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 استان تهران یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ییسرکار خانم رضا

 یالماستان ا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یرخانیش  یآاق جناب

 استان لرستان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-آشتاب یآاق جناب

ن جتماعیمحترم تعاون، کار و رافه ا ریکلمد-یفیانتوص  یآاق جناب  استان همدا

 یاری استان چهارمحال و بخت  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یافضل  یآاق جناب

 استان کردستان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یصلوات  یآاق جناب

 استان کرمان یکل محترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریمد-پور نوش آباد یلیاسماع  یآاق جناب

 یناستان قزو یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یگروس  آاقی جناب

 زیداستان  یسررپست محترم تعاون کار و رافه اجتماع -یتشکر  یآاق جناب

 استان قم یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یانیکاو یآاق جناب

 ناناستان سم  یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-یانغن  یآاق جناب

 یاستان مرکز یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یی آبا یآاق جناب

 استان زنجان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یوسفی یآاق جناب

 استان البرز یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-فالح ژناد یآاق جناب

 ریاحمدو بو یلوهیگ استان که  یاجتماع  همحترم تعاون کار و راف ریکلمد-مرام یکخانم ن  سرکار

 استان اصفهان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمهاباد یکالن  یآاق جناب
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 استان خوزستان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ینغمگ  یآاق جناب

رب  یجاناستان آرذبا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یعباد یآاق جناب  یغ

 یاستان خراسان شمال  یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ی نور یآاق جناب

 استان هرمزگان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمیارباه  یآاق جناب

 یلاستان اردب   یکل محترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریمد-ردآباد یمیرح  یآاق جناب

 و بلوچستان یستاناستان س  یماع کار و رافه اجت  تعاونمحترم  ریکلمد-یدهجهاند یآاق جناب

 استان گلستان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمازندران  یآاق جناب

 یاستان خراسان جنوب  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یاشرف  یآاق جناب

 مازندراناستان  یکل محترم تعاون, کار و رافه اجتماع  ریمد-یاصغر یآاق جناب

ز یآاق جناب  استان کرمانشاه یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-زییع

 یشرق  یجاناستان آرذبا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یفتح  یآاق جناب

 استان بوشهر یسررپست محترم تعاون، کار و رافه اجتماع -ی کشاورز یآاق جناب

 استان افرس یکار و رافه اجتماع  تعاون،کل محترم  ریمد-ی مختار یآاق جناب

 یالناستان گ  یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یزادهعل  یآاق جناب

 یاستان خراسان رضو یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-پناه یآاق جناب
 با سالم
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و مصوبات اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا که   1400در سال  شرایط ناشی از شیوع بیماری کروناتداوم احتراماً با عنایت به     

 به منظورالزم است و از طرفی  اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی  آحاد جامعه خصوصاً برای حفظ سالمتی رعایت آن 

 ، موارد زیر را به اطالع می رساند:پیش گیری از بروز مشکالت ناشی از عدم تجدید انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی 

کارگر و  یندگانکار، نما یاسالم یجمله شوراها در محل کاراز یکارگاه یکارگر یتشکل ها ینظر به حضور اعضا -الف

طرف و  یکاز   ) به لحاظ اینکه کارگران روزانه در محیط کار حضور پیدا می کنند(یکارگاه یکارگر یصنف یانجمن ها

اشاره در  مورد یکارگاه یتشکل ها یقانون یندگاناعتبار مسووالن آنها به منظور حضور نما یتوضع یلزوم به روز رسان

تاریخ این ماه از  ظرف حداکثر دو ،  یگرربط از طرف د یذ یعال یو به تبع آن تشکل ها یاستان یکانون ها مومیمع عمجا

شیوع بیماری  رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام گردد. چنانچه شرایط با ، نسبت به تجدید انتخابات تشکل های کارگاهی

از ؛ ت حضوری  را نمی دهد از استان ها اجازه برگزاری مجمع به صورهرکدام های ابالغی مراجع ذیصالح در  و محدودیت

 روش های قانونی دیگر اقدام گردد .طریق 

مجامع  ،مربوطاستانی کانون های  در مجامع عمومی مورد اشاره در باال، به منظور تامین مشارکت تشکل های کارگاهی -ب

،کانون انجمن های صنفی کارگران استان کار شوراهای اسالمی کانون هماهنگی از جملهعمومی کلیه کانون های استانی 

 .با دوماه تاخیر انجام شود استان و مجمع نماینده کارگران استان

سراسری  استانی ، کانون های انجمن های صنفی ، اعم ازخاص  در سطح صنفسایر تشکل های کارگری و کارفرمایی  -پ

امکان  . اما چنانچه در مدت مذکور مشمول مهلت تمدید دوماهه فوق می باشند  نیز کارفرماییکارگری و یا تشکل های عالی 

 یپروتکل ها یتبا رعاحضوری مجازی یا  ؛می توانند به صورتیا مجازی را دارندحضوری مجامع عمومی بصورت برگزاری 

 اقدام نمایند.ی بهداشت

 

 

  


