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 و تهران مکانیک کارفلز کارگران سندیکای اساسنامه
 حومه

  
 

 « اول فصل »
 

 « کلیات» 
 

 از است  یمتشکل سازمان حومه و تهران مکانیکفلزکار کارگران سندیکای -1 ماده
 . مکانیک و فلزکار کارگران تمام

 
 صتححدید بتا انتخابتا  هتراز پس آن محل و تهران شهر سندیکا قانونی محل -2 ماده
 . شود می اعحم و انتخاب مدیره هیا 

 
 . اس  نامحدود آن فعالی  مد  و حومه و تهران شهر سندیکا فعالی  حوزه -3 ماده

 
 
 

  « دوم فصل»
 

 « سندیکا هدف»  
 

 . سندیکا اعضا عموم بین یگانگی و صمیمی  ایجاد  -4 ماده
 
 کفتاؾ که طوری به کارگران دستمزد سطح بردن باال و یزندگ وضع بهبود -5 ماده
 .اساسی قانون 43 اصل از 3 بند طبق .هددب را آنها خانواده و خود مخارج

 
 بتا قتانونی متزد حتداقل استاس بتر آن ذاریگت پایه و مزد میزان در نظر تجدید -6 ماده
 ستال هتر در کارگران دستمزد سطح هک طوری به مشاؼل بندی طبقه داشتن نظر در

 . کند تامین را نفری 4 خانواده یک هزینه و یافته افزایش تورم با متناسب
 
  .کار مترقی قوانین تصویب برای تحش -7 ماده
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 : اجتماعی تامین قوانین گسترش -8 ماده
  .بهتر امکانا  و باالتر کیفی سطح با - 1
 .اشتؽال اول روز از کارگران گرفتن قرار پوشش تح  - 2
 .کارگران منافع از دفاع جه  اجتماعی تامین مدیری  در کارگران گرفتن قرار - 3

  
 :کار حقوق بیشتر چه هر شدن گسترده برای تحش -9 ماده

 شتدن رستمی بترای تتحش و متزد روز ، پیمتانی – موقت  دادهتای قرار کامل لؽو - 1
 . اشتؽال اول روز از کارگران

 تتامین کتارگران کته طتوری بته هفتته در کار ساع  44 شدن قانونی برای تحش - 2
 . باشند نداشته کاری اضافه به احتیاج و شده

 حقتوق برابتر 2 بتا کتاری شتب و کتاری اضافه دستمزد کردن قانونی برای تحش - 3
 .کار ساع  6 با عادی

 
  .کار از قانونی ؼیر اخراج نوع هر از جلوگیری -14 ماده

 
 آن قتانونی مزایای از استفاده و یکاسند برای قوقیح شخصی  حفظ احراز -11 ماده
  .کارگران مشروع منافع بردن پیش منظور به
 
 به کمک برای مسکن و مصرؾ تعاونی و کارگری تعاون صندوق تشکیل -12 ماده

 . آنها نیازمندیهای انواع رفع منظور به کارگران
 
 راجعم تمام در سندیکا عضو کارگران حقه حقوق از دفاع و سریع حمای  -13 ماده
 .اداری و قانونی

 
 ستتتایر و ستتتندیکا ایتتتن بتتتین ای حرفتتته اطحعتتتا  تبتتتادل و ارتبتتتاط توستتتعه -14 متتتاده

 . جهان و کشور نقاط تمام در مشابه سندیکاهای
 
 رسمی های روزنامه وسیله به کارگران به مربوط اخبار و نظریا  انتشار -15 ماده
 . لزکارمکانیکف کارگران مخصوص سای  و نشریه ایجاد در سعی و کشور

 
 . بیکار کارگران گماردن کار به در مجاهد  -16 ماده

 
 : اعتصاب صور  در اس  کارگران حربه تنها اعتصاب -17 ماده

 دیگتتتر بتتتا جتتتایگزینی عتتتدم و اعتصتتتاب متتتد  طتتتول در کتتتارگران اختتتراج عتتتدم - 1
  .کارگران
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  .اعتصاب ایام مزد پرداخ  - 2
 
 ، فقتر ، استتممار کته کشتور در ستازی جهتانی قوانین تصویب از جلوگیری -18 ماده

 .دارد بر در را تصادیقا های ساخ  زیر نابودی و بیکاری
 
 و کودکتان کتار متورد در کتار بنیتادی هتای کنوانستیون اجترای بترای تحش -19 ماده
 .زنان

 
 .کارفرما با کارگران جمعی دس  پیمانهای اجرای برای تحش -24 ماده

 
 « سوم فصل»

 
 « سندیکا اداره طرز و تشکیالت» 

  
 : از عبارتند سندیکا تشکیح  - 21 ماده

 . اس  سندیکایی مقام ترین عالی که عمومی مجمع - 1
 اداره را ستتندیکا،  مربوطتته کمیستیونهای طریتتق از آن اعضتتای کته متتدیره هیتا  - 2
 . کند می

 .بازرسی هیا  - 3

  
 بتته متتدیره هیتتا  بتتا متتومیع مجمتتع دو بتتین فاصتتله در ستتندیکا امتتور اداره -22 متتاده

 مجمتتع منتختتب و نفتتر 5 متتدیره هیتتا  اعضتتای تعتتداد. بتتود خواهتتد آن دبیتتر رهبتتری
 . اس  عمومی
 اعضتای به نفر 2 عضو 144 هر تعداد به سندیکا اعضای افزایش ازای به:  تبصره
 . شد خواهد اضافه مدیره هیا 

 
 عهتده به اساسنامه یاجرا در دقیق ظار ن و سندیکایی امور یهکل بازرسی -23 ماده
 و نفتتر 3 بازرستتی اعضتتای و استت  آن یسریتت ولی مستتو تحتت  در و بازرستتی هیتتا 
 . اس  عمومی مجمع منتخب
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 « چهارم فصل»
 

 « اختیارات ، ولیتمسو ، وظایف ، عزل ، انتخاب طرز» 
 « سندیکا دبیر و مدیره هیات انتخابات مدت و» 

 
 بته ، عمتومی مجمتع در البتدل علتی اعضتای و دبیتر و متدیره هیا  انتخاب -24 ماده
 دتعتدا و نفر 5 مدیره هیا  اعضای دتعدا.  آمد خواهد عمل به یفمخ رای اخذ وسیله
  . بود خواهد نفر 2 البدل علی اعضای

 
 البتدل علتی اعضتای و دبیتر و مدیره هیا  اعضای جمعی یا انفرادی عزل -25 ماده
 .اس  عمومی مجمع خاص حقوق از مدیره هیا 

 
 در ستتندیکایی امتتور اجتترای حستتن منظتتور بتته استت  موظتتؾ متتدیره هیتتا  - 26 متتاده
 را زیتر هتایکتار گروه ، (متدیره هیا  یسریدبیر ) انتخاب از پس خود جلسه اولین
 :نماید تقسیم خود اعضای بین را آنها های ولی مسو و وظایؾ ، داده تشکیل

 . تشکیح  کار گروه - 1
 . مالی کار گروه - 2
  .ورزشی رفاهی و انتشارا  و تبلیؽا ار گروه ک - 3
 . آموزش کار گروه - 4
 . اختحؾ حل و حقوقی کار گروه - 5

 . باشند مدیره هیا  اعضای از حتما بایستی ها کار گروه ولینمسو -1 تبصره
 را افترادی ستندیکا شایستته و الیتق اعضتای بین از تواند می مدیره هیا  - 2 تبصره
 . کند انتخابها کار گروه  وی عض به لزوم حد به
 
 بته و مب  جلسه صور  ضمن باید مدیره هیا  جلسا  نتایج و تصمیما  - 27 ماده
 . گردد ضبط و رسیده جلسه در حاضرین امضای

 
 عمتتتومی مجمتتتع تشتتکیل از قبتتتل روز پتتانزده استتت  موظتتتؾ متتدیره هیتتتا  -28 متتاده
 بته ستپس و نمتوده تشترمن متالی رامتو نحبتی ضتمن را ختود ستاله دو عملیتا  گزارش
 .دارد تقدیم عمومی مجمع

 
 و نمتوده تعیتین را متومیع مجمتع جلسته دستتور است  موظتؾ متدیره هیا  -29 ماده
 مجمتع تشتکیل نتتایج و جلسته دستتور ، عمتومی مجمتع تشتکیل از قبتل هفته دو حداقل
 . نماید آگهی را عمومی

 



 6 

 مجمتتع هذمتحتت یما تصتتم و اساستتنامه کامتتل اجتترای ولمستتو متتدیره هیتتا  - 34 متتاده
 . اس  عمومی

 
 و بگتذرد متدیره هیتا  تصویب از باید ها  گروهکار کلی و مهم تصمیما  - 31 ماده
 عمتتومی مجمتتع مقابتتل در ستتندیکا دبیتتر و متتدیره هیتتا  اعضتتای تمتتام کلتتی طتتور بتته
 .دارند مساوی و کرتمش ولی مسو

 
 افتراد انتختاب لتیک طتور بته و اختتحؾ حتل شتورای نماینتدگی کاندید تعیین -32 ماده
 دار صتححی  مراجتع و دادگاههتا مامت در آن اعضای و سندیکا حقوق از دفاع برای
 متدیره هیتا  اختیتارا  از جمعتی دست  قراردادهتای عقد جه  نماینده انتخاب نیز و
 . اس 

 
هتا گروه کتار هترم   و کایستند دبیر ولی مسو تح  و اختیار در سندیکا رهم   -33 ماده

 . بود خواهدها گروه کار نولیمسو ولی مسو  تح و اختیار در
 
 سندیکایی امور اجرای حسن برای لزوم صور  در تواند می مدیره هیا  -34 ماده

 خاتمته آنهتا ختدم  بته تیتاجحا عتدم صتور  در نیتز و کنتد استتخدام دفتتری کارمندان
  .دهد

 
 ستندیکا اداره ولمستو موجتود متدیره هیتا  ، جدیتد متدیره هیتا  انتختاب تا -35 ماده
 طتتور بتته را امتتور تمتتام قبلتتی متتدیره هیتتا  یتتدجد متتدیره هیتتا  تعیتتین از پتتس و استت 
 . داد خواهد تحویل جدید هرمدی هیا  به رسمی

 
 همچنتین و آن البتدل علتی اعضتای یتا و متدیره هیتا  اعضتای از یک هیچ - 36 ماده
 . داش  نخواهند سندیکا از حقوق و مستمری  دریاف حق وجه هیچ به سندیکا دبیر

 
 ولتی،  بپتردازد الزم داخلتی هتای همتنظامنا تنظیم به تواند می مدیره هیا  - 37 ماده
 . باشد سندیکا اساسنامه مخالؾ آن مصوبا  نباید هرگز

 
 تصتمیما  و یافتته رستمی  اعضتا اکمریت  حضتور بتا مدیره هیا  جلسا  -38 ماده
 . یاف  خواهد رسمی  جلسه در حاضر اکمری  رای با متخذه

 
 دیر و ؼایبین اسامی و شود می تشکیل یکبار ای هفته مدیره هیا  جلسا  - 39 ماده
 در بایستتتی آنهتا موجته ؼیتر یتا موجته عتتذر گترفتن نظتر در بتدون جلستا  در آمتدگان
 . گردد نصب سندیکا اعضای روی  برای محلی در و مب  ای لوحه
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 از یکتتی دیرهمتت هیتتا  اعضتتای از یکتتی استتتعفای یتتا و فتتو  صتتور  در - 44 متتاده
 دعتو  کتار بته متدیره هیتا  تصتویب و پیشتنهاد بته وی جتای بته البتدل علتی عضایا

 . شد خواهد
 
 ستندیکا دبیتر و البدل علی و مدیره هیا  اعضای از یک هر انتخاب تجدید -41 ماده
  . مانعی ندارد ، باشند سندیکا اعضای تمایل مورد که بعدی انتخابا  در
 
 ماننتد یتتدول دوایتر بتا ارتباط ، مدیره هیا  تصمیما  رایاج دبیر وظایؾ -42 ماده

 دیگتر بتا روابتط ، کتارگری مهتم جلستا  در شترک  ، اجتمتاعی تامین ، کار وزار 
 رهبتری و نظار  و ، کشور از خارج هایسندیکا با ارتباط ، کارگری اههایکیسند
 دبیتر دهعهت بتر کایستند حقتوقی کارهتای کلیته جملته یتک در وهرا کار گرروه  امور در
  . اس 

 
تتتا  ، استت  ولمستتو متتدیره هیتتا  و عمتتومی مجمتتع مقابتتل در ستتندیکا دبیتتر -43 متتاده
 از پتس نظریتاتش و تصتمیما  و کنتد رهبتری متدیره هیتا  نظریتا  طبق را سندیکا
  . اس  اجرا قابل و قاطع مدیره هیا  تصویب

 
 « پنجم فصل»  

 
 هیات مسئولیت مدت و اتاختیار ، مسئولیت  ، وظایف ، عزل ، انتخاب طرز»

 « بازرسی
 

 وستیله بته ، عمتومی مجمع در البدل علی اعضای و بازرسی هیا  انتخاب -44 ماده
 اعضتای و نفتر 3 بازرستی هیتا  اعضای تعداد.  دمآ خواهد عمل به یفمخ رای اخذ
  .بود هداخو نفر 2 نیز آن البدل علی

 
 از آن البدل علی اعضای و بازرسی هیا  اعضای جمعی یا انفرادی عزل -45 ماده
 . اس  عمومی مجمع خاص حقوق

 
 عنتتوان بته را نفتر یتک ختود جلسته اولتین در است  موظتؾ بازرستی هیتا  -46 متاده
 . اس  هیا  یسری با بازرسی هیا  جلسا  ریاس .  کند انتخاب بازرسی یسری
 
 روش و کتتار طتترز از ایکستتند اعضتتای انتقتتادا  و شتتکایا  بتته رستتیدگی - 47 متتاده
 .اس  بازرسی هیا  ایؾظو از مدیره یا ه
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 هتر یتا و صقنوا گونه هر مشاهده صور  در اس  موظؾ بازرسی هیا  -48 ماده
 بخواهتد آنترا اصتح  و داده تتذکر متدیره هیتا  بته کتبتا را مراتتب جریتانی سوء نوع

 ستاخ  مطتر  خود جلسا  در را بازرسی هیا  کتبی تذکرا  بایستی مدیره هیا .
  . نماید تصمیم اتخاذ آنها به نسب  و
 
 به را خود بازرسی و اقداما  سالیانه گزارش اس  موظؾ سیرباز هیا  -49 ماده
 .دارد تقدیم عمومی مجمع

 
 بته ، نمتوده مبت  را ختود جلستا  متذاکرا  نتیجته بایتد نیتز بازرستی  اهی - 54 ماده
 . نماید ضبط و رسانده خود اعضای امضای

 
 هتتیچ بتته آن البتتدل علتتی اعضتتای و بازرستتی هیتتا  اعضتتای از یتتک هتتیچ - 51 متتاده
  .داش  نخواهند را کایسند از حقوق یا و مستمری  دریاف حق عنوان

 
 . اس  سال دو بازرسی  یاه وظیقه انجام مد  - 52 ماده

 
 که مادام آن البدل علی و بازرسی هیا  اعضای از یک هر نتخابا تجدید - 53 ماده
 . مانعی ندارد ، باشند اکیسند اعضای اعتماد مورد

 
 بتا و هیتا  یسریت تصتمیم و نظتر بتا بازرستی هیتا  جلستا  تشکیل تاریخ - 54 ماده
 .  اس  بازرسی هیا  اکمری 

 
 « ششم فصل» 

 
 « آن جلسات اداره طرز و العاده فوق و عادی عمومی مجمع» 

 
 و وعتدم. گتردد متی تشتکیل ماه خرداد در یکبار سال دو هر عمومی مجمع -55 ماده
 بته آگهتی وسیله به سندیکا مدیره هیا  طرؾ از روز قبل ماه دو نیز آن تشکیل محل
 . رسید خواهد اعضا عموم ابحغ

 
 هتداخو متدیره هیتا  یتا دبیر تصمیم به بنا العاده فوق عمومی مجمع دعو  -56 ماده
 اعضتای یک سوم  تمایل اظهار صور  در اس  موظؾ مدیره هیا  همچنین.  بود
 . نماید تشکیل به دعو  را العاده فوق عمومی مجمع ایکسند
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 دو بتین فاصتله در کته را العتاده فتوق عمتومی مجمتع تشتکیل محتل و تتاریخ -57 ماده
 آگهی وسیله به قبل روز پانزده حداقل بایستی ، شود می تشکیل عادی عمومی مجمع
 . رسانید سندیکا اعضای اطحع به
 اعضتای یتک ستوم که اس  قطعی وقتی لعادها فوق عمومی مجمع رسمی  -58 ماده
 . مایندن شرک  آن در سندیکا

 
 ستوم دو تصتویب به الاقل که اس  قطعی وقتی العاده فوق مجمع مصوبا  -59 ماده
 . باشد هدرسی لسهج در حاضر اعضای از
 
 اعضتای(  یتک+  نصتؾ) اکمریت  حضتور با عادی یعموم مجمع جلسا  -64 ماده
 . یابد می رسمی  سندیکا

 
 3/2 الاقتتل اساستتنامه تؽییتتر یتتا انحتتحل پیشتتنهاد بتته رستتیدگی صتتور  در - 61 متتاده
 . باشند داشته حضور باید سندیکا اعضای

 
 ، نرستید نصتاب حتد بته جلسته اولتین در کنندگان شرک  عده صورتیکه در -62 ماده
 جلسته در کته شتود متی دعتو  اعضتا از بعتد متاه یتک بترای و تعطیتل عمومی مجمع
 . یاف  خواهد رسمی  جلسه در ضرحا عده با مجمع بار این و نمایند  رکش مجمع

 
 حاضترین(  یتک+ نصتؾ) اکمریت  تصویب از پس عادی مجمع تصمیما  -63 ماده
 . اس  اجرا قابل و معتبر جلسه در
 
 . بود خواهد مخفی صور  به عمومی مجمع در رای اخذ - 64 ماده

 
 اعضتای تترین مسن از نفر یک یاس ر تح  تشکیل از پس عمومی مجمع -65 ماده
 پنج. کند می انتخاب نظار  هیا  عنوان به و مجمع اداره برای را نفر پنج ، سندیکا
 ریاست  کته کنتد متی نیتعیت یسریت عنتوان بته ختود بتین از را نفتر یتک نیز مزبور نفر
 خواهتد حاضتر عتده امضتا بته نظتار انتختاب جلسته صور  و بود خواهد او با مجمع
 . رسید

 
 زنیت آن وبا صم و هدرسی نظار امضای به عمومی مجمع جلسا  صور  -66 دهما
 . یاف  خواهد  رسمی هیا  همین امضای به
 
 از هماساستنا همتین 41 ماده طبق عمومی مجمع جلسه دستور تعیین و تهیه -67 ماده
 . اس  مدیره هیا  ایؾظو
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  « هفتم فصل»
 

 « عمومی مجمع وظایف» 
 

 : از اس  عبار  عمومی مجمع وظایؾ -68 ماده
 تصتمیم اتختاذ و نظتر ظهتار ا و بحت   و بازرسی و مدیره هیا  گزارش استماع - 1

 .آنها درباره
  .سندیکا آینده مشی خط تعیین - 2
 بتا اتحتاد یتا و تحؾائت دربتاره متدیره هیتا  پیشتنهاد مورد در قطعی تصمیم اتخاذ - 3
 .سندیکاها سایر

  .آنها پیشنهادا  رهادرب بح  و سندیکا اعضای انتقادا  و نظریا  استماع - 4
 . آن اساسنامه تؽییر یا سندیکا انححل مورد در تصمیم اتخاذ - 5
 هتای هیتا  البتدل علتی اعضتای و بازرستی هیتا  و متدیره هیتا  و دبیر انتخاب - 6

 . آنها جمعی یا و فردی عزل همچنین و مزبور
 

 « هشتم فصل»
 

 « اعضا حقوق و تیاراتاخ ، وظایف ، عضویت شرایط» 
 

 متی زیتر شترایط رعایت  بتا حومه و تهران فلزکارمکانیک کارگران عموم -69 ماده
 :  آیند در سندیکا عضوی  به توانند

  .سندیکا نامه ینآی و اساسنامه پذیرفتن - 1
  .سال 16 حداقل بودن دارا - 2

 در عضتوی  قبتول از یتا و مجبتور عضوی  قبول به توان نمی را کس هیچ:  تبصره
 . کرد منع سندیکا

 
 :  موظفند اعضا تمام -74 ماده

 . جویند شرک  سندیکا مجامع و کنفرانس در - 1
 مشتارک  ستندیکا دبیتر یتا متدیره هیتا  دستتور طبق سندیکایی فعالیتهای کلیه در - 2

 . باشند داشته
 یرهمد هیا  تصویب به و وسیله به که را یباطضان نامه ینآی مقررا  رعای  - 3

  . بنماید را ، رسید خواهد

 . بپردازند سندیکا صندوق به عضوی  حق نعنوا به لایر هزار 24 ماه هر - 4
 ستندیکایی امتور بته مربتوط پیشتنهادی نتوع هتر نتدارد حتق ایکسند اعضای -71 ماده
 . نمایند دفاع خود نظریا  از و بدهند
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 « نهم فصل» 
 

 « عضویت از اخراج شرایط»  
 

 ستندیکا عضتوی  از موقت  طتور بته مدیره هیا  تصویب به زیر خاصاش  72 ماده
 :شد خواهند محروم

 کننتد اختحل سندیکا امور در یا و نموده تفرقه ایجاد ایکسند اعضای بین کسانیکه - 1
 . گردند سندیکایی حرم  هتک موجب خود رفتار با و
 . کنند رفتار نامه آیین و اساسنامه مقررا  خحؾ بر کسانیکه - 2
 . کنند داری خود متوالی ماده 3 مد  به عضوی  حق پرداخ  از کسانیکه - 3
 . نمایند پیچی سر سندیکا دبیر و مدیره هیا  دستورا  از کسانیکه - 4
 
 را ختتود اعتتترا  مراتتتب تواننتتد متتی کایستتند در عضتتوی  از محتترومین - 73 متتاده
 . نمایند ش بازگ و رسیدگی تقاضای و نموده گزارش عمومی مجمع به کتبی

 
 بایتد ، کتبتی طتور بته بتار یتک و شفاهی توبیخ و تذکر از پس موق  اخراج -74 ماده

 . باشد گرفته صور 
 
 پیشتتنهاد بتته را اختتراج حکتتم توانتتد متتی متتدیره هیتتا  ، پتتوزش صتتور  در -75 متتاده
 .نماید لؽو اکمری  تصویب و مدیره هیا  اعضای از نفر دو حداقل

  
 « دهم فصل»

 
 « سندیکا دارایی و وجوه از دهاستفا طرز»

 
 متتالیکتتارگروه  اختیتتار در متتالی کمتتک و عضتتوی  حتتق از حاصتتله وجتتوه -76 متتاده
 تعتتاون صتتندوق حستتاب بتته را متتابقی ستتندیکا مختتارج کستتر از پتتس کتته بتتود خواهتتد
 متی واریتز ، شتد خواهتد ادجتای ایکستند اساستنامه مقتررا  طبتق کته سندیکا کارگری
 . نماید

 
 از پتس متاه 3 حتداکمر فاصتله در است  موظتؾ منتختب متدیره هیا  اولین - 77 ماده
 مصتوب مقررا  قبط را سندیکا کارگری تعاون صندوق اساسنامه ، عمومی مجمع
 . دارد ارسال تهران استان تعاون اداره به عضوی  برای و تهیه
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  « یازدهم فصل»
 

 « ها گروهکار وظایف»
  تشکیالت کارگروه

 
 از تشتکیحتی امتور کلیته بته رستیدگی و تنظتیم ولمستو ح تشتکی گروهکتار -78 ماده
 تیبتر و اعضا آمار و تشکیحتی دفاتر تنظیم و عضوی  کار  ابطال یا صدور قبیل
 تیتبتر و تهیته زنیت و هتاآن امتور در ونظار  ها کنفرانس و سندیکایی هفتگی سا جل

 . اس  آن انتظاما  حفظ و عمومی مجامع تشکیل وسایل
 

  یمالکارگروه 
 
 و است  ستندیکا مختارج پرداخت  و درآمتد وصتول ولمستو مالیگروه کار -79 ماده
 . نماید منعکس شده پلمب دفاتر در را سندیکا مالی امور اس  موظؾ

 
 هیتا  تصتویب از قتبح بایستتی ستندیکایی هتای درآمتد ممتر و مختارج تمتام -84 ماده
 . بگذرد مدیره

 
 جتتتاری حستتتاب در را هتتتا درآمتتتد از حاصتتتله وجتتتوه بایتتتد متتتالی کتتتارگروه -81 متتتاده

 دبیتتر امضتتا بتته استت  الزم صتتادره چکهتتای و بستتپارد اهتتبانک از یکتتی در مخصتتوص
 بته متالی ؼیتر هتای نامته و باشد رسیده سندیکا هرم   و مالیکارگروه  یسری و سندیکا
 . بود خواهد سندیکا هرم   و دبیر امضا

 
 صترؾ ستندیکا درآمتد افتزایش بترای است  موظؾ همچنین مالی کارگروه -82 ماده
 از پتتس تتتا کنتتد هارایتت و طتتر  را الزم راهکارهتتای عضتتوی  حتتق دریافتت  از نظتتر
 . شود گذاشته اجرا قعمو به مالی توان افزایش جه  مدیره هیا  تصویب

 
 ستتال هتتر حاصتتله آمتتد در از ستتندیکا مختتارج کستتر از پتتس متتالیکررارگروه  -83 متتاده
 . دهد تحویل سندیکا کارگری ونتعا صندوق مدیره هیا  به را مابقی بایستی

 
 . گردد می محسوب سندیکا دار خزانه حال عین در مالی کارگروه یسری -84 ماده

 
 و استت  ستتندیکا منقتول ؼیتتر و منقتول امتتوال حفتظ ولمستتو متالیکتتارگروه  -85 متاده
 . باشد شده منعکس مشخص و معین طور به مربوطه دفاتر در ایدب زنی مزبور اموال
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 .ورزشی رفاهی انتشارات و تبلیغاتکارگروه 

 
 : از اس  عبار  ورزشی رفاهی و انتشارا  و تبلیؽا  کارگروه وظایؾ -86 ماده

 های سخنرانی و ها کنفرانس و ای حرفه آموزش و آموزی سواد کحسهای ایجاد - 1
 . آنها ادراه و تبلیؽاتی و فنی

 همچنتتین و تبلیؽتتاتی و نتتیف هتتای ستتخنرانی و هتتا کنفتترانس برنامتته تهیتته و ترتیتتب - 2
 . اعضا فرهنگی سطح ارتقا و راهنمایی منظور به سندیکایی های جشن

 همتتانزور و ستتای  و رستتمی هتتای روزنامتته در ستتندیکا  یتتانظر انتشتتار و تبلیتتػ - 3
  .فلزکارمکانیک رسمی

 .سندیکا اعضای رفاهی و ورزشی امور به رسیدگی -4
 

 آموزش کارگروه

  
 :  اس  موظؾ شآموز کارگروه - 87 ماده

  .آنها تکمیر و آموزشی منابع آوری جمع و تهیه - 1
 و – کتار قتوانین – کتار حقتوق های کحس جمله از آموزشی کحسهای برگزاری - 2

  .سندیکایی حقوق و اجتماعی تامین
  .تخصصی های آموزش دادن جه  فن اساتید از دعو  - 3
 ارتقتا جهت  آموزشتی هتای حسکت گذراندن برای ها کارگروه روسای از دعو  - 4

 .خود آگاهی سطح
  

  اختالف حل کارگروه
 
 :  از عبارتند اختحؾ حلکارگروه  وظایؾ - 88 ماده

  .کاری و حقوقی درس  تصمیما  اتخاذ برای کارگران راهنمایی - 1
  .کار وزار  در دعوا طر  و کارگران شکای  به رسیدگی - 2
  .شاکی کارگران از دفاع جه  کار  وزار اختحؾ حل جلسا  در حضور - 3
 . جمعی دسته های پیمان جلسا  در حضور - 4
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 «دوازدهم فصل»
 

 «سندیکا انحالل ، اساسنامه تغییر»
 

 موظتؾ متدیره هیتا  و است  عمتومی مجمتع اختیتارا  از اساستنامه تؽییتر -89 ماده
 ، شود اضافه سنامهاسا به باید که مواردی نیز و کند تؽییر اس  الزم که موادی اس 
 .نماید پیشنهاد عمومی مجمع به سپس و تنظیم قبح

  
 مجمتع تصتویب و متدیره هیتا  پیشتنهاد بته بنا ، سندیکا انححل صور  در -94 ماده

 کتتارگری ستتندیکاهای از یکتی بتته عمتتومی مجمتع نظتتر طبتتق ستندیکا دارایتتی عمتومی
 . شد خواهد واگذار

 
     در تتتتاریخ  تبصتتتره 3 ، بنتتتد 44 متتتاده، 91 فصتتتل، 12 در اساستتتنامه ایتتتن -91 متتتاده

 . رسید تصویب به 1386/ 12/ 14
 

 کارگران فلزکارمکانیکسندیکای 

 6831اسفند 
 

 


