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كايش آارگران نقاش ساختمان به سنديعلل گرا           
  شش ماه هشتاد و آبان دهمهج                                                                                                   یصابر محرم

 
  

ن دوره خود را در مورخ ي استان تهران و حومه سومی آارگران نقاش ساختمانی است آه انجمن صنفیادآوريبه الزم 

ده است يالذآر به اتمام رس  در مورخ فوقیره فعليئت مدي هیت اعضاي پشت سر گذاشته است و زمان مسئول٢٢/٣/٨۶

 ی انجمن حدود سه دوره متوالیره فعليمدئت ي هیگذرد و اعضا ی مین تشكل آارگريس ايو حدود ده سال از تأس

ن ي به نفع آارگران ایچ آار مثبتياما تا آنون ه.  را بر عهده دارندین تشكل آارگريت اي سال است آه مسئول٩بًا يتقر

روند و با  یشان طفره م تين صنف در ارتباط با مسئولي به آارگران ایيشه از پاسخگوياند و هم صنف انجام نداده

ن ي اینكه مشكالت حقوقيعوض ا. اند ره انتخاب شدهيئت مدي هی به عنوان اعضای سه دوره متوالیشيفرماانتخابات 

اند و دفتر انجمن را به  ن شدهين قشر و صنف محروم مشكل آفري این برسانند برايصنف مظلوم را به گوش مسئول

ر يه نقاشان غي به نفع خود و علیر آگهاند و با صدو ل آردهيره تبديئت مدي هی اعضای برایابي آاریبنگاه خصوص

 یشان از برگزار تيدن وقت مسئولياتمام رساند و با وجود به  ن صنف را مضاعف نمودهي ایكاريعضو مشكل ب

ن تشكل آارگری ادامه ي خود بر ایر قانونيده و همچنان به تصرف غيورز  نقاشان خوددارییانتخابات آزاد با رأ

اند  ن قشر محروم نگشودهي از مشكالت ایچ گرهيشان ه یرقانونيال است آه با تصرف غن سي آنون چنددهند و تا یم

افتن ياند و با ادامه  ت نمودهيخاص یباشد ب ی آن میف قانوني را آه احقاق حقوق اعضا از وظاین تشكل آارگريبلكه ا

ن تشكل ي ایمطلق بر آل اعضا ی و افسردگی، سستیديأس، نااميه ي روحین تشكل آارگري تسلط بر ایرقانونيروند غ

ش آارگران نقاش ساختمان به ايجاد تشكل ي گرای و اصلیل و علل واقعياز اهم دالل ين داليحكمفرما شده است ا
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