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پیشگفتار

یکی از معایب ساختار اداری در ایران عدم انتقال مکتوب تجربه به نسل های بعدی است. تجربه اغلب از راه شفاهی 
و در چارچوب دانش فردی منتقل می شود و هیچ انباشت تجربه ای شکل نمی گیرد و تجربۀ افراد و سازمان به دانش 

تبدیل نمی شود.
ما اکنون از بسیاری از پروژه ها و کارهای مهمی که در طول سالیان و دهه ها در ایران انجام شده اند روایتی 
همه جانبه و دقیق نداریم که در آن موانع، مسائل، ارزیابی ها و چگونگی تبدیل ایدۀ اولیه به رویداد یا فضا یا اثر 
توضیح داده شده باشد. اغلب از طریق محتواهایی که برای تبلیغات یا روابط عمومی تولید شده اند می توانیم به برخی 
و تنها به برخی از جوانب این کارها یا رویدادها پی ببریم، اما در این گزارش ها بنا به ویژگی ها نه از جزئیاْت خبری 

می توان یافت، نه از روایت و نه احتماالً از معایب و موانع و سختی ها.
با چنین نگاهی دربارۀ پروژه های خاصی که در دورۀ اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - دولت دوازدهم 
-  پیگیری شدند، روایت هایی مستند به صورت مکتوب تهیه شده اند تا در آ ن ها از ایده تا شکل گیری و اجرا مورد 

توجه واقع شوند. این روایت ها در چارچوب ویژگی های زیر تهیه خواهند شد.
تا  گفته ایم  سخن  هم  کاستی ها  از  دلیل  همین  به  نیست.  عملکرد  گزارش  تجربه نگاری  ها  این  از  هدف 
بگیرند.  یا توقف آن تصمیم  یا اصالح  استمرار  پیدا کنند و دربارۀ  نگاهی کارشناسانه تر  با خواندن آن   آیندگان 
در این گزارش ها فعالیت های قابِل اعتنایی که در دورۀ جدید بنیان گذاری و اجرا شدند و به موفقیت رسیدند یا 
به دالیلی به موفقیت نرسیدند برای تجربه نگاری انتخاب شدند تا اقدامی باشد برای تبدیل دانش ضمنی به دانش 
آشکار که به مدیران بعدی منتقل شود یا به کار برنامه ریزان، پژوهشگران و کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی بیاید.

هدف ما در تدوین این گزارش ها عبارت بود از:
 انتقال تجربه های مدیریت فرهنگی؛

 کمک به شکل گیری دانش بومی در مدیریت فرهنگی؛
 کمک به شناخت میدان مدیریت فرهنگی در ایران؛ 

 کمک به شناخت ظرفیت ها و موانع کارهای ابتکاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ و
 به تقویت برنامه های خالقانۀ فرهنگی.

امیدواریم این کار در حد خود تأثیرگذار باشد و به پیشرفت کشور اسالمی و عزیزمان کمک کند.

محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

همایون امیرزاده
رئیس مرکز روابط عمومی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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مقدمه

یکشنبه 19 آبان  ماه 1398 بود که علی ربیعی، سخنگوی هیئت دولت، در توئیتی اعالم کرد که مجوز 
تأسیس انجمن صنفی سراسری توسط پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغالن بخش فرهنگ و 
هنر و رسانه در هیئت دولت تصویب شده است. این موضوع، که از شهریورماه همین سال رسانه ای شده 
بود،  بر این مبنا شکل گرفت که اگرچه هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری مشمول قانون 
کار محسوب می شوند ولی به دلیل تصریح نشدن کسب وکارهای فرهنگی در این قانون و ویژگی های 
کسب وکارهای فرهنگی و هنری روابط کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقررات فعلی محرز فرض 
نمی شود و تالش هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری برای تشکیل انجمن های صنفی در 
چارچوب قانون کار با مشکل مواجه شده است. به همین علت، با تفاهم وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد ایجاد سازوکار برای مجوز تأسیس انجمن صنفی سراسری 
توسط پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغالن بخش فرهنگ و هنر و رسانه در دستور کار این 

کمیسیون قرار گرفت و پس از تأیید، برای تصویب به هیئت دولت ارائه شد .
پنجم شهریورماه سال 1398 بعد از بیش از یک سال کار کارشناسی، برگزاری نشست های متعدد 
تخصصی و گفت وگو محور با همراهی و مشارکت نمایندگان خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر، 
روزنامه نگاران  انجمن صنفی  نوجوان،  و  نویسندگان کودک  انجمن  انجمن هنرمندان مجسمه ساز، 
استان تهران، انجمن عکاسان ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک، انجمن هنرمندان سفالگر ایران، 
انجمن خوشنویسان ایران، انجمن ویراستاران، انجمن داستان نویسان، انجمن هنرمندان نقاش، انجمن 
تصویرگران ایران، و موافقت و امضای وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پیش نویس تصویب نامه و دستورالعمل نحوۀ تشکیل و فعالیت انجمن های فرهنگ، هنر و رسانۀ کشور 

تهیه و به هیئت دولت تقدیم شد.
در نهایت، روز یکشنبه،19 آبان ماه، هم زمان با نخستین روز هفتۀ وحدت، دستورالعمل نحوۀ تشکیل 

و فعالیت انجمن های فرهنگ، هنر و رسانۀ کشور به تصویب هیئت وزیران رسید.
به دنبال مصوبۀ هیئت دولت مبنی بر تصویب دستورالعمل نحوۀ تشکیل و فعالیت انجمن های 
فرهنگ، هنر و رسانۀ کشور،« وزیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی در نامه ای 
مشترک خطاب به رئیس جمهور از امکان تشکیل کانون فراگیر و سراسری فرهنگ، هنر و رسانه و کانون 
انجمن های صنفی همگن، که برای اولین بار پس از انقالب شکوهمند اسالمی ایران فراهم آمده است، 
تشکر و قدردانی کردند و این مصوبه را حاصل همفکری و مشورت نمایندگان تشکل ها و انجمن های 
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فرهنگی و هنری و رسانه ای دانستند که با برگزاری ده ها جلسۀ عمومی و تخصصی، موجب همگرایی و 
اجماع مثال زدنی دولت خدمتگزار و صنوف فرهنگی و هنری شده است«.

علی اصغر سیدآبادی، مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، که پیشنهاد تشکیل جلسات تدوین 
این پیش نویس با حضور اصناف را داده و آن را پیگیری کرده بود، نوشت: »اهمیت این رویداد نه به 
تصویب آن بلکه به مدل تدوین و تصویب آن است. برای این اتفاق، تمامی صنوف فرهنگ و هنر گرد هم  
جمع شدند و پیش نویسی را آماده کردند که مورد تأیید وزارت کار به عنوان مرجع فعالیت های صنفی 
نیز قرار گرفت و در نهایت، امروز در هیئت دولت تصویب شد. تمامی صنوف فرهنگی در بخش سینما و 
تئاتر و موسیقی و نویسندگی و هنرهای تجسمی در جلسات تدوین این پیش نویس نمایندگانی داشتند 
و در جریان این موضوع هستند. این مصوبه امکان ایجاد تشکل های صنفی را برای همۀ بخش های 
فرهنگ و هنر فراهم می کند. این موضوع تا پیش از این به دلیل محدودیت های قانون کار و در نظر 
نگرفتن تعاریف مشاغل فرهنگی در آن امکانپذیر نبود. بر اساس پیش نویس تهیه شده، همۀ صنوف 
فرهنگی می توانند در قالب ساختار تازه دست به تشکیل انجمن صنفی بزنند و اگر در این مسئله از 
سوی مرجعی خللی ایجاد شود کار آن ها به کمیسیونی ارجاع داده می شود که جدا از نمایندگان دو 
وزیِر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی، نمایندگان صنوف فرهنگی نیز در آن حضور 
دارند و مصوبۀ آن برای اجرا در وزارت کار الزامی تلقی می شود. این کمیسیون درواقع نقش تسهیلگرانه 
در این زمینه دارد. با ایجاد انجمن های صنفی در هر رشته و پیوستن آن ها به هم کانون های صنفی 
شکل می گیرند و تجمیع کانون های صنفی نیز در نهایت انجمن صنفی سراسری توسط پدیدآورندگان 
آثار فرهنگی و هنری و شاغالن بخش فرهنگ و هنر و رسانه را ایجاد می کند. در پیش نویس تهیه شده 
برای این موضوع، ایجاد انجمن صنفی و تبعیت از مصوبۀ تازه برای انجمن های فرهنگی، هنری موجود 
داوطلبانه خواهد بود و این ساختار تازه سعی کرده در امور صنفی نقش کمک کننده برای فعاالن 
فرهنگی داشته باشد. از سوی دیگر، با ایجاد این ساختار تازه، فعالیت تشکل ها و ساختارهای موجود نیز 

تغییر نمی کند و آن ها در قالب فعالیت غیرصنفی می توانند به کار خود ادامه دهند.

اما داستان کانون فراگیر صنوف فرهنگ و هنر چیست؟
بحث استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ و هنر به دولت هشتم بازمی گردد. این موضوع در سال 
1383 وارد قانون برنامۀ چهارم توسعه شد. در واقع، بند چ ماده 9۲ در برنامۀ ششم توسعه عیناً تکرار 
بند الف ماده 11۶ قانون برنامۀ چهارم توسعه با عنوان »تهیۀ  الیحۀ امنیت  شغلي  اصحاب  فرهنگ  و هنر 
و استقرار نظام  صنفي  بخش  فرهنگ  تا پایان  سال  اول  برنامۀ چهارم« است. با تغییر دولت و روی کار 
آمدن دولت نهم، این ماده تحقق پیدا نکرد و در برنامۀ پنجم نیز به کلی از قانون برنامه حذف شد. با آغاز 
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به کار دولت یازدهم این موضوع بار دیگر در برنامۀ ششم تکرار شد.
در واقع، مسیر اجرایی شدن این بند از قانون ساده و سهل نبوده است. پس از ابالغ برنامۀ ششم، 
کارگروه هایی برای تدوین آیین نامه های اجرایی در وزارتخانه تشکیل می شود. برای اجرایی کردن 
این بند از قانون نیز برای بررسی ابعاد موضوع، پژوهشی در این زمینه به  دست یکی از حقوق دانان 
برجسته انجام شد و کارگروهی تشکیل شد و بحث های مفصلی طی جلسات متعدد دربارۀ تشکیل 
انجمن های صنفی فرهنگ و هنر با حضور کارشناس هایی از بخش های مختلف و وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی انجام شد. بر اساس بحث های انجام شده، در وهلۀ اول، تشکیل نظام صنفی بخش 
فرهنگ و هنر با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات موجود در این زمینه غیرممکن به نظر می رسید. از 
یک طرف انجمن های فرهنگی و هنری به  دلیل عدم تصریح کسب وکارها و حرفه های فرهنگی در 
قانون کار و احراز نشدن روابط کارگری و کارفرمایی در این حوزه نمی توانستند مشمول این قانون 
شوند و فعالیت و ثبت آن ها در چارچوب قانون کار با مشکل و بن بست مواجه  بود. از طرف دیگر، 
تصویب قانون جدید یا اصالح قوانین موجود بسیار زمانبر و دشوار بود و نمی توانست به عنوان یک 

گزینۀ مطلوب نظر قرار گیرد. 
حتی دربارۀ اصطالح »نظام صنفی« هم برداشت های متفاوتی وجود داشت. برخی از کارشناسان 
برای اجرای این بند از قانون پیشنهاد دادند سازمانی مانند سازمان نظام روان شناسی یا سازمان 
نظام پزشکی و حتی سازمان نظام صنفی کشاورزی تشکیل شود. البته در این زمینه در کمیسیون 
و در جلسات کمیسیون  تهیه شد  و هنر  فرهنگ  عنوان سازمان  با  نیز طرحی  فرهنگی مجلس 
فرهنگی مجلس آغاز شد و ادامه یافت که البته با تغییر مجلس و تصویب نامۀ دولت در خصوص 
تشکیل انجمن های صنفی بی نتیجه ماند. یکی از ابتکارها در این رابطه اجرایی کردن بند چ ماده 9۲ 
مشارکت دادن فعاالن و انجمن های فرهنگ و هنر در تدوین تصویب نامه ها و آیین نامه های این ماده 
بود. بر این اساس، از 1۴ انجمن فعال فرهنگی و هنری شامل خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی، 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران، انجمن عکاسان ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک، انجمن هنرمندان سفالگر ایران، 
انجمن هنرمندان نقاش و  انجمن داستان نویسان،  انجمن ویراستاران،  ایران،  انجمن خوشنویسان 
انجمن تصویرگران ایران دعوت شد در جلسات بررسی بندهای چ و ح ماده 9۲ شرکت کنند تا ابعاد 
موضوع با همراهی و مشارکت آن ها واکاوی شود. این موضوع از چند جهت دارای اهمیت بود؛ اول 
اینکه برخالف رویه های قبلی که تدوین چنین مقررات و تصمیماتی اغلب بدون حضور ذی نفعان 
انجام می شود، فعاالن و انجمن های موجود در این زمینه می توانستند به ارائۀ دیدگاه ها و نظرات خود 
در این باره بپردازند. حتی این موضوع فراتر از ارائۀ دیدگاه ها بود، طوری که آن ها از ابتدای فرایند 



کانون فراگیر صنوف فرهنگ و هنر ایران          11

حاضر بودند نتایج طی فرایندهای بحث و گفت وگو حاصل شود. 
این گونه نبود که پیش نویسی از قبل تهیه و به جلسات ارائه شود و حتی پیش نویس ها حاصل بحث ها 
و گفت وگوها در جلسات بود. در این زمینه بالغ بر ۴۰ جلسه با حضور انجمن های فرهنگی و هنری، 
کارشناسان وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس، 
اندیشمندان، حقوق دانان و متخصصان مستقل انجام شد که نتیجۀ آن یک تصویب نامه در خصوص 
تشکیل انجمن های صنفی فرهنگ و هنر مصوب هیئت دولت و دستورالعمل تشکیل این کانون ها و یک 

آیین نامه در زمینۀ بیمۀ بیکاری هنرمندان بود.
یکی از مهم ترین ویژگی های این تصویب نامه، فارغ از نتایج آن، فرایند دموکراتیک و مشارکتی تدوین 
آن است که با مشورت و حضور فعال ذی نفعان و فعاالن حوزۀ فرهنگ انجام شد که می تواند به عنوان 

الگویی موفق برای حل سایر مسائل بخش فرهنگ و هنر به کار گرفته شود. 
پس از برگزاری چند جلسه، یافتن راه حل مناسب برای اجرایی کردن بند چ ماده 9۲ به نتایج 
مطلوب نرسید. بااین حال، جلسات بدون وقفه با بحث های جدی، صریح و شفاف دربارۀ موضوع ادامه 
یافت که با روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و ارائۀ پیشنهادهای جدید مسیِر رسیدن به یک راه حل 
مناسب هموار شد. یکی از پیشنهادها ایجاد سازوکاری بود که به شاغالن فرهنگ و هنر اجازه می داد 
درخواست تأسیس انجمن های صنفی را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه کنند. بر این اساس 
با بررسی ظرفیت های قانونی موجود، پیش نویس تصویب نامه ای ذیل تبصره 5 ماده 131 قانون کار تهیه 
شد و پس از چندین جلسه گفت وگو و بحث های مفصل تشکل های فرهنگی و همکاری کارشناسان 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دربارۀ متن نهایی توافق شد که در 19 آبان 1398 ، یک سال پس از 
زمان آغاز جلسات تدوین آن در تاریخ ۲۰ تیر1397  ، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصویب شد. 
این تصویب نامه را می توان تجلی یک دستاورد موفق تلقی کرد که حاصل همکاری تنگاتنگ دولت و 

نهادهای مدنی است.
این مصوبه امکان ایجاد انجمن های صنفی را برای همۀ بخش های فرهنگ و هنر فراهم می کند که 
پیش از این به دلیل محدودیت های قانون کار و در نظر نگرفتن تعاریف مشاغل فرهنگی در آن امکانپذیر 
نبود. بر اساس این تصویب نامه، همۀ شاغالن و فعاالن فرهنگی و هنری می توانند درخواست خود را به 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه کنند و در هر یک از رسته های تخصصی، انجمن صنفی سراسری 
خود را تشکیل دهند. از به هم پیوستن 5 انجمن صنفی سراسری همگن در یک حوزه یک کانون شکل 
می گیرد و در نهایت، نمایندگان کانون ها »کانون فراگیر فرهنگ و هنر و رسانه« را تأسیس خواهند کرد.
در صورت بروز اختالف در ثبت انجمن های صنفی و تشخیص عدم شمول متقاضیان از سوی آن 
وزارتخانه، موضوع به کمیسیونی ارجاع داده می شود تا دربارۀ آن تصمیم گیری شود. اعضا متشکل از 
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نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد سالمی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 7 نفر از نمایندگان 
تشکل ها و انجمن های فرهنگی، هنری و رسانه ای هستند. در حال حاضر، کمیسیون موضوع این 
تصویب نامه پرونده های درخواست تأسیس انجمن صنفی سراسری را که از وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی به این کمیسیون ارجاع می شوند بررسی می کند.
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گام اول: برنامه ریزی مشارکتی

تشکیل نظام صنفی فرهنگ و هنر یکی از مطالبات پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنر کشور و یکی از 
احکام چند برنامۀ توسعه  بود، اما تلقی یکسانی از آن وجود نداشت و دستیابی به آیین نامه ای ذیل حکم 

برنامۀ توسعه ممکن نشده بود. 
بخشی از این تفاوت در تلقی به تفاوت میان صنوف مختلف برمی گشت. مثاًل صنف روزنامه نگاران در 
چارچوب رابطۀ کارگری - کارفرمایی امکان تشکیل صنف را داشتند، اما برخی صنوف مانند نقاشان، به 
دلیل اینکه در چارچوب کارگری - کارفرمایی به شکل متعارف آن نمی گنجیدند، امکان تشکیل نهاد 

صنفی را نداشتند.
برخی از صنوف در برابر تشکیل نظام صنفی ویژه مقاومت نشان داده بودند و برخی دنبال تشکیل 
 چنین نظامی بودند. برخی از صنوف نیز دنبال راهی بودند که بتوانند تشکل صنفی خود را داشته باشند.
با وجود این، نظر کارشناسی کارشناسان دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برخی کارشناسان 
حقوقی دیگر این بود که امکان تشکیل نظام صنفی ذیل حکم برنامۀ ششم وجود ندارد، اما آیا می شد 

در یک موضوع صنفی نظر صنوف را نادیده گرفت؟
این پرسش مقدمۀ اتفاق بزرگی بود که نتیجه اش شد تصویب نامۀ هیئت وزیران به تاریخ ۲۲ آبان 
1398 که بر اساس آن، تشکیل انجمن های صنفی سراسری برای تمام صنوف فرهنگی و هنری ممکن 
 شد. انجمن های همگن می توانند کانون انجمن های مرتبط را تشکیل بدهند و از جمع کانون های همۀ 

صنوف، کانون فراگیر صنوف فرهنگ و هنر ایران تشکیل می شود. 
انجمن صنفی ممکن شد و برای  انجمن های فرهنگی و هنری موجود به  این، تبدیل  بر  افزون 
تسهیل در این تبدیل ها کمیسیونی به طور موقت تشکیل شد که بیش ترین اعضایش نمایندگان صنوف 
هستند. این کمیسیون تا تشکیل کانون فراگیر در اختالفات میان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 

پدیدآورندگان در ثبت انجمن ها به عنوان مرجع تشخیص عمل می کند. 
این نتیجه اگرچه مهم است، اما مهم تر از این تجربۀ برنامه ریزی مشارکتی بود که شاید برای 

نخستین بار در حوزۀ فرهنگ و هنر ممکن می شد.
ماجرای تصویب نامۀ هیئت وزیران دربارۀ کانون فراگیر صنوف فرهنگ و هنر به ماده قانونی 9۲ 
مربوط می شود. در قانون 5ساله برنامۀ ششم توسعه ۲ بند )ح( و )چ( مربوط به اهالی فرهنگ و 

هنر هستند؛ 
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به این صورت که بند )ح( مربوط به کار و فعالیت اصحاب فرهنگ و هنر، و قسمت اول بند )چ( مربوط 
به امنیت شغلی و نظام صنفی فرهنگ و هنر و رسانه است که دولت موظف شده در طول اجرای برنامه 

آیین نامه ها را بنویسد و اجرایی کند.
 نظر کارشناسان این بود که استقرار نظام صنفی، به دلیل مشکالتی که در برنامه های قبلی هم 
بوده، بسیار دشوار است و باید این موضوع به مجلس اعالم شود. اما در نهایت تصمیم گرفته شد 
که چون موضوع به پدیدآورندگان فرهنگ و هنر مرتبط است، باید با حضور آنان در این زمینه 
تصمیم گیری شود و نمایندگان صنوف مرتبط با فرهنگ و هنر گرد هم آمدند تا در این باره تصمیم 
بگیرند. نمایندگان 1۴ نهاد صنفی و فرهنگی فعال در حوزۀ فرهنگ و هنر برای رایزنی دربارۀ این 

موضوع به جلسه ای دعوت شدند. 
در این جلسه دو موضوع اعالم شد: بیمۀ بیکاری و استقرار نظام صنفی چنان که در متن برنامۀ 
ششم آمده بود. موضوع و نظر کارشناسان توضیح داده شد و پیشنهاد شد برای تصمیم گیری در 
این زمینه بحث و بررسی شود. بخشی از جلسۀ نخست به گله گذاری و ذکر مسائل و مشکالت 
هنرمندان و نویسندگان گذشت، اما در نهایت اکثریت موافقت کردند که جلسات منظمی برای 
تصمیم گیری دربارۀ این دو موضوع تشکیل شود. بیمۀ بیکاری هم مشکالت خود را داشت و به 

نظر کارشناسان شدنی نبود.
در جلساِت نمایندگاِن انجمن ها این نتیجه حاصل شد که دستیابی به روشی برای بیمۀ بیکاری 
آسان تر از استقرار نظام صنفی است. بنابراین تصمیم گرفته شد کار از بیمۀ بیکاری شروع شود تا تمرینی 

باشد برای کاری که می دانستند آسان نیست.
معموالً تدوین آیین نامه های اجرایی به این شکل است که پیش نویسی از سوی یکی از دستگاه ها که 
قانون تعیین کرده نوشته می شود و آن پیش نویس به بحث گذاشته می شود، اما در اینجا ابتدا باید دربارۀ 
مفاهیم اشتراک معنایی صورت می گرفت، منظور از انجمن صنفی روشن می شد، مسائل و مشکالت 
هر صنف بیان می شد و  شیوه های ممکن بررسی و سپس شیوۀ مناسب انتخاب می شد و تازه نوبت به 

پیش نویس آیین نامه می رسید. 
وقتی نوبت به موضوع استقرار نظام صنفی رسید، بحث از مفهوم و کارکردهای صنوف فرهنگی و 

هنری شروع شد. تقریباً در همه  چیز اختالف نظر بسیار بود. 
گزارشی کارشناسی در دفتر مطالعات به دست کامبیز نوروزی تدوین شده بود؛ این گزارش در 
اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. نمایندگان صنوف نیز مطالعاتی را که به صورت فردی داشتند یا در 

هیئت مدیره هایشان بحث کرده بودند ارائه کردند. 
پس از چند نشست، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز 
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دعوت شدند. همچنین با نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز، که پیگیر تشکیل نظام صنفی بودند، 
نشست هایی برگزار شد. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یکی از جلسات حاضر شد و گفت که هر تصمیمی در این 
جلسه گرفته شود تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. همچنین پیشنهاد شد که این 
موضوع به طور مشترک با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری شود و وزیر کار، تعاون و 
برای پیگیری موضوع،  اعالم آمادگی  نمایندگان صنوف، ضمن  با  نیز در دیداری  رفاه اجتماعی 
از نتایج این جلسه استقبال کرد و برای اولین بار با مشارکت نمایندگان صنوف فرهنگ و هنر و 
دو وزارتخانۀ فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پس از بیش از ۲۰ جلسه، 

پیش نویس اولیه ای آماده شد.
امضای پیش نویس با حمایت صنوف برای امضای پیش نویس تصویب نامۀ هیئت وزیران مراسمی 
در تاالر بنیاد رودکی برگزار شد. در این مراسم که با حضور پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری 
برگزار می شد، نمایندگان نهادهای مختلف صنفی وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی سخنرانی کردند و در پایان جلسه، متن آماده شده به امضای  سید عباس صالحی و محمد 

شریعتمداری رسید و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شد. 
در کمیسیون فرهنگی دولت و همچنین کمیسیون حقوقی نیز بررسی پیش نویس تصو یب نامه با 
حضور نمایندگان دو وزارتخانه و صنوف برگزار شد و در نهایت با کمترین تغییر به تصویب رسید و به 

هیئت وزیران ارائه شد و در نهایت هیئت وزیران نیز آن را تصویب کرد.
از صنوف  نماینده  با حضور هفت  بند ۴  بالفاصله کمیسیون  از تصویب نامۀ هیئت وزیران،  پس 
فرهنگ و هنر و نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل شد و دستورالعمل تشکیل جلسات کمیسیون و 
همچنین ضوابط تأسیس انجمن ها را مطابق با بند 7 تصویب نامه تصویب کرد که با امضای دو وزیر 

ابالغ شد و کار آغاز گردید.
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چرا تأسیس کانون فراگیر فرهنگ و هنر مهم است؟

یکی از کسانی که در این نشست ها به صورت فعال شرکت می کرد مسعود هوشمند رضوی به نمایندگی 
از انجمن صنفی روزنامه نگاران بود. با او دربارۀ مسائل و مشکالتی که پیش از این در تصویب نامه بود 

گفت وگو کردیم و آنچه در پی می آید برگرفته از سخنان اوست.
حق داشتن تشکل صنفی یکی از شاخص های حقوق بنیادین کار است. یکی از مطالبات دیرینۀ 
پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری به رسمیت شناختن حق آن ها برای تأسیس و داشتن صنف بوده 
است. در واقع هدف اصلی این تصویب نامه به رسمیت شناختن این حق و فراهم ساختن زمینۀ تأسیس 
این تشکل ها برای فعاالن و شاغالن فرهنگی و هنری است. در سال های گذشته به دلیل خأل قوانین، 
بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری حتی شغل محسوب نشده و به همین دلیل، نتیجۀ آن نداشتن 
امنیت شغلی و محرومیت شاغالن این حوزه از مزایای قانون کار و تشکل صنفی بوده است. هدف اصلی 
تصویب نامه نحوۀ تشکیل و فعالیت انجمن صنفی سراسری پدیدآورندگان فرهنگ، هنر و رسانه این 
است که هنرمندان و اهالی فرهنگ امنیت شغلی پایدار داشته باشند. امنیت شغلی مؤلفه های زیادی 
مثل بیمه و قرارداد کار دارد. در این وضعیت تکلیف مسائلی چون ایمنی و بهداشت کار، ساعت کار، 
بیمه و... مشخص می شود. تشکل های صنفی دنبال نهادینه کردن حقوق بنیادین کار هستند. تا پیش از 
این مشخص نبود که یک هنرمند مشمول چه قانونی می شود. اما با این تصویب نامه مشخص شد که 
قانون کار از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری حمایت می کند و آن ها مشمول قانون کار می شوند. 

قانون کار یک قانون عمومی و حداقلی است. 
بسیاری از تشکل های هنری فعلی نهادهایی هستند که مدیرمسئول دارند که از سوی اعضای 
صنف انتخاب نمی شود. آن تعدادی هم که انتخابی هستند هم نمی توانند کار صنفی انجام دهند، 
چون بستر قانونی برای این کار را تا به حال نداشته اند. به همین دلیل هنرمندان و تشکل های هنری 
در راه احقاق حقوقشان با مشکل مواجه می شدند. خیلی از هنرمندان قرارداد کاری ندارند و از نظر 
بیمه و بازنشستگی مشکل دارند. هنرمندی که 3۰ سال کار کرده بود در دوران پیری تحت هیچ 

حمایتی قرار نمی گرفت.
هنرمندان به موجب این تصویب نامه می توانند انجمن صنفی سراسری تشکیل دهند؛ انجمن صنفی 
یک تشکل استاندارد و شناخته شده و قانونی است که می تواند کار صنفی انجام دهد. این تشکل هم 
در قوانین داخلی و هم در قوانین بین المللی تعریف دارد. با شکل گیری انجمن صنفی، پدیدآورندگان 
آثار فرهنگی و هنری می توانند مسائل درون صنفی شان را از طریق تنظیم روابط کار و مذاکرات 
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جمعی حل کنند. مثاًل هنرهای تجسمی شاخه های مختلفی دارد که هر کدامش تبدیل به یک 
انجمن می شود. به طور مثال انجمن نقاشان شکل می گیرد تا آن ها به مسائل خودشان بپردازند. در 
کانون هنرهای تجسمی مسائل کلی تر مطرح می شود. تشکل بزرگ تری به نام کانون فراگیر ملی 
پیش بینی شده است که در آنجا همۀ هنرمندان نماینده دارند. این مدل کاماًل دمکراتیک و مستقل 

از دولت شکل می گیرد.
قبالً مشکل این بود که گروهی از پدیدآورندگان به وزارت کار می رفتند ولی نمی توانستند انجمن خود 
را ثبت کنند. چون وزارت کار با ماهیت این افراد مشکل داشت. در واقع وزارت کار ماهیت آن ها را درک 

نمی کرد و به رسمیت نمی شناخت. به همین علت قضیه قانونی پیش نمی رفت.
فراهم شدن زمینۀ قانونی تشکیل انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه یک رویداد تاریخی برای 
بخش فرهنگ و هنر است که آثار مهم و چشمگیری برای این بخش و فعاالن آن خواهد داشت که 

برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از:  
 کاستن تصدی گری دولت و واگذاری بسیاری از امور تخصصی فرهنگ و هنر به مردم و 

متخصصان این حوزه؛
 ایجاد فضای تعامل، گفت وگو و مشارکت نهادهای صنفی به عنوان ذی نفعان در تصمیم گیری ها، 

سیاست گذاری ها و قانون گذاری های مرتبط با حوزۀ فرهنگ و هنر؛ 
 تقویت نهادهای مدنی و امکان مشارکت قانونی و گستردۀ فعاالن فرهنگ و هنر در مسائل و 

جامعه؛ 
 فعالیت شفاف و قانونمند انجمن های صنفی و برخورداری از حمایت های قانونی؛ 

 امکان حضور انجمن ها در عرصه های ملی و بین المللی به عنوان تشکل های قانونی برآمده از 
انتخابات آزاد؛ 

 ایجاد امنیت شغلی فعاالن بخش فرهنگ و هنر از طریق به رسمیت شناختن ِحرف و مشاغل 
فرهنگی، هنری و رسانه ای؛

 سازمان دهی و انضباط در فعالیت های بخش فرهنگ و هنر؛ 
 ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعاالن بخش فرهنگ و هنر؛

 فراهم شدن بستر الزم برای حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان آثار فرهنگی و هنری.
با پیش رفتن جلسات، ضرورت هویت یابی پدیدآورندگان فرهنگ، هنر و رسانه بیشتر مشخص شد. 
انجمن ها و نهادهای صنفی در حوزۀ فرهنگ و هنر، جز انجمن هایی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران، 
بیشتر در قالب مؤسسات فرهنگی و هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا مؤسسات مردم نهاد از 
وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته بودند، اما مجوز کار صنفی ندارند و صنف نبودند. تا پدیدآورندگان 
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آثار فرهنگی و هنری و شاغالن حوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه هویت یابی نشده باشند، نمی توان مشکالت 
صنف از بیمه تا روابط کاری را پیگیری کرد. در واقع، ابتدا باید هویت یابی و بعد سازمان دهی متناسب 
صورت گیرد. نمایندگان 1۴ نهاد خودبه خود در این جریان به بند چ ماده 9۲ رسیدند؛ بندی که دولت 
را موظف به استقرار نظام صنفی فرهنگ و هنر کرده بود. نظر کارشناسان و اعضای جلسه این بود که با 
این شیوه نه تنها مشکلی حل نمی شد، بلکه مشکل دوچندان می گشت و چیزی شبیه به سازمان نظام 

پزشکی ایجاد می شد.
برای تشکیل انجمن یا نهادهای صنفی در اغلب رشته های فرهنگی و هنری مشکل این بود که طبق 
قانون کار باید در چارچوب کارفرما و کارگری یا مشاغل آزاد قرار داشته باشند. چارچوبی در قالب 
کارگر، کارفرما و در بستر کارگاه تعیین شده و حقوقی برای طرفین کارگر و کارفرما تعریف شده است 
که یکی از حقوق این است که می توانند سندیکای کارگری داشته باشند. وقتی فرد مشمول قانون کار 
شود خودبه خود تحت حمایت سازمان بین المللی کار هم قرار می گیرد و حقوق بنیادین کار در مورد 
فرد مصداق پیدا می کند؛ حقوقی مثل ساعت کار و مرخصی، جلوگیری از تبعیض نژادی و جنسیتی، 
حق داشتن سندیکا و حق مذاکرات دسته جمعی، ولی وقتی عده ای مشمول هیچ قانونی نشوند در عمل 
هیچ حقی هم نخواهند داشت؛ چیزی که اهالی فرهنگ، هنر و رسانه تا پیش از تدوین تصویب نامه به 

آن دچار بودند.
وقتی جلسات برای نوشتن آیین نامۀ بند )چ( ماده 9۲، که استقرار نظام صنفی را به دولت تکلیف کرده 
بود، شروع شد، چندین جلسه طول کشید تا به این نتیجه رسیدند که چارچوب قانون کار بهترین شیوه 
است و باید تحت شمول قانون کار قرار گیرند و فعالیت فرهنگی و هنری به عنوان کار محسوب شود. 
چون تا قبل از این کار محسوب نمی شد و خلق یک اثر هنری معنایی جز خودش نداشت و گام بعدی 

اینکه، انجمن یا سندیکا داشته باشند که در این قالب حاال می توانند فعالیت های صنفی انجام دهند.
وقتی از فعالیت صنفی در قالب قانون کار حرف می زنیم، باید به ماده 131 قانون کار و تبصره هایش 
اشاره کنیم. فصل ششم قانون کار بستر این کار است. آیین نامه ای هم وجود دارد به نام آیین نامۀ 
تشکیل انجمن های صنفی کارگری که در گذشته، کارگران طبق آن می توانستند انجمن صنفی کارگری 
سراسری داشته باشند، اما در دولت نهم و دهم این آیین نامه تغییر کرد و کارگران از داشتن تشکل 

سراسری محروم شدند و فقط می توانستند انجمن کارگری استانی داشته باشند. 
دست اندرکاران تدوین پیش نویس آیین نامۀ انجمن صنفی فرهنگ، هنر و رسانه وقتی دیدند بستر 
وجود دارد و تغییر قانون هم شدنی نیست، تصمیم گرفتند که آیین نامۀ خاص را بر اساس همین 
آیین نامه تدوین کنند. چون این کار در اختیار هیئت وزیران بود، نیازی به قانون گذاری مجدد نبود و از 
این ظرفیت استفاده شد و در رایزنی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار شد آیین نامه ای نوشته 
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شود که پدیدآورندگان آثار هنری و رسانه بتوانند تشکل سراسری داشته باشند و طرحی آماده شد به 
این شکل که اول انجمن سراسری به صورت دمکراتیک شکل می گیرد. هنرمندان سراسر کشور رأی 
می دهند و انجمن تشکیل می دهند. مثاًل اگر یک صنف   ۴۰ زیرمجموعه دارد انتخابات برگزار می کنند 
و از بینشان حداقل 5 زیرمجموعه تشکیل یک کانون می دهند. سپس این کانون ها جمع می شوند و 
کانون جامع را به اسم کانون فراگیر ایجاد می کنند. در واقع انجمن های صنفی سراسری از اعضای 
حقیقی تشکیل می شوند و کانون های جامع از اشخاص حقوقی. از کانون به باال شخصیت های حقوقی 
عضو هستند و سطح بندی وجود دارد. انجمن های صنفی سراسری دربارۀ مسائل کاماًل درون صنفی 
بحث می کنند، مثالً انجمن نقاشان دربارۀ مسائل نقاشان؛ انجمن کارگردانان دربارۀ موضوعات مربوط 
به این گروه. کانون های تخصصی دربارۀ مشکالت صنفشان بحث می کنند و دربارۀ مسائل کل صنف 
سینما نه فقط کارگردان یا هنرپیشه. بعد در سطح کالن تر، کل فرهنگ، هنر و رسانه بحث می شود. در 
نتیجه وزارت کار و فرهنگ و ارشاد اسالمی این طرح را مشترکاً به هیئت وزیران پیشنهاد دادند. یک 
تیم 7نفره انتخاب شد و با حضور این افراد بحث های تخصصی پیگیری شد. این افراد کارهای پیگیری 

و اقناع هیئت وزیران را انجام دادند و در نهایت طرح تصویب شد. 
در این هنگام کمیسیونی برای تشخیص تشکیل شد. برای اینکه سلیقه ای عمل نشود و با تغییر 
مدیران روند کار تغییر نکند و کار فقط در تمرکز دولت نباشد و انجمن ها هم در تصمیم ها نقش داشته 
باشند، یک کمیسیون پیش بینی شد. به این شکل که درخواست ها به وزارت کار برود. اگر وزارت کار 
در تشخیص مشکل داشت به کمیسیون ارجاع دهد و اگر این کمیسیون تشخیص داد که باید گروهی 
انجمن صنفی داشته باشد این کار حتماً انجام شود. بعد شیوه ها و اساسنامه ها نوشته شدند و روند 

شکل گیری آغاز شد.
با مسیری که طی شد در حال حاضر بستر فراهم شده است. این کار هم مثل هر کار دیگری فرصت ها 

و تهدیدهایی دارد.
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گام دوم: تصویب نامۀ هیئت وزیران

حقیقی  اشخاص  سراسری  انجمن صنفی  تأسیس  تصویب نامۀ  که  است  زمانی  آبان 1398   19
پدیدآورندۀ آثار فرهنگی و هنری و شاغالن بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رستۀ تخصصی به تصویب 

رسید و ۲۲ آبان 1398 ابالغ شد.
هیئت وزیران در جلسۀ 1398/8/19 به پیشنهاد مشترک شماره 18۰۰38 مورخ 1398/5/1۶ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند )چ( ماده )9۲( قانون برنامۀ پنج سالۀ 
ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانـ  مصوب 1395ـ  و به منظور تأمین 
امنیت شغلی شاغالن مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این 

حوزه تصویب کرد:
1. اشخاص حقیقی پدیدآورندۀ آثار فرهنگی و هنری و شاغالن بخش فرهنگ و هنر و رسانه می توانند 
برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رستۀ تخصصی، درخواست خود را به وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی ارائه کنند.
۲. کانون انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه از اجتماع نمایندگاِن حداقل 5 انجمن صنفی 

سراسری همگن تشکیل می شود.
3. کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه متشکل از حداقل 1۲ نماینده از 

کانون های انجمن های صنفی مربوط خواهد بود.
۴. در صورت بروز اختالف نظر در ثبت انجمن های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص 
شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری 
انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می شود: الف. نمایندۀ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
ب. نمایندۀ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ پ. هفت نفر از نمایندگان تشکل ها و انجمن های فرهنگی 
و هنری و رسانه ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل های 

بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می شوند.
5. دبیرخانۀ کمیسیون موضوع بند ۴ این تصویب نامه تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی )بدون افزایش ساختار و نیروی انسانی فعلی( تشکیل می شود.
۶. کمیسیون موضوع بند ۴ این تصویب نامه موظف است ظرف ۲ سال شرایط الزم برای تغییر و 
انطباق وضعیت تشکل های صنفی و حرفه ای و فرهنگی و هنری و رسانه ای موجود را که بر اساس 
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قوانین و مقررات مختلف به ثبت رسیده اند با ضوابط موضوع بند 7 این تصویب نامه فراهم کند.
به  مربوط  امور  سایر  و  ابالغ مصوبات  تصمیم گیری،  تشکیل جلسات،  7. دستورالعمل چگونگی 
کمیسیون موضوع بند ۴ این تصویب نامه و همچنین ضوابط مربوط به نحوۀ تأسیس، چگونگی نظارت و 
نحوۀ فعالیت تشکل های موضوع این تصویب نامه )اعم از کانون ها، خانه ها و انجمن ها( و تأسیس کانون 
فراگیر سراسری و تعریف و تشخیص مفاهیم مندرج در این تصویب نامه پس از تصویب در کمیسیون 
موضوع بند ۴ این تصویب نامه با امضای وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

ابالغ می شود.
معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری
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گام چهارم: تشکیل کمیسیون بند چهار با حضور نمایندگان صنوف

پس از تصویب هیئت وزیران بالفاصله کمیسیون بند ۴ تشکیل شد و بر اساس بند 7 تصویب نامه، 
چگونگی  تأسیس،  نحوۀ  به  مربوط  ضوابط  همچنین  و  جلسات  تشکیل  چگونگی  دستورالعمل 
را  سراسری  فراگیر  کانون  تأسیس  و  تصویب نامه  موضوع  تشکل های  فعالیت  نحوۀ  و  نظارت 
 تدوین و با امضای وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ابالغ کرد.

کمیسیون همچنین اقدامات دیگری نیز انجام داده است که عبارت اند از:
 1. تصویب دستورالعمل تأسیس انجمن های صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه و ابالغ 

آن؛
 ۲. تصویب شیوه نامۀ تأسیس انجمن های صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه و ابالغ آن؛

 3. دفاع از مصوبۀ شمارۀ 1۰55۶9/ت 5۶91۴ ه مورخ ۲۲/۰8/1398 هیئت وزیران در 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامۀ شمارۀ 99۰997۰9۰۶۰1۰797 
مورخ 1399/۶/۴ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، مصوبه 

تأیید و شکایت شاکی رد شد.
 ۴. وضع مصوبۀ رفع ابهام از ماهیت انجمن های سراسری از حیث قرارگیری در شمول 

فصل ششم قانون کار؛
 5. تصویب نمونه اساسنامۀ تأسیس انجمن های صنفی سراسری فرهنگ هنر و رسانه؛

از  ارسالی  انجمن های سراسری  تأسیس  تقاضاهای  مورد  در  تصمیم گیری  و  بررسی   .۶  
سوی وزارت کار.

در تاریخ 13 خرداد 1399 اعالم شد که پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری می توانند از تاریخ 
انتشار این اطالعیه به مدت 3 ماه برای ارسال تقاضای تأسیس انجمن صنفی سراسری یا تقاضای 
تبدیل وضع خود به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

مراجعه کنند.
در متن این اطالعیه آمده بود: »پس از سال ها تالش و پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مشارکت فعال بیش از 1۴ تشکل فرهنگی و هنری 
موفق به اخذ مصوبه شماره 1۰55۶9 /ت 5۶91۴ ه مورخ ۲۲ /8 /98 هیئت محترم وزیران در راستای 
اجرای جزء یک بند )چ( ماده 9۲ قانون برنامۀ ششم توسعه می شود. به موجب بندهای ۴ و 7 مصوبۀ 
مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه 
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اجتماعی و 7 نفر از نمایندگان تشکل های فعال حوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مأمور و مسئول 
اجرای بخش های مربوطه و تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی آن تا زمان تشکیل کانون 
فراگیر می شود. به موجب تصویب نامه یادشده، اشخاص حقیقی پدیدآورندۀ آثار فرهنگی و هنری و 
شاغالن بخش فرهنگ، هنر و رسانه می توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رستۀ تخصصی 

درخواست خود را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه کنند«.
با این حکم صنوف مربوطه که پیش تر در تشکیل انجمن های صنفی محدودیت هایی از قبیل احراز 
شرایط الزم برابر دستورالعمل های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محدودۀ فعالیت استانی و کمبود 
تعداد اعضای الزم در یک رستۀ تخصصی در استان را داشتند می توانند به راحتی تقاضای خود را به 
وزارت مزبور ارائه کنند و در صورت بروز اختالف نظر در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب نامه با 
وزارت کار، کمیسیون موضوع بند ۴ تصویب نامۀ هیئت وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر 

فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعالم نظر خواهد بود.
این اطالعیه می افزاید: »پس از جلسات متعدد کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و 
رسانه موفق به تصویب دستورالعمل همچنین شیوه نامۀ تأسیس انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و 
رسانه و کانون های مربوط شده و در همین راستا برابر بند 7 تصویب نامۀ هیئت وزیران تأیید و موافقت 
وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی را اخذ می کند و برای اجرا هر دو 
متن طی  نامه های شماره ۴855 مورخ ۲۰ /1 /99 و شماره 3۰9۶۶ مورخ 31 /۲ /99 مدیرکل محترم 
سازمان های کارگری و کارفرمایی معاونت روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مدیران 
کل اجرایی وزارت مزبور در سراسر کشور ابالغ شده است. با تصویب و ابالغ دستورالعمل و شیوه نامۀ 
تقاضای  به  پاسخگویی  آمادۀ  وزارتخانه  دو  هر  و  اصلی شده  مرحلۀ  وارد  حال حاضر  در  یادشده 
متقاضیان هستند. با توجه به اینکه شرایط و ضوابط مربوطه به تفصیل در دستورالعمل و شیوه نامۀ 
یادشده آمده، از ذکر آن خودداری و برای شفاف سازی و اطالع رسانی بهتر، هر دو متن و ابالغیه های 

مربوطه منتشر می شود«.
نکتۀ قابل توجه برای تشکل های فعال موجود در این حوزه این است که برابر ماده ۴ شیوه نامۀ یادشده 
»کلیۀ انجمن های موجود فعال در حوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه که مورد تأیید کمیسیون هستند، 3 ماه از 
تاریخ انتشار اطالعیۀ کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت به ارسال تقاضای تأسیس انجمن های 
صنفی سراسری ذی ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا 
اداره کل ]سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی[ اقدام کنند. چنانچه با 
انقضای این مهلت، تقاضایی از سوی انجمن های مذکور ارائه نشود هر ذی نفع واجد شرایطی می تواند با 
رعایت این شیوه نامه اقدام به ثبت تقاضای تأسیس انجمن صنفی در اداره کل کند. البته مهلت 3 ماهۀ 
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مذکور در این ماده در موارد خاص برای انجمن هایی که بنا به دالیل موجه و مورد تأییِد کمیسیون 
موفق به طرح تقاضای خود نشوند صرفاً برای یک مرتبه و حداکثر تا مدت 3 ماه با تصویب کمیسیون 
قابل تمدید است. بنابراین از تاریخ این اطالعیه ضروری است تشکل های فعال موجود مانند انجمن های 
هنرهای تجسمی، کانون ها و انجمن های ذیل خانه های سینما، تئاتر و موسیقی در خصوص این مسئله 

و اخذ تصمیمات الزم تسریع کنند«.
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همگرایی دولت و صنوف

طبق تصویب نامۀ هیئت وزیران، دبیرخانۀ کمیسیون بند ۴ تصویب نامه در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تشکیل شد. با رأی اعضا ایرج راد به عنوان رئیس انتخاب شد و حامد سهرابی به عنوان نمایندۀ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر کمیسیون معرفی شد. با او که هم زمان مدیرکل دفتر حقوقی و 
مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است دربارۀ این تجربه گفت وگو کردیم و دیدگاه او را در 

ادامه می خوانیم.
حاصل بیش از 1۴ سال فعالیت هنرمندان و فعاالن فرهنگی برای به رسمیت شناخته شدن پیشه شان 
در قالب قانون کار کشور به عنوان شغل و تشکیل انجمن های صنفی با هدف تأمین امنیت شغلی 
شاغالن مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه ای، و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای، در نهایت یکشنبه 19 
آبان 1398 و هم زمان با نخستین روز هفتۀ وحدت، دستورالعمل نحوۀ تشکیل و فعالیت انجمن های 
فرهنگ، هنر و رسانه های کشور به تصویب هیئت وزیران رسید و مقرر شد با استناد به تبصرۀ 5 ماده 
131 قانون کار مصوب 13۶9 و با رعایت تصویب نامه های یادشده، آیین نامۀ چگونگی تشکیل حدود، 
وظایف، اختیارات و نحوۀ عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، امکان تشکیل کانون سراسری 

فرهنگ، هنر و رسانه کشور فراهم شود.
بعد از امضای پیش نویس طرح مصوب تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه که به امضای وزرای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید، بار دیگر اعضای این کمیسیون با همراهی 
تشکل های فعال در عرصۀ فرهنگ، هنر و رسانه نشست های تخصصی را برای آشنایی بیشتر با قوانین و 
مقررات و رسیدن به شیوه ای جامع و کامل در مسیر تدوین شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی شدن طرح 

تشکیل کانون فراگیر در دستور کار قرار دادند.
در نهایت بعد از برگزاری 8 جلسۀ مستمر با وجود شیوع ویروس کرونا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سیزدهم خرداد 1399 اطالعیه ای دربارۀ نحوۀ تشکیل انجمن سراسری فرهنگ، هنر و رسانه و شیوۀ 
ثبت نام متقاضیان و فعاالن این خانواده در کشور طی بازۀ زمانی 3 ماهۀ تابستان 1399 منتشر کردند.

نخستین خواستۀ هر شغلی که به عنوان نیاز آن شناخته می شود آن است که بتواند در قالب تشکلی، 
مطالبات صنفی خود را پیگیری کند. غالب مشاغل اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به دلیل قواعد و 
مقرراتی که حاکم بر انجمن های صنفی وزارت کارند امکان آنکه بتوانند در قالب تشکل های کارگری، 
یا همان موضوع فصل ششم قانون کار، خود را به ثبت برسانند نداشتند، زیرا باید در گام نخست رابطۀ 

کارگری و کارفرمایی را اثبات می کردند، قرارداد می آوردند و مزدبگیر بودنشان را احراز می کردند.
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این در شرایطی است که هنرمند کمتر در قید و بند چنین تشکیالتی است که به عنوان  مثال، 
قراردادی را منعقد و رابطۀ کارگری و کارفرمایی را احراز کند. یک نقاش برراساس نگاه روحی، عاطفی 
و احساسی اثر خلق می کند و ممکن است هر ۲ یا 3 سال نمایشگاهی برگزار کند و آثارش را به فروش 
برساند. اما اگر در این بازۀ زمانی مشکلی برای او رخ دهد از جبران آن می ماند. اگر همان هنرمند بتواند 
در قالب یک تشکل خود را تعریف کند می تواند به سادگی اولین حق خود، یعنی حق مطالبۀ صنفی، 

را پیگیری کند.
وقتی چنین توانی هنگام مشکالت برای جامعۀ هنرمندان نباشد، هنرمندان احساس می کنند در 
واقع شغلشان در جامعه اصاًل تعریف نشده و به زبان ساده تر در نگاه قانون کشور مزدبگیر محسوب 
نمی شوند. تعریف کارگر امروز معنایی عمومی دارد؛ سازمان جهانی کار هر فردی که کارمند دولت نباشد 
و مزدبگیر باشد را کارگر تعریف می کند. بر این اساس مشاغل هنری چون در شاخۀ مزدبگیر بودن 
تعریف نمی شوند، مفهوم پیشه، حرفه و شغل برای فعاالن این مشاغل تعریف نشده است. پس نخستین 
مزیت تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه آن است که فعالیت آن ها یک شغل محسوب می شود؛ 
چیزی که تا امروز از آن محروم بودند. همچنین در قالب یک تشکل می توانند به راحتی مطالبات صنفی 

خود را پیگیری کنند.
با توجه به اینکه اساساً انجمن های صنفی در یک محدودۀ جغرافیایی استانی و شهرستانی تعریف 
می شوند، این مشاغل برای آنکه بتوانند تشکلی سراسری شوند با مشکالت متعددی روبه رو هستند که 
امکان تحقق این مهم را کاهش می دهد. رسیدن به آن مهم تنها در شرایطی میسر است که جامعۀ 
هنرمندان، اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در طبقه ای قرار گیرند که حرفه و پیشۀ آن ها به عنوان کانون 
کارگری یک رشتۀ خاص تعریف شود. کارگران پمپ بنزین، کارگران صنف نانوایی یا کارگران رستوران ها 
عضو کانون عالی کارگری صنف خود به حساب می آیند، درحالی که در حوزۀ فعاالن فرهنگ چنین 
مفهوم و طبقه بندی ای تا پیش از این وجود نداشته است. به عنوان مثال، در استان های دورافتاده یا 
کمتر برخوردار و حتی استان های برخوردار الزم است 5۰ نفر در یک رشتۀ هنری دور هم جمع شوند تا 
بتوانند انجمنی را تشکیل دهند. سؤال اینجاست مثاًل مگر ما چند تدوینگر سینما در یک استان داریم؟ 

آیا تعداد آن ها به 5۰ نفر می رسد تا یک انجمن صنفی را تشکیل دهند؟
بنابراین مصوبۀ آبان سال 1398 هیئت وزیران در حوزۀ تأسیس انجمن های صنفی سراسری فرهنگ، 
هنر و رسانه این امکان را داد که مشاغل فرهنگی و هنری در کل کشور با نسبتی مشخص بتوانند انجمن 
سراسری مختص خود داشته باشند. با این تعریف دیگر شاهد انجمن مجسمه سازان تهران نخواهیم بود 

و انجمن مجسمه سازان ایران را خواهیم داشت.
سومین مزیِت دیده شدن فعالیت صنفی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به شکل سراسری فراهم شدن 
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شرایطی است که پیگیری مطالبات فعاالن این بخش ها را به صورت ملی برای آن ها ایجاد می کند. تحقق 
این مهم این امکان را فراهم کرد که اگر در استانی حتی دو نفر در یک شاخۀ هنری حضور داشتند و 
نمی توانستند تا امروز زیر چتر تشکل یا صنفی فعال کنند می توانند به راحتی با ورود به تشکل فراگیر 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه مطالبات خود را ابراز و پیگیری کنند.
نباید فراموش کرد که سهم باالیی از مشکالت و مسائل به جامعۀ فرهنگ، هنر و رسانۀ ما ملی 
مربوط است و نمی توان آن ها را در قالب استانی و شهرستانی تجزیه و تحلیل کرد. امروز مسئلۀ بیمه 
اصحاب فرهنگ و هنر و مسئلۀ معیشت آن ها مسائل ملی است نه استانی. هنرمندان ما مسائل بومی، 
منطقه ای و محله ای بسیار کمی دارند و اغلب مشکالت و آسیب های آن ها مسائل ملی است. بنابراین 
وقتی زیر چتر صنفی سراسری قرار گیرند، قدرت فعالیت و درصد تحقق مطالباتشان دامنۀ بسیار 
گسترده تری از سطح استانی و شهرستانی به خود می گیرد، زیرا به عنوان یک صنف و واحد سراسری 
عمل می کنند. این مزیت دیگری برای انجمن های صنفی ا ست که به شکل سراسری می توانند وجود 

داشته باشند و فعالیت کنند.
تشکیل کانون یادشده در دو قانون برنامۀ چهارم و پنجم توسعه وجود داشت اما محقق نشد. بعد از 
سال ها جامعۀ هنری توانست برای تحقق این مهم به وفاقی دست یابد که دولت آن را بپذیرد. می دانیم 
تشکیل انجمن های صنفی و سراسری تصمیم دولت نیست، بلکه نظر و رویکرد پانزده تشکل صنفی 
فرهنگی و هنری است که گرد هم آمدند، طی 18 ماه بیش از ۴۰ جلسه برگزار کردند و ماحصل آن 
تحقق اساس نامۀ تشکیل انجمن  فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه شد. در حقیقت خود اهالی و فعاالن این 
جامعه توانستند طی گفت وگو، مباحثه و پشت سر گذاشتن ساعت ها تبادل نظر برای تحقق کانون فراگیر 

فرهنگ، هنر و رسانه با خود به توافق برسند.
دولت نیز در این زمینه با آن ها همکاری کرد تا برای اولین بار بعد از سال ها، اهالی این حرفه ها 
بتوانند ذیل مشارکتی جمعی برای خود تشکل و صنف واحدی راه اندازی کنند؛ تشکل و صنفی که 
تا امروز وجود نداشته اما این مطالبه سال ها میان اهالی فرهنگ و هنر مطرح بوده است. در حقیقت 
دولت تدبیر و امید خواسته ای از جامعۀ هنری را محقق کرده که همۀ اهالی این جامعه سال ها در 
انتظار تحقق آن بودند. برای رسیدن به اساس نامه و شیوه نامۀ مصوب تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، 
هنر و رسانه هر سه نوع فعالیت تعریف شدۀ صنفی کشور مورد مطالعه و کار کارشناسی دقیق قرار 
گرفته اند. نخستین فعاالن جامعۀ صنفی به نظام مهندسی یا پزشکی کشور بازمی گشت که می دانیم 
که این نظاْم نظامی مدرک محور است، یعنی افراد حاضر در آن باید تحصیالت مهندسی و یا پزشکی 
داشته باشند و برای فعالیت اگر از سوی نظام صنفی سراسری شان مجوز نداشته باشند نمی توانند 
فعالیت کنند. اما هنر از مصادیق آزادی بیان است و هنرمند ممکن است تحصیالت آکادمیک نداشته 
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باشد یا حتی از نعمت سواد بی بهره باشد اما در قالب اثر و زبان هنری مربوط به آن حرفی بزند که 
دنیا دنیا فلسفه و احساس را به مخاطب منتقل کند. بنابراین اساساً این نوع نظام به درد جامعۀ 

هنری نمی خورد.
در گام دوم به قانون نظام صنفی مصوب سال 139۲ نگاهی افکندیم. اصناف موجود در آن نظام 
اصنافی محله محور بودند. نانوایان، خواروبارفروشان، آرایشگران، همه در محلی تعریف شده و تجاری 
مشغول فعالیت هستند. اما یک هنرمند ممکن است در منزل پشت میز تحریر خود شعری بسراید. پس 
در اساس، تحقق این نظام صنفی با رویکرد و هدف مورد مطالبۀ اهالی فرهنگ، هنر و رسانه متفاوت بود.
هدف جامعۀ فعاالن فرهنگ، هنر و رسانه در قالب فصل ششم قانون کار تعریف می شود. قانون برنامۀ 
ششم به دولت اختیار داده است که نظام صنفی مترتب بر افراد جامعۀ فرهنگی و هنری را فراهم کند. 
بنابراین دولت پای کار آمد و این مزیت پنجم تشکیل کانون فراگیر اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه است 
که به تکلیف قانونی عمل شده است؛ تکلیفی که در قانون چهارم و پنجم توسعه تحقق آن تکلیف بود، 
اما بدان عمل نشده بود و در این برهۀ زمانی و تاریخی دولت تدبیر و امید به یکی از تکالیف قانون برنامۀ 

ششم جامۀ عمل پوشاند.
فعالیت صنفی و پیگیری مطالبات صنفی معنایی وسیع دارد که مباحثی مانند حقوق و مزایا، بحث 
داوری و حل اختالفات داخلی اعضا، پیگیری حقوق و مطالبات این افراد در سطوح داخلی و بین المللی 
و نظایر آن را شامل می شود. اما وقتی تشکلی وجود نداشته باشد چنین مسائلی از چه نهاد و مرجعی 
باید پرسیده شود؟ وقتی صنفی سراسری و واحد وجود نداشت چه بخشی می تواند زبان گویای دغدغه ها 

و مشکالت خانوادۀ فرهنگ، هنر و رسانه باشد؟
امروز در دولت یا مجلس شاهد مصوبات متعدد هستیم. اما برای اجرایی کردن این مصوبات در حوزۀ 
فعاالن فرهنگ، هنر و رسانه، یکی از چالش ها آن است که چه نهادی را برای حل مشکالت بخش های 
موسیقی، تئاتر، سینما یا هنرهای تجسمی باید به میدان بیاوریم. وقتی تشکل های رسمیت یافته یا 
اصنافی معّین و مشخص وجود ندارند، مصوبات قانونی که از مجلس بیرون می آید یا مصوباتی که تحت 
عنوان مقررات از دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی بیرون می آید چگونه باید برای اهالی فرهنگ، 
هنر و رسانه تبیین شود وقتی این بخش صنفی ندارد که آن ها را نمایندگی کند. پس حق و حقوقشان 
دیده نمی شود. اگر صنفی با مجوز رسمی و شناخته شده وجود داشته باشد که بتواند خانوادۀ فرهنگ، 
هنر و رسانه را نمایندگی کند برای تمام مصوبات مختلْف آن ها دعوت می شوند، در جلسات کارگروه 
تخصصی اعالم نظر می کنند و همین مشارکت باعث می شود قوانین مربوط به خانوادۀ فرهنگ، هنر و 

رسانه صددرصد پخته تر، کامل تر و دقیق تر اجرا شوند.
وقتی صنف واحد و مورد وثوق بدنۀ قانونی کشور در حوزۀ فعاالن و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
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وجود داشته باشد شاهد ایجاد هم صدایی در جامعۀ هنری در مسائل مختلف دعاوی، دغدغه ها و 
مشکالت اجتماعی آن ها خواهیم بود. دیگر شاهد تشتت آرا و دسته های موافق و مخالف در برابر قوانین 
نیستیم. اینجا اصناف در نگاه کلی موضع جمع را رسیدگی می کند و موضع آن موضع رسمی و قانونی 

یک جریان شناخته شده به عنوان خانوادۀ فرهنگ، هنر و رسانۀ کشور است.
از زمانی که برگزاری جلسات متعدد انجمن ها و اصناف مختلف فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور آغاز 
شد، بعد از تهیۀ پیش نویس مصوبه، جلسه ای با حضور تشکل های مختلف و دو وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد و بعد از رد و بدل خواسته ها و مطالبات جامعۀ هنری 
و رسانه ای کشور، پیشنهاد آن ها پذیرفته شد و به امضای دو وزیر و 1۴ تشکل رسمی حاضر در جلسه 
رسید و به هیئت دولت ارائه شد. در ادامه جلسات متعدد در دولت برگزار شد و بعد از دفاعیات، این 
پیش نویس به تصویب اعضای هیئت دولت رسید. کمیسیونی برای اجرایی کردن مصوبۀ انجمن های 
صنفی سراسری تشکیل شد. اعضای این کمیسیون مرکب از یک نماینده از جانب وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی؛ یک نماینده از جانب وزیر کار؛ و 7 نفر از تشکل های مختلف جامعۀ فرهنگی، هنری و 
رسانه ای کشور بودند. این کمیسیون هدف خود را تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه اعالم کرد 

و امیدواریم روزی در آیندۀ نزدیک شاهد تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه باشیم.
تا امروز با توجه به وضعیت کرونا و محدودیت های خاص این بیماری و به رغم همۀ این موانع، 8 
جلسه کمیسیون به شکل تخصصی برگزار شده که ماحصل آن تدوین دستورالعمل تشکیل انجمن های 
سراسری و شیوه نامۀ مربوط به آن دستورالعمل بوده است که به تأیید وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسیده است. بر اساس مصوبۀ هیئت وزیران، دستورالعمل ها و آیین نامه ها با 

تصویب این دو وزیر الزام آور و اجرایی می شوند.
فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که 
ارتباط مستقیم با ثبت و صدور مجوز برای فعالیت انجمن ها و نهادهای صنفی دارد. با او دربارۀ این روند 

گفت وگو کرده ایم که دیدگاهش را می خوانید.
 بر اساس مصوبۀ ۲۲ آبان ماه سال 1398 هیئت وزیران در راستای اجرای جز یک بند )چ( ماده 
9۲ قانون برنامۀ ششم توسعه و به موجب بندهای ۴ و 7 مصوبۀ مذکور، صنوف مشمول که پیش تر 
در تشکیل انجمن های صنفی مربوطه محدودیت هایی از قبیل احراز شرایط الزم منطبق با مقررات 
آیین نامۀ انجمن های صنفی و کانون های مربوط ازجمله کمبود تعداد مورد نیاز اعضای الزم در یک 
رستۀ تخصصی در استان را داشتند و همچنین آیین نامۀ مذکور اجازۀ تشکیل تشکل موردنظر آن ها 
در سطح سراسری را نمی داد، از این پس می توانند تقاضای خود را به شرط دارا بودن حد نصاب ۲۰۰ 

متقاضی برای تأسیس انجمن یا ۲۰۰ عضو برای تبدیل وضعیت انجمن به این اداره کل ارائه کنند.
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پیرو ابالغ مصوبۀ هیئت وزیران در راستای اجرای جز یک بند )چ( ماده 9۲ قانون برنامۀ ششم توسعه 
و به موجب بندهای ۴ و 7 مصوبۀ مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و 7 نفر از نمایندگان تشکل های فعال حوزۀ فرهنگ، هنر و 
رسانه تشکیل شد و مأمور و مسئول اجرای بخش های مربوطه و تدوین دستورالعمل و شیوه نامۀ اجرایی 

آن شد.
کمیسیون یادشده پس از جلسات متعدد موفق به تصویب دستورالعمل و همچنین شیوه نامۀ تأسیس 
انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه شد که در همین راستا برابر بند 7 تصویب نامۀ 
هیئت وزیران، به تأیید وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید و هر دو متن 
طی نامه های شماره ۴855 مورخ ۲۰/ ۰1/ 99  و شماره 3۰9۶۶ مورخ 31/ ۰۲/ 99  اداره کل سازمان های 
کارگری و کارفرمایی به مدیران کل اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ابالغ شده اند. با تصویب و ابالغ 
دستورالعمل و شیوه نامۀ یادشده، مصوبۀ هیئت وزیران وارد مرحلۀ اجرا شده و هر دو وزارتخانه آمادۀ 
پاسخگویی به تقاضای متقاضیان هستند. به موجب تصویب نامۀ یادشده اشخاص حقیقی پدیدآورندۀ آثار 
فرهنگی و هنری و شاغالن بخش فرهنگ، هنر و رسانه می توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری 
در رستۀ تخصصی، درخواست خود را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه کنند و در صورت ابهام در 
ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب نامه، کمیسیون موضوع بند ۴ تصویب نامۀ هیئت وزیران یا همان 

کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعالم نظر خواهد بود.
نکتۀ قابل توجه اینکه با توجه به سابقۀ فعالیت تشکل های فعال موجود در حوزۀ فرهنگ و هنر و 
رسانه، برابر ماده ۴ شیوه نامۀ یادشده، تمامی انجمن های موجود فعال در حوزۀ فرهنگ، هنر و رسانه که 
مورد تأیید کمیسیون هستند 3 ماه از تاریخ انتشار اطالعیۀ کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت 
به ارسال تقاضای تأسیس انجمن های صنفی سراسری ذی ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل 
مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا اداره کل )سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی( اقدام کنند. چنانچه با انقضای این مهلت، تقاضایی از سوی انجمن های مذکور ارائه نشود 
هر گروهی از ذی نفعان واجد شرایط می تواند با رعایت این شیوه نامه، اقدام به ثبت تقاضای تأسیس 

انجمن صنفی در اداره کل کند.
مهلت سه ماهۀ یادشده در این ماده، در موارد خاص، برای انجمن هایی که بنا به دالیل موجه و مورد 
تأیید کمیسیون موفق به طرح تقاضای خود نشوند صرفاً برای یک مرتبه و حداکثر تا مدت 3 ماه با 
تصویب کمیسیون قابل تمدید است. بنابراین از تاریخ این اطالعیه ضروری است تشکل های فعال موجود 
مانند انجمن های هنرهای تجسمی، کانون ها و انجمن های ذیل خانه های سینما، تئاتر و موسیقی دربارۀ 

این مسئله و اخذ تصمیمات الزم تسریع کنند.
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گام پنجم: در آستانۀ تأسیس کانون فراگیر صنوف فرهنگ و هنر

18 اسفند 1399 انجمن عکاسان ایران به عنوان نخستین انجمن صنفی سراسری حوزۀ فرهنگ، هنر 
و رسانه بر اساس تصویب نامۀ هیئت وزیران به ثبت رسید. انجمن عکاسان ایران نخستین انجمن متقاضی 
تأسیس انجمن صنفی سراسری بود که از سوی کمیسیون تشکیل کانون فراگیر صنوف فرهنگ و هنر 
موفق به دریافت تأییدیه شد و پس از طی مراحل اداری مربوطه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان اولین انجمن صنفی سراسری حوزۀ فرهنگ، 

هنر و رسانه توانست مراحل ثبت را به اتمام برساند و موجودیت یابد.
در این زمان اعالم شد که از مجموع تقاضاهای تأییدشده که عبارت است از 13 مورد در حوزۀ تئاتر، 
19 مورد در حوزۀ سینما، 11 مورد در حوزۀ موسیقی، 7 مورد در حوزۀ تجسمی، 1 مورد در حوزۀ 
مد و لباس، 3 مورد در حوزۀ رسانه، 3 مورد در حوزۀ فرهنگی و نویسندگان و 1 مورد در حوزۀ میراث 
فرهنگی، به زودی شاهد تأسیس و نهایی شدن فرایند تشکیل انجمن های سراسری متعدد خواهیم بود.
اما پیش از تصویب این تصویب نامه نیز کوشش هایی از سوی برخی از نهادهای صنفی برای ثبت 
در وزارت کار شروع شده بود و تعدادی از انجمن های وابسته به خانه سینما ثبت شده بودند. در 
جلسات تدوین پیش نویس تصویب نامه یکی از کسانی که در کنار نمایندگان باقی صنوف فعاالنه شرکت 
می کرد ناصر عنصری، قائم مقام وقت مدیرعامل خانه سینما، بود که پیش تر تجربۀ پیگیری برای ثبت 

انجمن های وابسته به این خانه را در وزارت کار داشت. 
به گفتۀ او، سینماگران در خانه سینما عضو انجمن های مختلف هستند. هرکدام از این انجمن ها 
تشکیالت خود را دارند و خانه سینما، در کل، حکم یک انجمن فراگیر در حوزۀ سینما را پیدا کرده 
است. از این منظر فعالیت انجمن های مختلف هنری تحت پوشش یک انجمن فراگیر یک تفاهم میان 
اصناف و دولت بود که این تفاهم باید شکل قانونی به خود می گرفت. تشکیل این انجمن در واقع دست 
همه را باز می گذارد و ازآنجاکه خانه سینما از دیگر خانه های اصناف هنری در این زمینه جلوتر است، 

بهتر می تواند این روند را طی کند.
خانه سینما تجربیات خود را برای تأسیس انجمن فراگیر با گروه های دیگر هنری به اشتراک گذاشت 
تا بتوانند این امر را پیش ببرند تا به نتیجۀ نهایی برسند که خوشبختانه این اتفاق رخ داد. خانه سینما 
جدا از مجموعۀ دیگر هنرمندان کشور نیست. زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کاری با این 
عظمت انجام می دهد و همۀ اصناف هنری را دور هم جمع می کند تا در مورد خودشان تصمیم بگیرند 
و در نهایت به یک طرح مشترک برسند، خانه سینما نیز جدا از این صنوف نبوده و در کنار صنوف دیگر 

هنری حضور خواهد داشت.
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جدول انجمن ها

الف- تئاتر 

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

تأیید شد تأسیسی انجمن بازیگران خانه تئاتر 1

تأیید شد تأسیسی کانون تئاتر کودک و نوجوان  ۲

تأیید شد تأسیسی انجمن صنفی نمایشگران عروسکی خانه تئاتر 3

تأیید شد تأسیسی انجمن کارگردانان تئاتر ۴

تأیید شد تأسیسی کانون نمایشگران حرکت تئاتر 5

تأیید شد تأسیسی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ۶

تأیید شد تأسیسی انجمن طراحان گریم و ماسک تئاتر 7

تأیید شد تأسیسی انجمن موسیقی تئاتر 8

تأیید شد تأسیسی انجمن دستیاران کارگردان تئاتر 9

تأیید شد تأسیسی انجمن عکاسان تئاتر 1۰

تأیید شد تأسیسی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر 11

به دلیل خارج بودن از حوزۀ 
فرهنگ، هنر و رسانه رد شد تأسیسی انجمن کارکنان فنی و هنری تئاتر 1۲

تأیید شد تأسیسی انجمن مدرسان تئاتر 13

تأیید شد تأسیسی انجمن نمایشگران خیابانی تئاتر 1۴

به دلیل خارج بودن از حوزۀ 
فرهنگ، هنر و رسانه رد شد. تأسیسی انجمن روابط عمومی و تبلیغات تئاتر   15

در دست بررسی تأسیسی انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر 1۶
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 ب- سینما

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم 1

به دلیل ماهیت کارفرمایی انجمن رد شد. تبدیل وضعیت انجمن تهیه کنندگان مستقل ۲

به دلیل سبقۀ تأسیس انجمن گویندگان و 
سرپرستان گفتار فیلم و تأیید درخواست 

آن ها رد شد.
تأسیسی خانه دوبالژ ایران 3

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما تهران ۴

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی بازیگران سینما 5

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی بازیگران و بدلکاران ۶

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی انیمیشن 7

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران 8

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی طراحان فیلم 9

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه     1۰

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی عکاسان سینما 11

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی فیلمبرداران 1۲

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی مدیران تولید 13

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی کارگردانان مستند 1۴

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی نویسندگان و منتقدان سینمایی 15

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی تدوین گران سینما 1۶

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار 17

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی فیلم کوتاه 18

به دلیل ماهیت کارفرمایی انجمن رد شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی مؤسسات پخش فیلم 19

به دلیل ماهیت کارفرمایی انجمن رد شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی تهیه کنندگان مستند ۲۰

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی کارگردانان ۲1

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی فیلمنامه نویسان ۲۲

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی مدیران تدارکات ۲3

تأیید شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی چهره پردازان   ۲۴

به دلیل خارج بودن از حوزۀ فرهنگ، هنر 
و رسانه رد شد. تبدیل وضعیت انجمن صنفی تبلیغات سینما ۲5
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ج- موسیقی

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

به دلیل ماهیت کارفرمایی رد شد. تأسیسی انجمن سراسری ناشران موسیقی 1

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری نوازندگان سازهای 
کالسیک ۲

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری صدابرداران موسیقی 3

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری خوانندگان موسیقی 
کالسیک ۴

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری سازندگان ساز 5

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری خوانندگان موسیقی پاپ ۶

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری شاعران و ترانه سرایان 
موسیقی ایرانی 7

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری نوازندگان سازهای ایرانی 8

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری خوانندگان موسیقی 
ایرانی 9

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری آهنگسازان و رهبران 
ارکستر و کر ایرانی 1۰

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری نویسندگان و 
پژوهشگران موسیقی 11

تأیید شد. تأسیسی انجمن سراسری مدرسان موسیقی 1۲
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د- هنرهای تجسمی

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

تأیید شد تأسیسی انجمن صنفی هنرمندان سفالگر ایران 1

تأیید شد تأسیسی انجمن خوشنویسان ایران ۲

تأیید شد تأسیسی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران 3

تأیید شد تأسیسی انجمن تصویرگران ایران ۴

تأیید شد تأسیسی انجمن هنرمندان نقاش ایران 5

تأیید شد تأسیسی انجمن عکاسان صنعتی، تبلیغاتی و معماری ۶

علی رغم بررسی در جلسات متعدد، نتیجه 
نهایی اعالم نشده است تأسیسی انجمن صنفی هنرهای شهری ایران 7

تأیید شد تأسیسی انجمن عکاسان ایران 8

نتیجه نهایی هنوز اعالم نشده است تأسیسی انجمن هنرمندان رزین ایران 9

تأیید شد تأسیسی انجمن طراحان و دوزندگان رودوزی ها و 
آرایه های تزئینی مد و لباس ایران 1۰

ه- حوزه رسانه

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

تأیید شد تبدیل وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 1

به دلیل داشتن ماهیت جنسیتی رد شد تأسیسی انجمن صنفی بانوان رسانه ای کشور ۲

تأیید شد تأسیسی انجمن صنفی خبرنگاران فرهنگ و هنر 3

تأیید شد تبدیل وضعیت انجمن صنفی مطبوعاتی ۴
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و- حوزه فرهنگ

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

تأیید شد تبدیل وضعیت انجمن صنفی نویسندگان کودک و 
نوجوان 1

تأیید شد تأسیسی انجمن صنفی سراسری مترجمان ایران ۲

تأیید شد تأسیسی انجمن صنفی ویراستاران شهر تهران 3

تأیید شد تبدیل وضعیت انجمن صنفی داستان نویسان ۴

به دلیل امکان عضویت در زیرمجموعه انجمن 
مترجمان ایران و احراز نشدن شرایط برای 

تأسیس انجمن مستقل رد شد
تأسیسی انجمن صنفی مترجمان شفاهی 5

ز- سایر

نتیجه نوع درخواست عنوان انجمن متقاضی ردیف

تأیید شد تأسیسی انجمن صنفی حافظان و مرمت گران آثار فرهنگی و 
هنری ایران     1

به دلیل احراز نشدن شرایط، تشکیل 
انجمن رد شد تأسیسی انجمن صنفی هنرمندان صنایع هنری ۲
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مفاد اساسنامه انجمن صنفي کارگری )انجمن صنفی فرهنگ، هنر و رسانه(

ماده 1- هدف:
به استناد ماده 131 قانون کار جمهوري اسالمي ایران و در اجراي »آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود 
وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد  انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط«، مصوب هیوت محترم 
وزیران، تصویب نامه شماره 1۰55۶9/ت5۶91۴ه مورخ 98/8/۲۲ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل 
نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه و به منظور حفظ 
حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز 

باشد؛ این انجمن صنفي تشکیل مي شود. 
ماده2-  نام، حوزة جغرافیایی، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي:

نام: انجمن صنفي کارگری………………….. که در این اساسنامه به اختصار »انجمن صنفي« نامیده 
مي شود. 

حوزه جغرافیایي فعالیت انجمن صنفي، سراسر کشور جمهوری اسالمی است و اقامتگاه قانونی آن در 
استان...... شهرستان.....شهر....خیابان.....کوچه.....پالک..... و پست الکترونیک آن.........خواهد بود.

تبصره: هیئت مدیره مي تواند هر زمان که ایجاب کند نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه 
جغرافیایی فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطالع به اعضا - از طریقي که به تصویب مجمع 

عمومي رسیده باشد -  به طور کتبي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نیز منعکس کند. 
ماده 3- وظایف و اختیارات انجمن صنفي:

1- کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضاء از طریق ایجاد زمینه هاي 
مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن؛

۲- برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو؛
3- تالش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقای سطح آگاهی های الزم در شناخت 

و تأمین حقوق اعضاء؛
۴- تالش در بررسی و تحقیق درخصوص مشکالت، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری 

و ارائه پیشنهادات به اعضاء، مدیران و مسئوالن مربوط؛
5- جمع آوري اطالعات، بررسي و تحقیق درباره مشکالت، شناخت نیازها و اولویت ها؛

۶- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک هاي مالي داوطلبانه اعضا؛ 
7- همکاري در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکت هاي تعاوني و صندوق قرض الحسنه مربوط 
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به وظایف انجمن صنفی و تالش برای تأمین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات مربوط؛ 
8- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکالت کارگری و اجرای 

قانون کار؛
9- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه اي اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیباني 

مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي؛ 
1۰- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي 

مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد؛ 
انعقاد  و  قانون  با سایر سازمان هاي کارگري ذي ربط مشمول  11- شرکت در مذاکرات حرف ها 

پیمان هاي دسته جمعي با سازمان هاي کارفرمایي در سطح ملی و بین المللی؛
1۲- پیوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات 

قانوني؛ 
13- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور؛

1۴- همکاري با سایر تشکل هاي صنفي مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتي که به موجب مقررات 
قانوني بر عهده انجمن هاي صنفي قرار داده شده یا خواهد شد.

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده ۴- شرایط عضویت: همه کارگران در صورت دارا بودن شرایطی مي توانند به عضویت این انجمن 

صنفي درآیند؛ شامل:
1- تابعیت ایران؛

۲- اشتغال در یکی از حرفه های مرتبط با ارائه مدارک معتبر شامل: ……………………
3 - قبول و تعهد اجراي مقررات این اساسنامه و مصوبات قانوني ارکان انجمن صنفي؛

۴- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب؛
تبصره 1- کلیه واجدان شرایط مي توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمي توان به 

عضویت در انجمن صنفي مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد. 
تبصره ۲- در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت )به دلیل عدم احراز شرایط( یا 
تعلیق از عضویت اعضاء، هیئت مدیره مکلف است در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور 

جلسه قرار داده و تصمیمات مجمع عمومي در این زمینه قطعي است.
تبصره 3 - در صورتي که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفي را از دست دهد؛ یا در 
صورت عدم اشتغال ارادی درصنف مربوط بیش از ۶ ماه یا در صورت صدور آراي قطعی از سوی مراجع 
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قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضویت در انجمن صنفي مستعفي شناخته شده 
و توسط مسئوالن انجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد؛ لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

ماده 5- موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفي: 
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه؛ 
۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات قانوني هریک از ارکان انجمن صنفي.

ماده ۶- منابع مالي انجمن صنفي:
الف( ورودیه: براي هر عضو فقط یک بار دریافت مي گردد و مبلغ آن توسط ............... معین مي شود. 

ب( حق عضویت: ماهیانه/سالیانه که مبلغ آن توسط ................ تعیین مي شود. 
ج( کمک هاي اشخاص حقیقی یا حقوقی 

ماده 7 - همه اعضاء باید با توجه به ماده۶، حق عضویت خود را به حساب بانکي که انجمن صنفي 
تعیین و اعالم مي کند، واریز کنند و رسید بانکي را به مسئول مالی ارائه دهند.

تبصره 1- مبالغي که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت مي شود، قابل استرداد نیست. 
تبصره ۲- هیئت مدیره نمي تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه 

به مصرف برساند.
ماده 8  - چنانچه هر یک از اعضاء در مدت حداکثر..... ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت 
خودداري کند، از طرف مسئول مالی به وی اخطار کتبی داده می شود؛ چنانچه پس از اخطار کتبی 
مسئول مالی، حداکثر ظرف..... ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده نکند با تصویب هیئت 
مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفي به حالت تعلیق در مي آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت 

آنان از اختیارات مجمع عمومي عادي است.
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ارکان انجمن صنفي

ماده 9- ارکان انجمن صنفي عبارت است از:
1- مجمع عمومي؛

۲- هیئت مدیره؛
3-بازرس یا بازرسان.

الف - مجمع عمومي، حدود وظایف و اختیارات آن:
ماده 1۰- مجمع عمومي که عالي ترین رکن انجمن صنفي است از اجتماع اعضا به دو صورت عادي 

و فوق العاده تشکیل مي شود.
تبصره 1- براي تشکیل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت 
اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنامه ……………  یا…………….. که در آن، روز، ساعت، مکان 
تشکیل و دستور جلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام کند. بدیهي است؛ از تاریخ دعوت اعضاء 
تا تشکیل مجمع عمومي و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومي باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و 

حداکثر این فاصله نباید از ۴5 روز تجاوز کند.
تبصره ۲– دعوت مجامع عمومي با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ضمن اینکه بازرس یا بازرسان و 

همچنین یک چهارم اعضاء می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام کنند.
تبصره 3– دعوت کنندگان مجامع عمومي عادي یا فوق العاده مکلف اند موضوع، مکان و تاریخ تشکیل 
مجمع عمومي را حداقل ۲۰ روز پیش از تشکیل طي دعوتنامه کتبي به وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعي اعالم کنند.
تبصره ۴ – گزارش های مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضاست همزمان با دعوتنامه 

به طریق مقتضی )بند ۴ ماده 1۲(  به اعضاء اطالع رسانی شود. 
تبصره5 – اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره، 
بازرسان و سایر مواردي که مجمع عمومي تصویب کند که به طور کتبي و مخفي به عمل خواهد آمد. در 

هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.
تبصره۶- هریک از اعضای مجمع عمومی میتواند یکی دیگر از اعضا را به طور کتبی به وکالت از طرف 
خود به مجمع عمومی معرفی کنند و هر عضو می تواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع عمومي را 

عهده دار شود.
رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  نظارت  با  به صورت مجازی  برگزاری جلسات مجامع عمومی  تبصره7- 

اجتماعی مجاز است.
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ماده 11- مجمع عمومي عادي هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به عالوه یک اعضا رسمیت 
مي یابد. چنانچه بار اول به نصاب الزم نرسد، براي بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک 
سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت. چنانچه برای بار دوم به نصاب نرسد، برای بار سوم به همان ترتیب 

دعوت با حضور هر تعداد اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 1 - مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا  به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان 
یا یک چهارم اعضاء به طور فوق العاده تشکیل مي گردد. این مجمع نیز داراي همان وظایف و اختیارات 
مجمع عمومي عادي است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومي عادي 

خواهد بود.
تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومي عادي در کلیه مراحل با اکثریت نصف  به عالوه یک آرای حاضران 

معتبر است.
تبصره 3 - چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نشود یا به هر دلیل از ارائه کامل مدارک و مستندات خودداری شود، 
در صورت برخوردار بودن از مهلت شش ماهه مندرج در ماده 35، باید تشریفات قانونی جهت برگزاری 

مجمع عمومی و اخذ تأییدیه مصوبات، مجدداً اجرا شود.
ماده 1۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومي عادي عبارت است از:

1- بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیئت مدیره درخصوص گزارش عملکرد هیئت مدیره 
و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های آتی و قبلی انجمن 

صنفی؛
۲- بررسی گزارش مالی مسئول مالی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد 
گذشته و بودجه آتی؛ در صورت عدم تصویب، تصمیم گیری درخصوص نحوه رسیدگی برعهده 

مجمع خواهد بود.
3- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی؛

۴- تعیین نحوه اطالع رساني به اعضاء )درخصوص صورت جلسات، گزارش های مالی، بخشنامه ها و...(؛
5- بررسي و تصویب یا رد پذیرش متقاضیان عضویت در انجمن صنفي )مستند به دالیل محکمه پسند(؛

۶- رسیدگي نهایي به اعتراض کساني که طبق این اساسنامه از عضویت انجمن صنفي معلق یا سلب 
عضویت شده اند )موضوع ماده 5 اساسنامه(.

7- بررسی، تصویب و تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد انعقاد پیمان هاي دسته جمعي در جهت 
استیفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا؛

8- ایجاد کمیته ها و همکاري در جهت تأسیس و تقویت شرکت هاي تعاوني و سایر مراکز مرتبط؛
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9- انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفي؛
1۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء و یا تغییر آن؛

11- تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.
ماده 13 - مجمع عمومي فوق العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات ماده 15 با حضور دست کم 
نصف به عالوه یک اعضاء تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود در مرحلۀ دوم با 
حضورحداقل یک سوم اعضاء رسمیت مي یابد. در صورتی که مرحله دوم به نصاب نرسد، در مرحله سوم 
با همان ترتیب دعوت با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد؛ و در هر حال تصمیمات آن 

اعم از مرحله اول یا دوم یا سوم با اکثریت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 1۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از:

1- طرح و تصویب اصالحات اساسنامه؛
۲- انحالل انجمن صنفی و انتخاب هیئت تصفیه.

تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصالح اساسنامه باید به طور مشخص و کتباً حداقل ۲۰ روز 
قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطالع همه اعضاء و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

رسانده شود.
ماده 15-پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضاي حاضر و اعالم رسمیت جلسه  مجمع عمومي 
توسط رئیس یا یکي از اعضاي هیئت مدیره، بالفاصله هیئت رییسه مجمع عمومي، شامل حداقل پنج 
نفر، مرکب از  یک رییس، یک منشي و حداقل سه ناظر از بین اعضاي حاضر با رأي اکثریت اعضاء 

انتخاب و اداره  جلسه را برعهده خواهند گرفت.
تبصره: مجموع اعضای هیئت  رئیسه و ناظران مجمع باید عدد فرد باشد. 

ماده 1۶-وظایف و اختیارات هیئت رییسه:
1 - بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع )درصورت وصول اعتراض(، 
صالحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضاء به 

هیئت مدیره و اجرای سایر مقررات؛ 
۲ - اعضای هیئت رئیسه نباید از بین اعضای هیئت مدیره یا کاندیداي عضویت در هیئت مدیره و 
بازرسان باشند. )مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي یا زماني که تعداد حاضران در 

مجمع عمومی کمتر از ۲۰ عضو باشد(
و  اسامي  فهرست  نسخه  دو  موظف اند  فوق العاده  یا  عادي  مجامع عمومي  برگزارکنندگان    -  3
مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهیه کنند و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
نسخه دیگر را پیش از آغاز مجمع عمومي به امضاي اعضاي حاضر برسانند و جهت بررسی، تأیید و امضا 
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به هیئت رئیسه ارائه کنند. 
۴- هیئت رییسه مجمع عمومي مکلف است در پایان مجمع، نتیجه همه مصوبات و انتخابات را پس 

از شمارش آرا ضمن درج در صورت جلسه مجمع قرائت و امضا کند.
5- هرگاه در مجامع عمومي شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه 
نیابد، هیئت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء مي تواند اعالم تنفس کرده، مکان و تاریخ جلسـه 
بعدي را که حداکثر از ۲۰ روز متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهي 
مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم براي تشکیل جلسه، همان نصاب قبلي است که در صورت عدم 

تشکیل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.
ماده 17- چنانچه اعضاي شرکت کننده در انتخابات، ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومي 
با ذکر دالیل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات، کتباً اعتراض کنند، هیئت رییسه 
مجمع عمومي مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض، به آن رسیدگي کند 
و نتیجه را به نحو مقتضي به اطالع اعضاي انجمن صنفي، خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت 

آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تسلیم کنند.
ب – هیئت مدیره، وظایف و اختیارات آن:

........... نفر عضو علي البدل بوده که از بین  .......... نفر عضو اصلي و  ماده 18- هیئت مدیره داراي 
کاندیداهاي واجد شرایط با اکثریت نسبی آرای مأخوذه )طبق تبصره 5 ماده 1۰( در جلسه مجمع 
عمومي عادي، براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و تجدید انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در 

صورت حفظ شرایط الزم بالمانع است.
ماده 19- هیئت مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را 
تشکیل دهد و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مسئول امور مالی و همچنین از بین 
اعضاي هیئت مدیره یا خارج از آن یک دبیر، انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارک مالي و اوراق 
تعهدآور را طي صورتجلسه اي به اطالع اعضاء برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک 

مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تسلیم کند.
تبصره- دعوت اولین جلسه هیئت مدیره برعهده مسن ترین عضو هیئت مدیره است. 

ماده ۲۰- جلسات عادي هیئت مدیره هر ماه/دو هفته یک بار با حضور اکثریت اعضا )حداقل ......... نفر( 
رسمیت مي یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضاي حاضر به صورت حضوری یا مجازی در جلسه 

معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - زمان و مکان برگزاري جلسات و نحوه دعوت در اولین جلسه هیئت مدیره، تعیین و 

اطالع رسانی خواهد شد.
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تبصره ۲ - جلسات فوق العاده هیئت مدیره بنا به درخواست اکثریت اعضاء ) حداقل ......... نفر( برگزار 
می شود. نحوه دعوت و اطالع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی خواهد بود. 

به عنوان  فوق العاده( در طول یک سال  )به استثنای جلسات  از 3 جلسه  بیش  تبصره 3- غیبت 
استعفاي شخصي از سمت هیئت مدیره تلقي مي شود و براساس صورتجلسه هیئت مدیره، عضو یا اعضاي 
علي البدل به ترتیب تقدم آرا، جایگزین عضو اصلی خواهند شد، مگر اینکه مستندات موجه بودن غیبت، 

نظیر بیماری و... به هیئت مدیره ارائه شده باشد. 
تبصره ۴- خدمات هیئت مدیره، افتخاري است و هرگونه پرداخت به اعضای هیئت مدیره فقط از 

طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر است.
ماده ۲1- هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع 
عمومي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دریافت گواهینامه ثبت انجمن صنفي، نسبت به افتتاح 
حساب در یکی از بانک هاي کشور اقدام کند و شماره حساب را از طریق مقتضی )مطابق بند۴ ماده 

13( به اطالع اعضاء برساند. 
تبصره 1- دریافت هرگونه وجه، شامل ورودیه و حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه باید صرفاً 

از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.
تبصره ۲- کلیه پرداخت های انجمن صنفی باید از طریق چک انجام شود و تنخواه گردان برای مصارف 

ضروری و جزئی در نظر گرفته می شود.
ماده ۲۲ – همه مکاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر، ممهور به 
مهر انجمن و کلیه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره 
رسیده باشند با امضای مشترک مسئول مالی و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن، 

معتبر خواهد بود.
ماده ۲3 - در صورت استعفا، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت )برابر تبصره 3 ماده ۲1(، 
اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضاي مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در 
سمت ها، هیئت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي تسلیم کند. هرگونه تغییرات در اعضاي هیئت مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی مؤثر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1- مادامي که اکثریت اعضاي هیئت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند، انتخابات تکمیلي 

براي باقیمانده دوره برگزار مي شود.
اعضاي  اکثریت  یا سلب عضـویت  شرایـط  دادن  از دست  فوت،  استعفـا،  در صورت  تبصره ۲- 
هیـئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره باید تجدید شود. به هر حال چنانچه ظرف شش ماه در این زمینه 
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اقدامي صورت نگیرد بازرس یا بازرسان مکلف اند، انحالل انجمن را به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي 
اعالم کنند.

ماده ۲۴ – هیئت مدیره موظف است ظرف 3 ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت 
مجمع عمومي به منظور تجدید انتخاب مسئوالن انجمن صنفي اقدامات الزم را به عمل آورد.

تبصره – هیئت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ همه 
دارایي ها، اموال، اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.
ماده ۲5 - سایر وظایف و  اختیارات هیئت مدیره:

1- تهیه و تنظیم دفاتر مالي، عضویت و صورتجلسات هیئت مدیره به نحوی که قابل استناد بوده و 
نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیئت مدیره باشد.

۲- اجراي دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي؛
3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن 

صنفي؛
۴- بررسي بودجه و گزارش مالي مسئول مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومي؛

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگي به امور جاري انجمن صنفي؛
۶- تعیین محل اقامتگاه قانوني و دفتر مرکزي انجمن صنفي؛

7- انتخاب و معرفي نماینده به مراجع ذي صالح براي موارد خاص و معین؛
8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه هاي جاري و ضروري آن؛
9- همکاري درجهت تأسیس و تقویت شرکت هاي تعاوني و ایجاد امکانات رفاهي براي اعضا؛

1۰- وکالت و نمایندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاه هاي دولتي و ملي درحدود 
مقررات این اساسنامه؛

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان هاي دسته جمعي و بررسي وتصویب آییننامه هاي داخلي؛
1۲- تهیه گزارش عملکرد هیئتمدیره و ارائه آن به اعضا. )مطابق بند۴ ماده 1۲(؛

13- تعیین و اعزام نمایندگاني برای شرکت در جلسات و حضور در مراجع و مجامع مرتبط داخلی 
و بین المللی نظیر مراجع حل  اختالف و کمیته هاي مختلف مانند حفاظت فني و بهداشت کار و نظایر 

آن با رعایت مقررات قانوني و...؛
1۴- تشکیل کمیته هاي مختلف )در صورت لزوم( از قبیل کمیته حل  اختالف، کمیته عضویت، 

کمیته تدارکات و پشتیباني، کمیته امور حقوقي، کمیته رفاهي و سایر کمیته ها.
15- بررسی و تصویب پیوستن به انجمن هاي صنفي داخلی و بین المللی دیگر به منظور تشکیل یا 

عضویت در کانون انجمن هاي صنفي مربوط یا خارج شدن از کانون هاي مذکور؛
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ماده ۲۶ - وظایف رییس هیئت مدیره:
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هیئت مدیره به تشکیل مرتب 

جلسه؛
۲- اداره جلسات هیئت مدیره؛

3- ابالغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومي و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئوالن انجمن صنفي 
برای اجرا و پیگیري آن؛

۴- امضاي همه قراردادها و احکام استخدامي کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئوالن انجمن 
صنفي که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد؛

5- امضاي کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور )در صورت تعیین توسط هیئت مدیره( به 
اتفاق مسئول مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفي؛

۶- امضاي کارت هاي عضویت اعضاء پس از تأیید مسئول مالی انجمن صنفي؛
7- انجام سایر اموري که به موجب اساسنامه برعهده رییس قرار دارد.

تبصره1- قسمتي از وظایف رییس هیئت مدیره که مربوط به امور اداري است، قابل واگذاري به دبیر 
انجمن صنفي خواهد بود.

تبصره ۲ – در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای 1 و ۲ و3 را برعهده خواهد 
داشت.

ماده ۲7- هیئت مدیره می تواند نسبت به استخدام دبیر خارج از اعضا اقدام کند. با پایان اعتبار 
هیئت مدیره، رابطه استخدامي دبیر با انجمن صنفي نیز ملغي مي شود.

تبصره- دبیرخانه انجمن صنفي تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن صنفي و زیر نظر هیئت مدیره 
به منظور اداره تشکیالت اجرایي و اجراي مصوبات هیئت مدیره در مرکز اصلي انجمن صنفي دایر است 
و مي تواند داراي کارکناني باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره به 

کار گرفته مي شوند.
ماده ۲8– وظایف و اختیارات دبیر:

 دبیر درصورت تفویض از طرف هیئت مدیره داراي وظایفي به شرح ذیل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداري کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي؛

۲- انجام مکاتبات اداري و جاري انجمن صنفي؛
۴- تهیه و صدور و ابالغ دعوتنامه ها و امضاي کارت هاي عضویت اعضاء به اتفاق مسئول مالی انجمن 

صنفی؛
5- تهیه دفاتر »عضویت« و »امور مالي« و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها؛
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۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني؛
7- ابالغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوهنامه هاي دولتي و سایر مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده 

مسئوالن و اعضاي انجمن صنفي؛
8- مهیا کردن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومي، هیئت مدیره و بازرسان؛

9- ابالغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن، احکام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي 
اداري مربوط؛

1۰- معرفی و فراهم کردن امکان تماس بین اعضاء با هم و با مسئوالن انجمن صنفی؛
11- انجام سایر اموري که به نحوي با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره 1- اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیئت مدیره باشد. 
تبصره ۲- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیئت مدیره مسئول هستند.

ماده ۲9- وظایف و اختیارات مسئول مالی:
1- امضاي کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق یکي دیگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد 

مالي و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفي؛
۲- اداره امور مالي، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسیدگي و حفظ حساب هاي 

انجمن صنفي؛
3- رسیدگي به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تأیید و 

امضاي صورتحساب هاي مربوط؛
۴- صدور کارت عضویت اعضا جهت امضاي رییس هیئت مدیره؛

5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غیرمنقول، 
وجوه، اسناد، مدارک مالي وصحت معامالت انجمن صنفي؛

۶- ثبت کلیه دریافتي ها و هزینه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي؛
7- پیش بیني بودجه و هزینه هاي یک ساله انجمن صنفي و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارائه به 

مجمع عمومي.
تبصره 1- مسئول مالی موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومي ساالنه، گزارش کتبی 
مالي انجـــمن صنفي را جهت ارائه به مجمع عمومي تنظیم و پس از امضاي خود و رییس هیئت مدیره، 

رونوشت آن را در اختیار بازرسان و دبیر، برای اطالع به اعضاء قرار دهد.
تبصره ۲- مسئول مالی موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، کلیه دفاتر واسناد مالي 
انجمن صنفي را براي رسیدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسید و براي مدت معین، در اختیار 

آنان قرار دهد.
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تبصره 3 - مسئول امور مالی موظف است موارد مغایر با سیاست های مصوب مجمع عمومی را ضمن 
تذکر به هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه کند.

تبصره ۴ - در صورت عدم تصویب صورت های مالی، با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق 
حساب رسان رسمی بررسی می شود. 

جـ  بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان:
ماده 3۰ - بازرسان انجمن صنفي، متشکل از .......... نفر بازرس اصلي و ........... نفر بازرس علي البدل که 
با رأي مستقیم و مخفي اعضاء از بین کاندیداهاي واجد شرایط عضو انجمن صنفي براي مدت یک سال 
انتخاب مي شوند و تجدید انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي، مشروط به حفظ شرایط الزم، بالمانع است.

تبصره1- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آن ها، بازرس یا 
بازرسان علي البدل براي بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

تبصره۲ – هیئت مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به 
موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.
ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان:

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در 
کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده؛

۲- رسیدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزینه هاي انجمن صنفي و مراقبت در حسن 
جریان امور مالي و اداري انجمن صنفي )از جمله تبصره 3 ماده ۲9(؛

3- پیگیري و رسیدگي به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیئت مدیره یا مجمع عمومي )حسب مورد(؛

۴- رسیدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي برای ارائه به مجمع عمومي؛
5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومي در صورت لزوم با توجه به اختیارات مندرج در این 

اساسنامه؛
۶- شرکت در جلسات هیئت مدیره، بدون داشتن حق رأي؛ 

تبصره 1- بازرس/ بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومي ساالنه، گزارش مالي و کلیه 
محاسبات انجمن را رسیدگي و نظر مثبت یا منفي خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین 
بازرس/ بازرسان ملزم هستند، خالصه اقدامات خود را مکتوب تا در مواقع نیاز به مجمع عمومي )گزارش 

ساالنه( و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه کنند.
تبصره ۲ - بازرس/ بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوءاستفاده هریک از اعضا سمت دار 

انجمن از موقعیت خود، موضوع را کتباً به هیئت مدیره اخطار می کند.
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سایر مقررات
ماده3۲- کاندیداهاي عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باید داراي این شرایط باشند:

1- تابعیت جمهوري اسالمي ایران؛
۲- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران؛

3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي غیرقانوني؛
۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفري مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود؛

5- داشتن حسن شهرت؛ 
۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

و  کارگری  سازمان های  مدیرکل  مورددرخواست  اسناد  مکلف اند  انجمن صنفي  ماده 33-هیئت 
کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي یا نماینده قانونی ایشان را برای بررسي یا گرفتن تصویر 

در قبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید کتبی در اختیار قرار دهد.
ماده 3۴- انجمن صنفي در این موارد منحل مي شود:

1- در صورت تصویب مجمع عمومي فو ق العاده؛
۲- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن؛

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضایي کشور.
تبصره 1- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصویب مجمع عمومي فوق العاده منحل شود، مجمع عمومي 
مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب سه یا پنج نفر 
به عنوان اعضاي هیئت  تصفیه، اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعي اعالم کند.
تبصره ۲-چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره در مهلت مقرر قانوني یا 
براساس رأي مراجع قضایي منحل شود و تشکیل مجمع عمومي فوق العاده امکانپذیر نباشد، مراحل 
انحالل و تسویه حساب ها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، با توجه به تبصره ماده 1۶ 
آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط( طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضایی 

کشور صورت می گیرد(.
ماده 35- هیئت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمایي وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي به کلیه حساب هاي انجمن صنفي رسیدگي کند و فهرست کاملي از تمام دارایي هاي 
انجمن صنفي شامل اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهیه 
کرده، دارایي انجمن صنفی را پس از تصفیه کلیه حساب هـاي بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهي ها، 
ضمن تنظیم و امضـاي صورتجلسه اي، مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
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در اختیار .......................................... قرار دهد و در صورت عدم وجود به .................................... واگذار شـود.
ماده 3۶- مفاد این اساسنامه تابع آیین نامه انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط و مقررات تدوین 
اساسنامه بوده و هرگونه ابهامي در اجراي مقررات آن تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.
ماده 37- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي معتبر و 

قابل اجراست.
ماده38- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ۴ فصل و 38 ماده و ۴3 تبصره در تاریخ ...................... با اکثریت آرا به تصویب مجمع 
عمومي مؤسس/ فوق العاده انجمن صنفي کارگری ..................... رسید.

محل امضانام و نام خانوادگيسمتردیف

رییس1

منشي۲

ناظران3
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مراحل تشکیل انجمن هاي صنفي هنرمندان

 1- ارسال نامه درخواست و فرم تکمیل شده درخواست تشکیل انجمن صنفي سراسري مشاغل 
فرهنگي، هنري و رسانه اي توسط حداقل سه نفر به عنوان هیئت مؤسس و فرم فهرست اسامي و 
مشخصات متقاضیان عضویت در انجمن صنفي هنرمندان توسط حداقل ۲۰۰ متقاضي از استان هاي 

مختلف کشور به اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمایي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛
 ۲ -تأیید فرم هاي تکمیل شده توسط اعضاي هیئت مؤسس و متقاضیان عضویت در انجمن صنفي 

هنرمندان توسط هیئت موضوع کمیسیون ماده ۴؛
3 -تدوین پیش نویس اساسنامه توسط هیئت مؤسس، مطابق فرمت مورد تأیید کمیسیون؛

۴ -درج اطالعیه پذیرش عضو در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار؛
5 -درج اطالعیه دعوت مجمع عمومي در یکي از روزنامه کثیراالنتشار )حداقل ۲۰ و حداکثر ۴5 روز 

کاري قبل از برگزاري مجمع عمومي(؛
۶ -ارائه لیست نهایي اعضا توسط هیئت مؤسس به اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمایي؛

7 -برگزاري مجمع عمومي مؤسس در ساعت، مکان و تاریخ مقرر در آگهي؛
8 -برگزاري اولین جلسه هیئت مدیره و تعیین سمت اعضاي هیئت مدیره و ارائه صورتجلسه هاي 

مربوط پس از تکمیل و ارائه مدارک الزم؛
سایر مراحل به این شرح است:

- بررسي مدارک مربوط به مجمع عمومي و اعتراضات احتمالي - اعالم نتایج انتخابات و ثبت انجمن 
صنفي در صورت تطابق با مقررات مربوط - درج آگهي ثبت در روزنامه رسمي کشور و صدور گواهینامه 

ثبت انجمن صنفي.
رعایت این نکات در ارائه مدارک ضروري است:

- تاریخ و ساعت برگزاري جلسه هیئت مدیره - اسامي اعضای اصلي هیئت مدیره که در جلسه حضور 
دارند، انجمن تعیین سمت اعضاء شامل رئیس، نایب رئیس ، دبیر و خزانه دار و تعیین صاحبان امضای 
اسناد و اوراق مالي - درج موارد تصویب شده در صورتجلسات - تکمیل مدارک مربوط به مجمع عمومي 
و ارسال مدارک به اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمایي - ارائه صورتجلسات و سایر موارد مربوط 
طبق فرم هاي مربوط - لیست حاضران مجمع عمومي باید به امضای آنان رسیده باشد - تکمیل 
پرسشنامه آماري شماره 1۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - آگهي دعوت مجمع عمومي و اطالعیه 
پذیرش عضو انجمن صنفي در روزنامه رسیده باشد- تهیه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومي 
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پس از تأیید اعضاء به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع - صورتجلسه هیئت مدیره مبني بر تعیین 
سمت اعضا؛

 نکته : تشکل هایي که قباًل ثبت شده اند و درخواست تبدیل وضعیت آن ها به تأیید کمیسیون ماده ۴ 
رسیده است، باید ضمن ارائه مدارک مذکور اقدام به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده کنند و اساسنامه 

تشکل را مطابق فرمت پیشنهادي کمیسیون به تصویب مجمع برسانند.


