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www.ofros.com 

 اطالع دقيق از مفاد اساسنامه، وظيفه هر کارگر آگاه سنديکايی است
نتماخن نقاش و تزئينات سااساسنامه سنديكای آارگرا نويس پيش   

 
 ششماه هشتاد و شهريورجم پن بيست                                                   سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان

  
  آليات و تعاريف :اول فصل

 اقتصادي آارگران نقاش و – به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اجتماعي :١ماده 

ساختمان تهران و حومه آه خود متضمن حفظ منافع جامعه و ارائه خدمات مسئوالنه است، سنديكای تزئينات 

  .شود آارگران نقاش و تزئينات ساختمان تشكيل مي

نام اين سنديكا، سنديكاي آارگران نقاش و تزئينات ساختمان تهران و حومه است :  نام و محل و حوزه فعاليت:٢ماده 

  .شود مديره انتخاب و اعالم مي محل آن پس از انتخابات با صالحديد هيأت. شود خوانده ميآه به اختصار سنديكا 

   مدت فعاليت سنديكای آارگران نقاش و تزئينات ساختمان تهران و حومه نامحدود :٣ماده 

  .خواهد بود

  شرايط عضويت و منابع مالي: فصل دوم

توان به قبول  آس را نمي آارگران نقاش و تزئينات ساختمان در سنديكا آزاد است و هيچ عضويت آليه :۴ماده 

  .عضويت مجبور و يا از قبول عضويت در آن منع آرد

   شرايط عضويت:۵ماده 

   قبول و تعهد به اجرای مفاد اساسنامه سنديكا-۵-١

   پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به طور مرتب-۵-٢

  دن، و با معرفي يك نفر از اعضاي سنديكاي آارگران نقاش و تزئينات ساختمان شاغل بو-۵-٣

چنانچه هريک از  اعضا شرايط فوق را از دست دهد مستعفي شناخته خواهد شد و ليكن ملزم به انجام : ١تبصره 

  .تعهدات قبلي خود است

   شرايط تعليق يا سلب عضويت از اعضاء:۶ماده 

   عدم رعايت اساسنامه-۶-١

 ماه متوالي بدون عذر ٣ اساسنامه، به مدت حداآثر ٨ در  صورت عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده -۶-٢

  .عضو معلق حق رای ندارد. آيد موجه به حالت تعليق درمي

  .توان از سنديكا اخراج آرد هيچ عضوی را جز با تصويب مجمع عمومی نمی : تبصره

   منابع مالي سنديكا:٧ماده 
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ميزان حق عضويت . شود  ريال فقط براي يك بار دريافت مي۴٠٠٠٠از هر عضو مبلغ پيشنهادي : ديه ورو-٧-١

  .  ريال است٢٠٠٠٠ماهانه 

 ريال تا ۴٠٠٠٠اند و حق عضويت و آمك  مالی بيش از مبلغ  موسس شده آليه اعضايی آه عضو هيأت: تبصره

باشد و از پرداخت وروديه معاف  به منزله وروديه مياند، همان مبالغ پرداختی  تاريخ تصويب اساسنامه پرداخته

  .هستند

  .های مالی داوطلبانه اعضای سنديكا بالمانع است  آمك-٧-٢

  . هرگونه آمك مالی ناشی از همبستگی صنفی افراد حقيقي يا حقوقي بالمانع است-٧-٣

  .ر سنديكا ايجاد نخواهد آردهاي مالي اعضا و افراد حقيقي و حقوقي هيچ حقي را براي آنان د آمك: ١تبصره 

آوري هرگونه وروديه، حق عضويت و آمك مالي به موجب قبض رسيد ممهور به مهر سنديكا و يا  جمع: ٢تبصره 

  .گردد ارائه رسيد بانكي معتبر آه به حساب سنديكا واريز شده است، انجام مي

ق عضويت خودداري آند از طرف  ماه بدون عذر موجه از پرداخت ح٣ به هريك از اعضاء آه مدت :٨ماده 

 ماه پس از اخطار آتبي، عضو مورد نظر اقدام ٣در صورتي آه حداآثر ظرفم دت . شود دار آتبًا اخطار مي خزانه

آيد و پذيرش دوباره وي با رأي مجمع عمومي  به پرداخت حق عضويت  نكند عضويت وي به شكل تعليق درمي

  .خواهد بود

ر آميته مالي و موجه بودن دليل عدم پرداخت از سوي آميته مالي با حضور در صورت توضيح عضو د: تبصره

  .شود بازرسان سنديكا تا مدتي آه آميته مالي صالح بداند، فرق تعليق نمي

  ارآان سنديكا: فصل سوم

  : ارآان سنديكا عبارتند از:٩ماده 

  بازرسان) ج  مديره هيأت) ب  مجمع عمومي) الف

  آنفرانس هفتگي) و    دبيرخانه) هـ    تخصصيهاي  آميسيون و آميته) د

  مجمع عمومي: بخش اول فصل سوم

شود و  گيری سنديكا است آه از اجتماع اعضای حقيقي تشكيل مي ترين رآن تصميم  مجمع عمومی عالي:١٠ماده 

  :دارای دو نوع اجالس است

  العاده مجمع عمومي فوق) ٢      مجمع عمومي عادي ) ١

حد نصاب الزم . مجمع عمومي عادی در مرحله اول با آراي نصف به عالوه يك عضو معتبر خواهد بود: ١تبصره 

  .گيری در مجمع عمومی مرحله دوم اآثريت نسبی اعضای حاضر است براي تصميم 

اي مديره از دعوت مجمع عمومی، با دعوت دو سوم بازرسان و يا با تقاض در صورت خودداری هيأت: ٢تبصره 

اي آه به اطالع عموم اعضا رسيده باشد  آتبي يك سوم اعضا و با امضاي مشخص متقاضيان با صدور دعوتنامه

  .نسبت به دعوت براي مجمع عمومي و تشكيل آن اقدام آنند

فراخوان به . گيرد های آثيراالنتشار و غيره انجام مي فراخوان به مجمع عمومی با درج آگهی در روزنامه: ٣تبصره 

  . روز بعد از نوبت اول خواهد بود١۵ روز زودتر و نوبت دوم ١۵مع عمومي در نوبت اول مج
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مديره و  العاده جهت اتخاذ تصميم درباره تغيير يا اصالح اساسنامه و انحالل هيأت مجمع عمومی فوق: ۴تبصره 

  .بازرسان با بيش از يك سوم اعضاء تشكيل خواهد شد

اي آه در همان  رئيسه  برگزار مي شود توسط هيأت۴ آه با درخواست تبصره العاده مجمع عمومی فوق: ۵تبصره 

  .شود، اداره می گردد مجمع انتخاب مي

  : وظايف مجمع عمومی عبارتند از:١١ماده 

  .های آلی سنديكا  مشی   تصويب، تغيير و اصالح اساسنامه و تعيين خط-١١-١

  .ه و بازرسانمدير  رسيدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هيأت-١١-٢

  . بررسی و تصويب تراز مالی سنديكا-١١-٣

  .مديره، و بازرسان  انتخاب اعضای هيأت-١١-۴

  . تعيين روزنامه آثيراالنتشار و مكاني به منظور درج آگهي مربوط به سنديكا-١١-۵

  .های آارگری  گيري در مورد همكاري و ائتالف با ساير تشكل  تصميم-١١-۶

  .ها المللي و يا پايان دادن به همكاري با آن تشكل هاي ملي و بين ها و فدراسيون ه اتحاديه تصويب پيوستن ب-١۶-٧

  .مديره و بازرسان جمعی اعضای هيأت  عزل انفرادی يا دسته-١١-٨

 تغيير و تصويب ميزان وروديه و حق عضويت ماهيانه اعضاء و تعيين چگونگی دريافت حق عضويت و -١١-٩

  .شماره حساب بانكي سنديكاآمكهای مالي و معرفي 

  .مديره و بازرسان  تعيين محل و  مراآز اصلي فعاليت سنديكا و تصويب يا تفويض اختيار به هيأت-١١-١٠

هاي آارگري و  هاي متقابل، بطور مستقل يا با شرآت اتحاديه گيري در باره تشكيل صندوق  آمك  تصميم-١١-١١

هاي اعضاء در مواقع ضروري و اضطراري و  به منظور آمكسنديكاي آارگري ديگر در سطح ملي و جهاني 

  . امناي اين صندوقها حضور در انتخاب هيأت

  . تعيين و تصويب دستمزد آارگران-١١-١٢

  . انحالل سنديكا و انتخاب هيات تسويه-١١-١٣

  :العاده  وظايف مجمع عمومی فوق:١٢ماده 

اين مجمع داراي همان . شود ن يا يك سوم اعضا تشكيل ميمديره و بازرسا العاده با دعوت هيأت مجمع عمومي فوق

. اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي است و ترتيب و تجديد دعوت و نصاب آن مانند مجمع عمومي عادي است

  .مديره اعالم خواهند آرد در صورتي آه بازرسان تشكيل مجمع عمومي را ضروري بدانند مراتب را آتبًا به هيأت

مديره و بازرسان به صورت مخفي و در ساير موارد  خذ رأي در مجامع عمومي در مورد تعيين هيأت ا:١٣ماده 

  .چگونگي آن به عهده مجمع عمومي خواهد بود

  . حق رای در مجامع عمومي غيرقابل انتقال به  ديگری است:١۴ماده 

در اولين مجمع . باشد شرط شرآت اعضا در  جلسات مجامع عمومي داشتن آارت عضويت سنديكا مي: تبصره

عمومي رسمي آساني حق رأی دارند آه حداقل يك جلسه در سنديكا شرآت آرده و يك ماه حق عضويت داده باشند و 

  .داراي آارت عضويت موقت هيأت بازگشايی سنديكا باشند
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  : ترتيب تشکيل و اداره جلسات مجمع عمومی:١۵ماده 

رئيسه مرآب از يك رئيس، يك نايب رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره   مجامع عمومي به وسيله يك هيأت-١۵-١

شود،  باشد آه با رأي حاضرين در مجمع انتخاب مي رئيسه مي شود رياست مجمع عمومي به عهده رئيس اين هيأت مي

سه جلسه از ميان داوطلبين با رأی مجمع رئي به جز اولين مجمع آه مجمع تأسيس سنديکا است و از آغاز هيأت

  .شوند عمومی انتخاب می 

  .مديره را ندارند رئيسه حق شرآت در آانديداتوری هيئت اعضای هيأت: تبصره

   هرگاه در مجمع عمومی  شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور -١۵-٢

  اعالم تنفس آند و تاريخ جلسه تواند  رئيسه مجمع با تصويب اعضا مي جلسه خاتمه نيابد هيأت

  تمديد جلسه . بعد  را مشروط بر اين آه حداآثر زمان آن از يك هفته بيشتر نشود، تعيين نمايد

) ١+ نصف (نياز به دعوت و انتشار آگهی نخواهد داشت و نصاب الزم جهت رسميت حضور حداقل اآثريت 

  .نصاب قبلی است

رئيسه  اي به وسيله منشي تنظيم و به امضاء هيأت مي صورت جلسه از مذاآرات و تصميمات مجامع عمو-١۵-٣

  .خواهد رسيد

های اساسنامه تصويبی و تأييد  حسابها، ليست اسامی حاضرين، اعالم نتايج انتخابات، نسخه  آليه صورت-١۵-۴

  .رئيسه برسد صحت انتخاب بايد به امضای هيأت

ه و تصميمات آن در مورد تمام اعضا اعم از حاضرين يا غايبين مجامع عمومی نماينده قانونی آليه اعضا بود: ١۵-۵

  .نافذ است

  مديره هيأت: بخش دوم از فصل سوم

تعداد اعضاي . مديره مسئول اداره سنديكا و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء است  هيأت:١۶ماده 

 سال از بين اعضا ٢نفر است آه براي مدت  ٢البدل   نفر خواهد بود و تعداد اعضاي علي۵مديره  اصلي اين هيأت

  .شوند و انتخاب مجدد آنها در دور بعدي توسط مجمع عمومي بالمانع است انتخاب مي

  .مديره قبلي خواهد بود مديره جديد آليه مسئوليتها به عهده هيأت تا تعيين هيأت: تبصره

شود از  س از قطعي شدن انتخابات تشكيل می  روز پ١۵اي آه حداآثر  مديره در اولين جلسه  اعضاي هيأت:١٧ماده 

دار و يك نفر را به عنوان  بين خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر دبير، يك نفر خزانه

اي اسامی انتخاب شدگان را جهت اطالع  جلسه آند و طي تنظيم و امضاي صورت مسئول روابط عمومي انتخاب می 

  .آند جام تشريفات قانونی و صدور آارت شناسايي اعالم ميامضاء و همچنين ان

  .مديره يا بازرسان باشد تواند در بيش از يك سنديكا عضو هيأت هيچ يک از اعضاء نمي: ١تبصره 

يابد و تصميمات آن با اآثريت آرای  مديره با حضور حداقل سه پنجم اعضا رسميت می   جلسات هيأت:١٨ماده 

  .ودحاضرين معتبر خواهد ب

رئيسه و   جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به ديگر اعضاي هيئت۵غيبت  در سه جلسه متوالي يا : ١تبصره 

مديره   مديره شود، موجب استعفا از سمت عضويت در هيأت بازرسان آه مانع انجام وظيفه هريك از اعضاي هيأت
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اند جانشين عضو  را را در مجمع عمومي آسب آردهالبدل آه به ترتيب بيشترين آ خواهد بود و عضو يا اعضاي علي

  .يا اعضاي مستعفی خواهند شد

  آليه اسناد و  اوراق بهادار و تعهدآور نزد عضو مستعفی حداآثر ظرف مدت يك : ٢تبصره 

  مديره سنديكا  مديره عودت داده شود و رسيد آامل با امضاء  و مهر هيأت هفته بايد به هيأت

  .به او داده شود

  .باشد مديره وبازرسان می  تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر به عهده هيأت: ٣ه تبصر

مديره موظف است حداآثر ظرف مدت دو ماه پس از تشكيل، حسابي به نام سنديكا با امضاي مشترك   هيأت:١٩ماده 

تي متعلق به سنديكا را در هاي آشور باز و وجوه درياف دار نزد يكي از بانك مديره و دبير سنديكا و خزانه رئيس هيأت

  .آن حساب واريز آند

دار مشترآًا صاحبان امضای اسناد و مدارك مالی بوده و حفظ آليه  مديره، دبير سنديكا و خزانه  رئيس هيأت:٢٠ماده 

  .ها و اسناد و دفترها به عهده آنان است اموال و دارايی 

مديره و  مديره و نايب رئيس هيأت دی به امضای رئيس هيأتآليه  مكاتبات اداری و اوراق و اسناد بهادار عا: تبصره

مديره رسيده باشد با  مهر سنديكا و آليه اسناد مالي و اوراق بهادار و قراردادهاي تعهدآور آه با تصويب هيأت

  . ددار، با مهر سنديكا خواهد بو مديره  يا دبير سنديكا و خزانه مديره، نايب رئيس هيأت امضاي مشترك رئيس هيأت

البدل با توجه به  مديره اعضای علي  در صورت استعفا، فوت و يا فقدان صالحيت هريك از اعضای هيأت:٢١ماده 

  .تقدم آرا جانشين عضو مزبور خواهد شد

مديره سنديكا موظف است دست آم سه ماه قبل از پايان دوره، مجمع عمومی را براي تجديد انتخابات   هيأت:٢٢ماده 

  .دعوت آند

 ماه پس از پايان دوره به هر دليلي انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان يا يك سوم ٣چنانچه حداآثر : ١ه تبصر

  .العاده آنند توانند تقاضاي مجمع عمومي فوق اعضا مي

در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات يا عدم رسيدگی به درخواست بازرسان در دعوت : ٢تبصره 

  .العاده، بازرسان موظفند ضمن درج آگهي در روزنامه دعوت به مجمع عمومي آنند ی فوقبه مجمع عموم

  :مديره عبارتند از  وظايف و اختيارات هيأت:٢٣ماده 

  .های مجمع عمومي  اجرای مصوبه-٢٣-١

   حفظ حقوق مشروع و قانونی اعضا-٢٣-٢

  ها   افتتاح حساب يا بستن حساب در بانک-٢٣-٣

 خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول مشروط بر آن آه به منظور جلب سود شخصي نباشد و مصالح آل -٢٣-۴

  .سنديكا درنظر گرفته شده باشد

  هاي حل و اختالف مديره در هيأت  حضور نماينده هيأت-٢٣-۵

  . و دفاع از حقوق آنان استخدام، عزل و نصب آارمندان اداری آه  جهت اختالف به نمايندگی از سوی اعضا-٢٣-٨

  .جمعی به نمايندگی از اعضای سنديكا با آارفرمايان  انعقاد قراردادهای دسته-٢٣-۶



 

 6

گيري درباره هرگونه اعتراض در برابر ناديده گرفتن حقوق مشروع  گويي به اعضاي سنديكا و تصميم  پاسخ-٢٣-٧

  .آنند  تحت پوشش سنديكا آار ميو قانوني اعضا و  آليه آارآنان تحت پوشش انجام امور سنديكا و

  . دعوت به مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه-٢٣-٩

  . تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي-٢٣-١٠

بيني بودجه سال   تهيه و تنظيم تراز مالي و همچنين ليست مشخص از آمكهاي افراد حقيقي و حقوقي و پيش-٢٣-١١

  .ارائه به مجمع عموميآتي و ارائه آن به بازرسان جهت 

  .هاي داخلي نامه  تدوين و تصويب آيين-٢٣-١٢

  بيني بودجه مورد نياز جهت ارائه به   پيشنهاد ميزان حق عضويت براساس پيش-٢٣-١٣

  .مجمع عمومي

  . اعالم تشكيل مجمع عمومي با درج آگهي جهت اطالع اعضا و ديگر آارگران-٢٣-١۴

ونی موجود جهت ايجاد امكانات رفاهي در آار برای اعضاء و تالش گسترده  تأسيس و تقويت شرآتهای تعا-٢٣-١۵

  .براي حضور آليه اعضا در مجامع عمومي مربوط به ديگر نهادهای تعاوني و صنفي در سطح تهران و آشور

  .هاي تخصصي  تشكيل آميسيون و آميته-٢٣-١۶

  :هاي تخصصي عبارتند از  آميسيون و آميته:٢۴ماده 

  حقوقي و حل اختالف  آميسيون -١

  نامه  آميسيون تشكيالت و بررسي و تدوين آيين-٢

   آميسيون آار و بررسي مسائل صنفي آارگران-٣

   آميسيون تبليغات و تدارآات و پشتيبانی-۴

   آميسيون فرهنگی و آموزش-۵

   صندوق همياری-۶

ديره و با تشخيص صالحيت آنها م های آاری مختلف توسط اعضای هيأت ها و آميسيون مسئولين آميته: ١تبصره 

  ها از اعضاي داوطلب  ها و آميته شوند و ساير افراد آميسيون تعيين مي

  .شود و عالقمند و بااستعداد نسبت به امور آن آميسيون يا آميته تشكيل مي

 تعيين می مديره های مصوب هيأت نامه ها را آيين ها و آميته وظايف، اختيارات و حدود فعاليت آميسيون: ٢تبصره 

  .آند 

  .مديره مديره و نايب رئيس هيأت  وظايف رئيس هيأت:٢۵ماده 

  . اداره جلسات-٢۵-١

  .مديره به تشكيل جلسات منظم  دعوت اعضاي هيأت-٢۵-٢

  . مراقبت از حسن جريان امور سنديكا-٢۵-٣

  .مديره به دبير و ساير مسئوالن سنديكا  ابالغ تصميمات مجمع عمومي و هيأت-٢۵-۴

  . انجام مواردي آه با توجه به اساسنامه برعهده رئيس قرار دارد-٢۵-۵
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های هفتگی يا مجامع عمومي،  مديره و آنفرانس مديره در جلسات هيأت در صورت عدم حضور رئيس هيأت: تبصره

  .ها و اقتدار او را خواهد داشت مديره آليه اين مسئوليت رئيس هيأت نايب

  .امور دبيرخانه را به عهده دارد و مسئول تشكيالت اجرايی است دبير سنديكا رياست :٢۶ماده 

  :وظايف وی عبارتند از

 استخدام يا گماردن آارآنان اداری سنديكا و در صورت لزوم استخدام مشاور و آارشناس پس از تصويب -٢۶-١

  .مديره هيأت

  .جراي مقررات داخلي سنديكاهاي اداري سنديكا و نظارت بر حسن ا  انجام نگارش و نظارت بر برنامه-٢۶-٢

مديره در يكی از بانكهای مجاز و واريز  دار و رئيس هيأت  گشايش حساب جاري به نام سنديكا به اتفاق خزانه-٢۶-٣

  .مديره وجوه دريافتی به حساب مذآور و برداشت از آن زيرنظر هيأت

  . اداري سنديكامديره و مجمع عمومي و انجام امور  اجراي مصوبات و تصميمات هيأت-٢۶-۴

  .مديره در دفتر مربوطه  ثبت صورت جلسات هيأت-٢۶-۵

  دار با مهر  مديره و خزانه  تهيه و تنظيم آارت عضويت با امضاي خود و رئيس هيأت-٢۶-۶

  .رسمی سنديكا

ه او و ها و  اسناد مالی و اوراق بهادار برعهد دار مسئول امور مالی سنديكا است و امضای آليه چك  خزانه:٢٧ماده 

  .مديره و دبير سنديكاست رئيس هيأت

  :ساير وظايف وی عبارتند از

  .ها های مالی و رسيدگی و حفظ حساب حساب  اداره امور مالي سنديكا، تنظيم دفاتر مخصوص مالي، صورت-٢٧-١

  .ها در مقابل رسيد ها و آمك آوري وروديه حق عضويت  وصول و جمع-٢٧-٢

  .مديره و بازرسان سنديكا جهت ارائه به هيات تهيه و تنظيم ترازنامه -٢٧-٣

  .ها بوسيله اعضا  رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت-٢٧-۴

  . نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمليات مالی-٢٧-۵

  .مديره جهت بررسی و تصويب بينی بودجه سال مالی جديد و تهيه و ارائه آن به هيات  پيش-٢٧-۶

  . حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالی سنديكا-٢٧-٧

دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس يا بازرسان آليه دفاتر و اسناد مالي سنديكا را  خزانه: ١تبصره 

  .براي بررسي و رسيدگي در محل سنديكا در اختيار آنان قرار دهد

مديره و دبير سنديكا موظف  دار و رئيس هيأت مديره، خزانه يأتدر صورت انقضای مدت مأموريت ه: ٢تبصره 

  .خواهند بود امور مالي سنديكا را تا قطعيت انتخابات مجدد آماآان اداره آنند

  :بخش سوم فصل سوم

  وظايف، حدود اختيارات: بازرسان

آند تا  ل انتخاب می البدل را براي مدت يك سا  نفر بازرس علي١ نفر و بازرس اصلي ١ مجمع عمومي :٢٨ماده 

  .انتخاب مجدد آنان در دوره بعدي بالمانع است. براساس وظايف خود، مندرج در اساسنامه عمل آند
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  : وظايف و اختيارات بازرسان:٢٩ماده 

  . نظارت و رسيدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت بر حسن جريان امور سنديكا-٢٩-١

  .گواهی چگونگی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومي رسيدگی به تراز مالي و -٢٩-٢

  مديره و   رسيدگي به شكايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به هيأت-٢٩-٣

  .مجمع عمومي

  . تهيه و ارائه گزارش خود به مجمع عمومي-٢٩-۴

    اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم طبق اساسنامه- ٢٩ -۵

  بخش چهارم از فصل سوم

  :مديره و بازرسان شرايط انتخاب اعضای هيئت

  :مديره و انتخاب در پست بازرس عبارت است از شوندگان جهت عضويت در هيأت  شرايط انتخاب:٣٠ماده 

   عضويت در سنديكا-٣٠-١

   سال سابقه آار پيوسته در حرفه نقاشي و تزئينات ساختمان٢ داشتن حداقل -٣٠-٢

   سال تمام٢٢تن حداقل  داش-٣٠-٣

  مقررات مربوط به انحالل سنديكا: فصل چهارم

  شود  در موارد زير سنديكا منحل مي:٣١ماده 

  .العاده با داشتن حداقل دو سوم آراي اعضاي سنديكا  براساس تصميمات متخذه در مجمع عمومي فوق-٣١-١

مديره و   عدم تجديد انتخابات آن از سوي هيأتمديره و  ماه از پايان مدت اعتبار هيأت۶ درصورت گذشت -٣١-٢(

بازرسان، يك سوم اعضا با حضور و ارائه امضاء حق دارند براي دعوت به مجمع عمومي جهت تجديد انتخابات با 

  .)هاي مقرر در اين اساسنامه براي دعوت و تشكيل مجمع عمومي طبق اساسنامه اقدام آنند رعايت مهلت

آه از بين مسئوالن و يا ( سنديكا، اختيارات مسئوالن خاتمه يافته و هيأت تسويه منتخب  از تاريخ انحالل:٣٢ماده 

، امور تسويه را به )شوند اعضاي سنديكا توسط مجمع عمومي با شرط حداقل حضور يك سوم اعضاء انتخاب مي

  .گيرند عهده مي

تعيين مدت مأموريت هيأت . د بود در صورت انحالل، بازرسان ناظر بر امور مربوط به تسويه خواهن:٣٣ماده 

  .مديره و بازرسان با نظر مجمع عمومي خواهد بود تسويه به همراه رئيس هيأت

جمعي از  هاي دسته وجه موجب تضييع و پايمال شدن حقوق پذيرفته شده در پيمان انحالل سنديكا به هيچ: ٣۴ماده 

  .طرف آارفرما نخواهد بود

  .د اساسنامه پس از تصويب در مجمع عمومی قابل اجرا است هرگونه اساسنامه در مفا:٣۵ماده 

  . تبصره به تصويب مجمع عمومی رسيد٢۶ بخش و ۴ ماده و ٣۵ فصل و ۴اين اساسنامه در 

  

  ۶/١٣٨۶/ ٢٢    هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان
  


