منتشر گردددهي رسیب مجمع عموميراالنتشار آه به تصويهای آث ن در روزنامهيآارگران نقاش و همچن پاتوقهای

ه ا         يت در ا  يص صالح يره مذآور خود را به عنوان مرجع تشخ       يئت مد ين ه ي همچن -٢ رده است آ ن ي ن فراخوان قلمداد آ

ق  ي ن ده ه  ز طب ه عه نامه ب ع ي ئت رئياساس ه خود ه  سه مجم ع  يئت رئ يعمومی آ ه   سه از طرف اعضای مجم رادی آ اف

  . شوددها اجراين آانديشوند تا عدالت ب یستند انتخاب ميدا نيآاند

 .ره و بازرسانيأت مدين هيي دوره چهارم انجمن صنف نقاشان جهت تعیدايرش آانديط پذيشرا

ات ه    ي وظ ره مذآور و از همه مهمتر بازرس انجمن آه        يئت مد ين مورد ه  ي در ا  -٣ انع تخلف ئت  يفه دارد طبق اساسنامه م

 . بدهندیحاتين فراخوان به آارگران نقاش توضيد در مورد بند بند ايره شود بايمد

ه م  يئت مديط طبق آدام قانون و اساسنامه نوشته شده است و اگر در اساسنامه آه ه     ين شرا ي ا -۴ د   یره آن را محرمان دان

ه تصو     ي توضديدهند، با یگر آارگران نم  يو به د   دام مجمع ب ه در آ ه    ي مجمع رس  یب اعضا يح دهند آ ده است و اگر آ

  .ط به اجرا گذاشته نشده استين شراي ای قبلیها اساسنامه وجود دارد چرا تا به حال در دوره

ران و  ات دري عضویآند آه دارا ین فراخوان عنوان م  ين شرط ا  ي اول -۵ ه حداقل   نجمن صنف نقاشان ساختمان ته حوم

 .ل سا٢

 یالبته برا. ره قرار داشتهيئت مدين هيار ايس در اختيره  متذآر  شد آه انجمن از بدو تأسيئت  مديد  به  هي با-الف

 جذب آارگران یح دهند آه برايد توضيره بايئت مديان هيآقا. ستي دوران گذشته پنهان نیشيآارگران انتخابات فرما
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آنند  ی میه تهران زندگي آه در حاشیبه خصوص در مورد آارگران. اند  انجام دادهین انجمن چه اقداماتينقاشان در ا

 اند؟  آردهیا تا به حال اقداماتيآ

ن است ياگر چن. نامند یشه خودشان را خدمتگزار آارگران نقاش ميره هميئت مدي هیم اعضايدان یهمانطور آه م

ره آنها يئت مديخدمت به آارگران نقاش است، چرا هاند و هدفشان   تازه در انجمن ثبت نام آردهیلي آه به هر دلیافراد

  .آند ین هدف بزرگ منع ميرا از ا

ن يا. ش آب، برق، تلفن استي، قبوض پرداخت فیسكونت در تهران و مدارك الزمه قولنامه رسم:  اما شرط دوم-۶

 یچرا آه به خوب! هستندت آارگران نقاش مطلع يره تا چه حد از وضعيئت مدي هیبند آامًال نشانگر آن است که اعضا

قه هستند و اآثر آارگران نقاش فاقد مسكن ي و بخصوص مسكن در مزیدانند آه آارگران نقاش از نظر اقتصاد یم

آنند و همه آنها  ی می زندگی نفر١٠ا ي ی متر١٢-١٠ ی آه به طور مشترك در اتاقهایا شتر در منازل اجارهيبوده و ب

ره به عهده صاحب خانه است و هر ماه بابت آب و برق ياخت قبض آب و برق و غن پرديفاقد قولنامه هستند و همچن

 یاست انجمن به خوبي  ری صندلی سال تصد١٠ره انجمن در يئت مدي هین اعضايو همچن. رديگ ی میاز آنها پول

چار در آن مناطق  به نای و اقتصادی مالی آه به علت فشارهایره آارگرانيرآباد و غي مانند نصیدانند آه در مناطق یم

 خود دارد پس با یز جايز بدون آنتور است و تلفن نين برق آنها نيآنند و همچن ی آنند از آب چاه استفاده م ی میزندگ

چ يخواهند آه اآثر آارگران نقاش را بدون ه ی میطين شرايجاد چنيره با ايئت مديم آه هيشو ین اوصاف متوجه ميا

 دور نگهدارند و به آنها به خاطر حفظ ین تشكل واقعي و مسكن آنها را از ای مالل و مدرك و فقط بخاطر مشكالتيدل

  . نخواهند آردین مسئله چشم پوشيآنند آه مطمئنًا آارگران نقاش از ا ی میاست انجمن ظلم بزرگي ریصندل

 ٢۵قل سن ره است عنوان شده است حدايئت مدي هی اعضایها  اما شرط پنجم و ششم آه در واقع مكمل خواسته-٧

 سال به علت ٢۵ یاآثر افراد باال. دا داشته باشدي سوم راهنمايی را هر آاندی باالیليد مدارك تحصيباسال به باال و 

 ی سال دارا٢۵ر يش افراد زي هستند و آم و بیي سوم راهنمایليل فاقد مدرك تحصي و نبود امكانات تحصیفقر مال

 یك از اعضاء ارزشيچ ي هیره برايئت مديم آه هيشو یز متوجه ميا ننجيدر ا.  هستندیي سوم راهنمایليمدرك تحص

سانس به ي مدرك لیره دارايئت مدي هیست آه اگر اعضاي نیو شك. است انجمن هستنديقائل نشده و فقط به فكر حفظ ر

  . نداشته باشندیبيبرند تا به مراتب رق ی را به مراتب باالتر میليباالتر بودند مدرك تحص

 آنم آه یادآوريد يالبته با) تيدوره معاف(ان خدمت ي، آارت پای داشتن شناسنامه عكس دار، آارت مل-تم شرط هف-٨

ن ي خانواده را در ای اعضایو شناسنامه تمام) حكم طالق(ادشان رفته پاسپورت ، سند ازدواج، يره يئت مديان هيآقا

ط باال قانع يره انجمن در شرايئت مديم آه هينيب یاز منجا بيآند و ا یب نمي عیآخر آار از محكم آار. بند اضافه آنند

 .راه آن افراد گذاشته استسرگريرد شوند مانع د باالیهايصورت بتوانند از صاف آه به هرینان افرادي اطمیبرانشده و

دا يز آاندن آه هر آدام ايح بر ايتوض. عه در انجمنيال معادل شش صد هزار تومان وديون ريلي م۶ شرط نهم مبلغ -٩

 .نًا مسترد خواهد شديعه عياورند مبلغ ودي نی آه رأیبه هر علت

است را نداشته ي ریگر ترس از دست دادن صندليال خودشان را راحت آنند و دينكه خي ایره برايئت مدين جا هيدر ا

 را ندارد و لذا ین مبلغيچ آارگری توان پرداختن چنيداند ه ی میره به خوبيمدئت يچرا آه ه. اند ر خالص زدهيباشند ت

 ی آه به علت عدم آگاهیر قانونيگر موارد غيره و ديمه و غيت و حق آارشناس و مصرف به بي حق عضواز بابت
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ره را ارضاء يئت مديان هياند آقا ره از آنها گرفتهيمه و غي به بی معرفیت آارشناسيآارگران از آنها بابت حق عضو

دانند آه آارگران  ین را ميآنند و خوب ا ی را طلب مینين از آارگران مبالغ سنگدا شديو به بهانه آاند. نكرده است

ان ين آقاي را به این مبلغياعتماد شده و چن  یره بيئت مدياست انجمن آامًال به هي ری صندلینقاش در ده سال تصد

 .ب استي نداشتن رقین بهانه براين بهتريدهند و ا ینم

 یره در مسند آرسيئت مديان هين آقايد شكرگزار باشند آه اي ثابت و همراه؟ مردم ما با آامل با تلفنی ارائه آدرس-١٠

ن به آارگران ين شرط آامًال توهيا. ك ردند ی افراد ممنوع میز برايدن را نيچرا آه نفس آش. اند  نشستهیقانون گذار

 آارگران آه تلفن ثابت و همراه یعنيمراه با ارائه آدرس آامل با تلفن ثابت و ه. آند یاست چرا آه به صراحه عنوان م

  .دا شدن را ندارندياقت آانديندارند ل

  . و به موقع انجام شودیط قانونيد طبق شرايدا بايغات آاندي تبل-١١

ره جان سالم بدر يئت مدي هیلترهايچ آس از فيمطمئنًا هط باال يره متذآر شوم آه با شرايئت مديد به حضرات هياوًال با

ند از آدام يره لطف آنند بفرمايئت مديان هيآقا: دوم. غات مورد نظرش را به انجام برساندينخواهد برد آه بتواند تبل

ز از آن يند ما ييتا بگو. ديا ت آردهي گذشته شما آدام قانون اساسنامه را رعایها ن دورهيدر ا. زنند یقانون حرف م

 .ميقانون استفاده آن

  . استی الزامی نقاشان ساختمانی عمل به تعهدات خود در انجمن صنف-١٢

د و چه يا ن چند دوره به آدام تعهدات خود عمل آردهيد آه شما حضرات در اي ما روشن آنید و براياوًال لطف بفرمائ

 ی حفظ صندلی فقط براین چند دوره متواليما آه در اش. ديا ت آارگران نقاش انجام دادهي وضعی بهبودی برایاقدامات

  .ديگران داريددرخواست تعهد ازگونه است آه شماد چيا رها آردهمشكالت آارگران راد ويا است انجمن وقت گذاشتهير

  :ره و بازرسان انجمن صنف نقاشانيات مدي هیداي آاندی دادن برایط رأياما شرا

 ین لحاظ داشتن شناسنامه الزاميبه هم.  بدهدیتواند رأ یه آارت با مشخصات خود مآند دارند یدر بند دوم عنوان م

 دارها خواسته ها و آارخانه ه ديگری از صاحب خانهيره متذآر شوم آه در اطالعيئت مديهان يد به آقايمجددًا با. است

ن ي و حال چگونه است آه ادي را نداشته باشد به منازل خود راه ندهیت انجمن صنفيد آه هر آس آارت عضويبود

  .باشد یت انجمن در انتخابات انجمن معتبر نميآارت عضو

ئت ي همگان روشن است آه هیبرا.  استی الزامیآند آه انتخاب چند نفر در برگ رأ ید ميز تأآيدر بند چهارم ن

دهد آه  ید ميدستور اآدهد و به آارگران  ی آرده و به خود جسارت میحال دست دراز.  نداردیبيچ رقيگر هيره ديمد

 یشي انتخابات فرماگري دیز مانند انتخابات گذشته به روشين بار نيفقط خودشان هستند رأی دهند تا ابه چند نفر آه 

  .برگزار آنند

از .  خواهد شدی آه در انتخابات اغتشاش به وجود اورند برخورد قانونینكه با آسانيآند به ا یدر بند پنجم اشاره م

داند آه با  یره ميئت مدي خود، هیا  و خالف اساسنامهیر قانوني غیلترهايط  و در واقع فين شرايبا ا آه یيآنجا

 آه فقط خودشان یخواهند با قانون یافته و باز ميش گرفته آه پس نيدست پ. اعتراض آارگران مواجه خواهد شد

اما چند سخن . اند عتراض را از آارگران گرفتهز حق اين بند نيدانند با افراد معترض برخورد آنند و در واقع با ا یم

ادآور يشان يد به ايبا. ف دارندي خود خواب تشری صندلی دوران تصدی آه در تمامی بازرسیآقا: با بازرس انجمن
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 تذآرات الزم را یا آم آاريو در مواقع تخلف . ره استيئت مديك بازرس نظارت به عملكرد هيفه يشده آه عمده وظ

 یالعاده اعالم آند و اعضا ك مجمع فوقيد يره بازرس بايئت مديد آند و در صورت تكرار تخلف هيه تأآريئت مديبه ه

ره آمال يئت مدي نكرده بلكه با هیچ اقدامين آه هي تا به امروز با ایره آگاه سازد وليئت مديانجمن را از تخلفات ه

  . آارگران داشته باشندی برایا آننده  جواب قانعیدوارم در مجمع عمومي داشتند و امیهمكار

 یدانند و برا ی خود میه پدريره انجمن را به عنوان ارثيئت مدي هید آه اعضايا ش متوجه شدهيشاپيمطمئنًا خودتان پ

ن قشر يگر اعضاء در حل مشكالت اي مانع مشارآت دیا ر اساسنامهي و غیرقانونيط غي شرایك سريجاد ين با ايهم

  .شوند یف ميضع

د در آدام اساسنامه وجود يآن یط آه امروز شما عنوان ميشرا نيد آه  ايره پرسيئت  مدين سوال را از هيد ايو حال  با

ط را نداشته باشند ين شراي آه ایا واقعًا آسانيآ. ده استيب اعضاء رسين اساسنامه در آدام مجمع به تصويدارد و ا

ك ين تشكل آارگری است نه يآنم آه ا ی میادآوريره يت مدئي هیباز به اعضاو . اقت شرآت در انتخابات را ندارنديل

ره يئت مديان هيو لذا در آخر به آقا. ره عضو شوديئت مديتواند در ه ی آند میگذار هي آه هر آس سرمایشرآت تجار

 دست برداشته و به فكر حل یا  و خالف اساسنامهیرقانونيآنم آه از تخلفات غ یه ميو بخصوص بازرس توص

ف را ين قشر ضعي اداره انجمن و حل مشكالت ای الزم را برایف شوند و اگر توان و آگاهين قشر ضعيمشكالت ا

ك انتخابات آزاد انتخاب شوند يد افراد مجرب و دلسوز توسط آارگران در ياست را رها آرده تا شاي ریندارند، صندل

   ف باز شودين آارگران شري از مشكالت ایا تا گره
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