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همکاران گرامی خبرهای مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای واحد را از طریق
کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیگیری نماید

خبرنامه داخلی [غیرقابل فروش]
برای اعضای سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه
مرحلهی دوم شمارهی ششم
آبان 5931

https://telegram.me/vahedsyndica
پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار
سندیکا کاررران شرکت واحد ات ب سرانی ترهرران و حر مره از
ها صنرعرتری،
بخ
تمام ماد بگیران ،اعم از کاررران زحمتک
خدماتی ،کشاورز  ،معلمان ،دانشج یان،پرستاران و مرردم ،کره
تغییرات ضد کاررر قان ن کار آیند فرزندانشان را هدف قرار داد
درخ است دارد با امضا ط مار اعرترراض بره هیرحره براصرطرالح
«اصالح قان نکار »مخالفت خ د را با این تغییرات ضرد کرارررر در
قان ن کار اعالم دارند.
ما کاررران ایران خ اهان لغ ف ر
قان ن کار” هستیم!

هیحره ضرد کرارررر

“اصرالح

هیحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجرلرس شر را اسرالمری
م اد حمایتی قان ن کار از جرمرلره مر اد ۷۲،۲۴،۲3،۲۲،۲3،۲،،۴
حذف کرد و یا تغییر داد است .رر چه قان ن کار کن نی نیا مانرع
از بی حق قی ما کاررران نشد و اجاز تشرکرل مسرترقرل غریرر
دولتی را از ما کاررران سلب کرد است ،اما روشن است کره در
ص رت تص یب چنین هیحه ا نیرو کار در ایران از این نریرا ارزان
پیدا کرد است.
تر رردید و ماایا ناچیا کن نی کاه

هیحه به مجلس و تص یب آن به این معنا اسرت کره بره دنربرال
ت افقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برا سرمایهداران ایرران
و شرکتها بین المللی هر چه آماد تر کند.
ما کاررران بخشها مرخرترلرع صرنرعرتری ،خردمرات عرمر مری،
کشاورز و آم زشی ایران اعالم می داریم که حمله به حرقر ق
ابتدایی کاررران تحت عن ان “ اصالح قان ن کار” تنها جهت ترامریرن
منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین الرمرلرلری تردویرن
شد است و خ اهان لغ ف ر این هیحه ضد کاررر که زندرری
و مرگ ما را هدف قرار داد است ،هستیم.
ما اعالم میداریم در ص رت اصرار دولت برا تص یرب هیرحره
ضد کاررر اعتراض ،تجمع و اعتصا را حق مسرلرم خر د مری
دانیم.

عظیمی از صنایع تعطیل شرد اسرت وهرر روز
هم اکن ن بخ
شمار بیشتر برمیلی ن ها بیکار افاود می ش د .دولت به جا
حمایت از بیکاران و متقاضیان کار حمله به تنهرا مر اد حرمرایرتری
قان ن کار را یکی از ال یت ها اصلی خ د قرار داد است .تغیریرر
م اد حمایتی مرب ط به شرایط استخدام در رابرطره برا کرارهرا
دائمی وم قت ،مفاد ماد  ۴و همچنین بی ثمر کرردن مراد ۷۲
در رابطه با تعیین حداقل دستمراد ،دادن
قان ن کار وتبصر های
اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کاررران که یرادآور مراد
ازانقال است؛ همه و همه رامی بره سر
 33قان ن کار پی
بردری کامل کاررران وماد بگیران ایران است .در شررایرطری کره
ماد کاررران ایران به پایین تریرن سرطرر دریرافرتری کرارررران در
سراسر جهان رسید است و دستماد کن نی بمیاان ی چرهرارم
نرخ ریالی خط فقر تعیین شد را شامل نمی شر د ،ارایره ایرن

تالش مدیریت شرکت واحد برای متقاعد کردن شهرداری به
بی اعتنایی نسبت به اعتراضات کارگران در مورد مسکن
تالش مدیریت شرکت واحد در متقاعد کردن شهرردار

واکن

به بی اعتنایی نسبت به اعتراضات کرارررران در مر رد

اعتراضی ،تجمع ،روشن کردن چراغ ات ب س در روز و...

مسکن

را ابراز نمایند.

پس از سال هشتاد و چهار م فقیت کاررران برا
دست آوردن مطالبات به حق خ د از جمله :اجرا
طبقه بند
وارذار

با وج د ضرورت تغییرات اساسی در فصرل شرشرم قرانر نرکرار و
تطبیق آن با مقاوله ها بین المللی برا برسمیرت شرنراخرترن
سندیکاها کاررر و دیگر تشکالت کاررر مستقل از دولرت و
کارفرمایان ،و برسمیت شناختن حرق ررردهرمرایری ،ترحرصرن و
اعتصا برا کاررران ،در این باصطالح «هیحه اصالح قرانر نکرار »
اقدامی ص رت نداد اند.
ر یا مهمترین “تدبیر” این دولت ،همچ ن دولتها پیشین ،دسرت
بردن به منافع کاررران است .دولت بجا دست بردن به حرقر ق
کار  ،که حاصل سال ها زحمت و تالش کاررران ب د است؛ باید
به مسئله فساد و بیکار و ت رم افسرار رسریرخرتره کره کرمرر
کاررران و فرودستان را خم کرد اسرت بردرردازد .چررا بره جرا
دست دراز به م اد حمایتی قان ن کار که برخرشری از حرقر ق
حداقلی کاررران را تامین می کند؛ به فسادها رسترد ا کره
کل جامعه را در برررفته و هر روز رانتخر ار و اخرترالس هرا
رر ش
میلیارد وناکارآمد مدیران دولتی وحک متی که صدای
مردم را کر کرد است نمی پردازید؟

شماره ثبت262-624 :

بره
طرح

مشاغل در سال هشتاد و پنج ،شررو

بره

تسهیالت مسکن در سال هشتاد و هفت کره

اعتراضی متفاوتی نظیر جمع آور

ها

و بنابر همین تجربه بره دسرت آمرد
دریافت د درصد حق جرذ

بررا

ط مرار

کرارررران،

کره از سرال هشرتراد و

هشت مع ق شد ب د پس از سیر یر
اعتراضات کاررران نظیر جمع آور

دور

از انر ا

طر مرار اعرترراضری،

متاثر از اعتراضات و اعتصابات سال هشتاد و چهار مری

تلفن ها

باشد ،پرداخت ان ا بن و شارژ کارت اعتبار ،افراایر

شهردار تهران و نهایتا ترجرمرع در مرقرابرل شرهرردار

مبلغ پرداختی بابت ناهار ،پرداخت انر ا
نقد  ،سفرها

پرادش هرا

زیارتی و سیاحتی و ....منجر به ایرن

اعتراضی به دفتر مدیر عامل و هرمرچرنریرن

محقق شد و در زمان پرداخت آن به نسربرت سرنر ات
خدمت کاررران تبدیل به هیجد تا بیست و سه درصرد

شد که دیگر کاررران شرکت واحد همچ ن سال هرا

افاای

قبل از سال هشتاد و چهار در برابر پایمال کرردن حرق

مسکن در فی

شان سک ت نکنند و نسبت به میاان حق پایمال شرد

تعیین شد ت سط «ش را

و به فراخ ر شرایط زمانی برا

احقاق حق ق حقه خ د

حق ق رردید .دریافت صرد هراار تر مران حرق
حق قی عالو بر حق مسرکرن انرد

جریان اعتراض سال ن د و ی

عالی کار »که کرارررران در
(...ادامه در صفحه )3

دورخیز مدیریت برای خصوصی سازی خطوط بی آر تی ،زنگ خطر برای کارگران!
جمعه هفتم آبان هرمرکراررررامری
سیام زادمجید دچارحادثه شردو
جان به جان آفرین تسرلریرم کررد.
کرراررررران شرررکررت
سررنرردیررکررا
واحدات ب سرانی به خان اد ایشان
شاد
تسلیت عرض مینماید.روح
یادش ررامی .

پیشنهادات ،انتقادات و گزارشهای
خود را از طریق ایمیل زیر
با ما مطرح کنید:
vsyndica@gmail.com
آدرس وبسایت سندیکا:
www.vahedsyndica.com
شماره پیامگیر:
۰٩٣٩۰۴۰۰۰۸۰
۰٩٣٩۰۴۰۰۸۰٩
کانال تلگرام سندیکای واحد
https://telegram.me/
vahedsyndica

خص صی کردن خط ط شرکت واحد از اواخر سرال 58
کلید خ رد و در ابتدا به دلیل اینکه مدیریت ،کارررران را
همرا و ترغیب با خص صی ساز خط ط کند مشر ق
هایی برا کاررران در جهت بازخرید کردن آنها در نظرر
ررفت که در این خط ط کار کنند،از جرمرلره نرگرهردار
ات ب س ها و استفاد از کارواش و تعمیررا و قیمت به
ظاهر ارزان ات ب س ها وارذار شد که البته عرمرد
این مش ق ها از همان بعد از خص صی کرردن خرطر ط
قطع شد  .جذا ترین این مش ق ها که قرابرل تر جره
هم ب د خص صی کردن خط ط پر مسافر و در آمد باه
رانندران که در شرو خص صی ساز بازخرید شد و
در این خط ط شاغل شد ب دند ،علیرغم ت صیه هرا

سندیکا ،جذابیت کار در این خط ط پر درآمرد و خریرال
خام رروهی از همکاران م جب شد به سرعت مدیریت
خص صی وارذارکنرد.
خط ط ها بیشتر را به بخ
خط ط خص صی و خرط هرا کرم
با ت جه به افاای
درآمد ،مشکل رانندران بازخرید شد کره برا اتر بر س
ها خریدار شد از شرکت واحد در قرالرب شررکرت
تعاونی همکار در این خط ط کار می کردند آغاز شد.
برا اینکه همه رانندران به درآمد مت سرط بررسرنرد و
هاینه ها و اقساط خرید اتر بر س
درآمدشان ج ابگ
هاباشد رانندران خط ط کم درآمد و پردرآمد ماهیانه در
این خط ط جابجا می شدند و نرارضرایرتری از شررایرط
ب ج د آمد کل رانندران خط ط را(...ادامه صفحه)۲
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دورخیز مدیریت برای خصوصی سازی خطوط بی آر تی ،زنگ خطر برای کارگران!
ادامه از صفحه ی
بسرعت فرا ررفت و اکثریت رانندران به علرت هرایرنره
ها باه تعمیر و نگهدار ات ب س ها و عقب افرترادن
اقساط از بازخرید کردن خ د پشریرمران شردنرد ،ایرن
خصر صری براعر
نارضایتی ها در بین رانندران بخ
رردید از سال  55به بعد شرکت واحد دیگر نت انست از
خص صی جرذ
رانندران شاغل شرکت واحد در بخ
به مرور کند و حرتری
نیرو کند و روند خص صی ساز
مت قع شد .اما در حال حاضر برا برازنشرسرتره شردن
کاررران شاهد هستیم که کلیه خط ط فیدر خص صری
شد اند.
طبق آرهی مناقصه ا که شرکت واحدبررا واررذار
خط بی آر تی پایانه خاوران – پایانه علم و صنرعرت در
روزنامه ها کش ر رذاشته است ،این زنگ خطر جد
است وهشت هاار کاررر باقیماند در شررکرت واحرد
باید ر ش به زنگ باشند ،رر یرا شرمرارش مرعرکر س
خص صی ساز برا کل شرکت واحد به جریان افتاد
است ،ارر مدیریت در این راستا م فق ش د خط ط بری
آر تی را خص صی کند دیگر کل شرکت واحد به بخر
خص صی وارذار شد است و اولین مرنرافرعری را کره
کاررران از دست می دهند امنیت شغلی اسرت و بره
اضافه تمام چتر حمایتی قان ن کار هم از رانندرا ن و
کاررران شرکت واحد برداشته مریرشر نرد و مرهرترریرن
مسئله ،بازنشستگی کاررران در مشراغرل سرخرت و
زیان آور است که با مشکالتی جرد مر اجره خر اهرد

شد .به مرور با خص صی شدن هر خط تعداد کرارررران
اضرافره
مازاد بیشتر شد و درآمد کاررران بابت کاه
و کارکرد ایام تعطیل کمتر از شرایط فعرلری مری
کار
رردد و قطعا حق ق بازنشسرترگری رانرنردرران بسریرار
برا کاررران
از پی
خ اهد کرد و شرایط بی
کاه
شردن شررکرت واحرد
سخت تر خ اهد شد.با ک چر
اعتراض و اتحاد کاررران هم تاثیرات کرمرترر خر اهرد
داشت  .پیگیر آنهایی که از تسهیالت مسکرن هریر
هراار ترن
بهر ا نبرد اند و ترعردادشران بره شر
میرسد در ص رت خص صی ساز شررکرت واحرد بری
نتیجه خ اهد ماند .
بنابراین امروز وظیفه همه رانندران و کارررران شررکرت
واحد است که با اتحاد یکدارچه و اعرترراضرات مصرمرم
برا دفا از شغل و هستی خ د نه فقط بررا عردم
بازخرید شدن بلکه برا جرلر رریرر ازواررذار ترمرام
خص صی باید جل ریر کنیم
خط ط بی ارتی به بخ
 ،کاررران و رانندران شرکت واحد بایدمقابل خص صری
ساز بیشتر در شرکت واحد ایستادری کرنرنرد و از
نارضایتی عم می شهروندان که از ارائره خردمرات در
خط ط خص صی ناراضی هستنرد حرداکرثرر اسرترفراد
را بکنند و خ اهان برچید شدن کلریره خرطر ط
مطل
خص صی و بازرشت شرکت واحد به وضعیرت قربرل از
خص صی ساز رردندَ .

مطابق اصل چهل و چهار قانون اساسی ،خصوصی سازی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران غیر قانونی است
اصل ۸۸قانون اساسی:

تالش مدیریت شرکت واحد برای متقاعد کردن شهرداری به بی اعتنایی نسبت به
اعتراضات کارگران در مورد مسکن
ادامه از صفحه ی
مقابل شهردار

بنا بر آنچه در سال ها
خ اهان آن ب دند و از سال ها

از آن به نسبت نرخ افاای
یافته است؛ از م ارد

پس

دستماد سالیانه افراایر

ب د اند که کاررران با مشقرت

و سختی به دست آوردند .عالو بر همه اینها حضر ر
سندیکا و روحیه حق طلبی ایجاد شرد
شرکت واحد در بسیار
و مانع از دست انداز
کاررران شد

در کرارررران

م ارد حالت بازدارند داشتره
ها

مردیرریرتری بره حرقر ق

است .هرچند در پی هرر دسرتراورد

نمایندران سخت ک ش و پیشرو سندیکرایری رررفرترار
کینه ت ز

مدیریت ها

سط ح مختلع کشر ر شرد

اند .را این نمایندران را بازداشت و زندان کرد و ررا

اخیر مشاهرد

شرد

اسرت

مدیریت فعلی شرکت واحد که م اضرع ضرد کرارررر
اش بر همگان آشکار است؛ و دائما در ترالش اسرت
دریافتی ها

کاررران را کاه

دهد .و اینگ نه تصر ر

می کند که چ ن کاررران در سال ها
پیگیر

ها

رذشته پس از

که انجام داد اند و بررپرایری اعرترراضرات

م فق به دریافت ماایایی شد انرد؛ برنرابررایرن بررا
جل ریر

از اعتراض کاررران و تضعیرع روحریره شران

هزم است؛ نسبت به اعتراضاتشان بی تفاوت بر د .و
بسیار تالش می کند که شهردار
نسبت به اعتراضات کاررران برا

را متقاعد کند کره
دریافت تسرهریرالت

مسکن بی تفاوت باشند.

چندین سال از کار اخراج رردید اند.

بنابراین الزم و ضروری است که کارگران بیش از پیش در اعتراضات برای دریافت تسهیییالت
مسکن حضور یابند و این ترفند مدیریت ضد کارگری را با شکست مواجه کنند.

مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در مورد محدودیت خصوصی سازی در شرکت واحد اتوبوسرانی
تبصره  ۰مصوبه شماره  61-۴6٩-591٩2جلسه مورخ  ٣1661۴2شورای اسالمی شهر تهران مقرر می دارد «:شهرداری تهران موظف
است در واگذاری های مربوط و در اجرای تبصره دوم این مصوبه به گونه ای عمل نماید که در هر شرایط چهل درصد کل اتوبوس های
شهر تهران را در اختیار داشته باشد »بنابراین بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران ،شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
مجاز نمی باشد بیش از شصت درصد از خطوط اتوبوسرانی را خصوصی نماید.
کارگران شریف و زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعالم می دارند حتی در صورتیکه شرکت واحد اتوبوسرانی مجوزهای الزم
برای خصوصی سازی شرکت واحد را اخذ نماید .حق مسلم خود می دانند برای حفظ امنیت شغلی خودشان که از ابتدایی ترین حقوق هر
شهروند مب باشد ،هرگونه اعتراض مسالمت آمیزی را در دستور کار خود قرار دهند.

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ،بانکداری ،بیمه،تامین نیررو،سردهرا و شربرکره
های بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمائی ،کشتیرانی ،راه و راه آهن و مانند اینها است کره بره
صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداران ،صنعت ،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتت هتای اقتتتصتادی دولتتتی و تتعتاونتی
است.مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم ختار نشتود و متوجتد رشتد و تتوستعته
اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است .تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون
معین می کند.

ک ارگران شریف و زحمت کش شرکت واحد همچنان که مشاهده می کنید برابر اصل چهل و چهار قانون اساسی صنرایرع
مادر ،صنایع بزرگ و ......می بایست دولتی باشند .قطعا شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به گستردگی
خطوط و جابجایی نزدیک پنج میلیون مسافر در پایتخت و تاثیرات عملکرد مثبت یا منفی آن بر معضرل آلرودگری هروا و
غیره ...در کالن شهر تهران برابر اصل چهل و چهار قانون اساسی میبایست دولتی باشد.

در صورتیکه مجلس به الیحه باصطالح «اصالح قانون کار »رای مثبت دهد؛ برخی از
مواد حمایتی قانون کار حذف و یا تغیرات ضد کارگری در آن اعمال خواهد شد
کارفرمایان در تعیین میزان دستمزد کارگران خودشان تصمیم گیرنده هسیتینید و میبیلی
تعیین شده از میزان حداقل دستمزد فعلی کمتر خواهد بود.
امنیت شغلی برای کارگران قرارداد دائم از بین می رود و کارگران قرارداد دائم هیمیانینید
کارگران قراداد موقت به راحتی اخراج خواهند شد.
کارگران مجبور خواهند بود برای اشتغال از بسیاری از حقوق پایه ای خود صرفنظر کنند.
اختیار کارفرمایان برای بیمه نمودن کارگران نزد سایر شرکت های بیمه ای ،کارگران را از
حداقل حمایت های سازمان تامین اجتماعی محروم خواهد کرد.

