مانع تراشی های مدیریت شرکت واحد برای جلوگیری از پرداخت تسهیالت بالعوض مسکن به کارگران

همانطور که می دانید پی گیری های مستمر سندیکا از سال نود و دو و تجمع های اعتراضی کارگران در مقاالا
شورای شهر و شهرداری تهران منجر له مصوله ای از سوی شورای مسکن شهرداری در رالطه لا چگونگی لهار
مندی کارگران شرکت واحد از تسهیالت لالعوض مسکن گردید .ولی از التادای تاالک کاارگاران لارای دریاا ات
تسهیالت لالعوض مسکن ،مدیریت و حراست شرکت واحد لا همراهی شورای اسالمی کار ضد کارگری درصادد
نا امید کردن کارگران از اعتراضات لرای دریا ت تسهیالت لالعوض مسکن لودند ولی لا پا شاری کاارگاران لارای
این حق از دست ر ته خود مقرر شد تسهیالت لالعوض مسکن له همه کاارگاران پارداخات گاردد .و لاه دلایا
از
ناکارآمدی مدیریت شرکت واحد و لا توجه له اینکه در توزیع و مدیریت مبلغ هفتاد و پنج میلیارد تومان که پیا
این لرای تسهیالت لالعوض کارگران الهامات لسیاری وجود دارد اینبار شهرداری تصمیم گر ت پرداخت تسهایاالت
له کارگران مستقیما از طریق ستاد مسکن شهرداری هدایت گردد .عدم اعتقاد مدیریت علی شرکت واحد لرای
لهبود سطح معیشت کارگران که در دور مدیریت ایشان لرای همه کارگران له اثبات رسید است و همچنین لاه
دلی اینکه دست مدیریت شرکت واحد از لودجه پرداخت تسهیالت لالعوض مسکن کاارگاران در مصاولاه اخایار
لا مانع تراشی های پیدا و پنهاان از پارداخات
از پی
شهرداری کوتا شد است موجب شد که مدیریت لی
تسهیالت لالعوض مسکن له کارگران جلوگیری کند .در ما های گذشته مدیریات در لسایااری از جاماع هاای
کارگران مصوله شهرداری را تکذیب می کرد و پس از اینکه سندیکا مصوله را منتشر کرد مجبور شد مصوله را در
تاللو اعالنات نصب کند ،اسامی لسیاری از کارگران که تا کنون از تسهیالت لال عوض لهر مند نشاد اناد را لاه
شهرداری ارسال نکرد ،و تا روزی که سندیکا اسامی ارسال شد له شهرداری را اعالم نکرد لود حاضر نباود در
این زمینه هیچگونه اطالع رسانی نماید ،اینها مواردی هستند که همه کارگران خودشان متوجه آن شد اناد اماا
آورد که پرداخت تسهیالت مساکان
در پیگیری هایی که سندیکا انجام داد است مدیریت هر روز موردی را پی
له کارگران را متوقف یا له تاخیر لیاندازد ولی سندیکا لا قدرت تالک خود را لرای دریا ت تسهیالت لالعوض انجاام
مای آیاد از مادیار
می دهد و از کارگران هم می خواهد لرای پیشبرد این خواسته ،در هر کجا که رصتی پی
عام در خصوص موارد گفته شد انتقاد کنند .و از ایشان لخواهند که مطالق مصوله شورای مسکن شاهارداری،
زمین های مازاد شرکت واحد را له شهرداری اعالم کند و در راستای تحقق این حق عمومی کارگران تالک خاود
را که از وظایف مدیریت است؛ انجام دهد.
بیایید برای خانه دارشدن متحد شویم
تنها را نجات یا تن از مساتااجاری و
همکاران زحمتک
خانه لدوشی و رسیدن له خواسته ها و مطالبات لاحاق
،متحد شدن و پیگیری کردن است ،لیایایاد لارای خااناه
شاااااااویااااااام.
ماااااااتاااااااحاااااااد
دارشااااااادن
قال توجه همکاران و اعضای سپیدار 2و 3ساخت و سااز
مسکن تعاونی کارگران شارکات واحاد در پاروا هاای
سپیدار 2و 3چندین سال است که متوقف شد است ،تاا
از  269خانوار همچنان
جایی که از سال  09تا کنون لی
منتظر تحوی واحدهایی هستند که 09درصد مبلغ آن را
پرداخت کرد اند اما همچنان پروا ها تقاریاباا در پاایاان
سفت کاری لطور نیمه ساخته لاقی ماند است.لاتوجاه
له تمام پیگیری ها و همه ی وعاد هاای مسایاولایان
تعاونی مسکن و مدیرعام شرکت واحد و ادعای هزیناه
های گزا ی که از سوی تعاونی و سنندجی لرای وکالی
تعاونی پرداخت شد متاسفانه پروا از سال نود متوقاف
شد و لا توجه له اینکه اعضای محترم پروا سپایادار دو
از
وسه 09درصدهزینه ساخت را پرداخت کردند اما لی
09درصد کار لیشتر انجام نشد و چندین سال گذشته لا
شکایت پیمانکار پروند سپیدار در پیچ خم دادسراها گیار
کرد هرچند قب از شکایت پیمانکار هم سااخات پاروا
سپیدار دو و سه متوقف لود ،اما امروز عوام تاعااونای

خبرنامه داخلی [غیرقابل فروش]
برای اعضای سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه
مرحلهی دوم شمارهی ششم
5931
شماره ثبت262-624 :

رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شهردار تهههران در خهواسهت
اجرای مصوبه مسکن بر اساس بند چهار صورتجلسه شصت و نهمین نشست ستهاد
ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران را دارند.

عضاو
مسکن وسنندجی لرای سردرگم کردن رانندگان زحاماتاکا
سپیدار 2و3له لهانه شکایت پیمانکار ،از پیگیری وپاسخ مناسب لاه
اعضا سر لاز میزنند .ما اعضای سپیدار دو و ساه اعاالم مایاداریام
دیگر پاسخگو هزینه های لاالی اجار مسکن که هر سال لیشتر از
سال قب است نیستیم و تا ح نشدن مشک مسکن سپیدار دو
و سه دست از اعتراض و دادخواهای لارناخاواهایام داشات و لاه
مسیولین تعاونی مسکن و شرکت واحد هشدار میدهیم که لایا
از جهارسال از تحوی پروا سپیدار دو و سه میگذرد.اگرهرچه زودتار
نسبت له ح این معض اقدام نشود عواقاب ایان لای تاوجاهای
نسبت له خواسته ی لحق رانندگان و کارگران له عاهاد مادیاریات
شرکت واحد و مسیولین تعاونی مسکن خواهد لود.
شنبه 0۱/0/۵2ساعت  0339در
مسیر خیالان دماوند ایساتاگاا
سبالن یک دستگا پراید لعالات
نقص نی دچار حریق شاد کاه
لااا ساارعاات عاام ا دو تاان از
همکاران سامانه یک له وسیلاه
نشانی تحاویالای
کپسول آت
اتولوس خود اقدام له مهار آت
کرد و قب از رسیدن ماماوریان
نشانی مو ق له خاماوک
آت
شدند که لاا اقادام
کردن آت
انسان دوستانه این دو هاماکاار
محترم از خسارت لیشتار لارای
صاحب خودرو جلوگیری شد.

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:
۶393۶۴۰۰۶۸۰
۶393۶۴۰۰1۰3
کانال تلگرام سندیکای واحد
https://telegram.me/
vahedsyndica

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

https://telegram.me/vahedsyndica

خبرهای رسید از سامانه های شرکت واحد

نبود آب آشامیدنی مانااساب مشاکا
رانندگان!

هامایاشاگای

سال هاست که مدیرت ناکارآمد شرکت واحد از تامین
آب آشامیدنی مناسب لرای رانندگان عاجز اسات .یاا
لهتر است لگوییم اصال تامین آب آشاامایادنای لارای
رانندگان دغدغاه مادیاریات ناباود اسات .ناباود آب
آشامیدنی له ویژ در ما های گرم سال شرایط کار را
لرای رانندگان لسیار دشوارتر میکند .در اکارار خاطاوط
اتولوسرانی در مبداء و مقصد آلسردکن وجود نادارد و
در معدود خطوطی هم که آلسردکن قارار داد شاد
است لعضا آلسردکن کوچک است و آب سرد مورد نیاز
را تامین نمی کند .در مح هایی که آلسردکن وجاود
دارد لیوان یکاباار مصارر قارار داد نشاد اسات و
رانندگان مجبور هستند در شرایط غیر لاهاداشاتای از
یک لیوان استفاد نمایند حتی در داخ توقفگا هاای
شرکت واحد هم در مح هایی کاه رانانادگاان از آب
آشامیدنی استفاد می کنند وضعیت له همین مناوال
است .در حالیکه آب آشامیدنی از اولیه ترین نیاازهاای
رانندگان است و لاید در مکان هایی که رانندگان توقف
می کنند لرایشان آلسرد مهیا لاشد در لرخی از پایاناه
های شرکت واحد مانند پایانه آزادی که له درخواسات
مدیریت رانندگان لاید مدت لیشتری را در صف طوالنی
اتولوس ها توقف کنند تا مسا رین را سوار کنند اقاط
در یک یا دونقطه آلسرکن وجود دارد که اصالاه آن از
رانندگان لسیار دور است و رانندگان نمی توانند لارای
آشامیدن آب اتولوس را رها کنند .لا وجود اینکه هزیاناه
تامین آب آشامیدنی لرای رانندگان لسیار ناچیز اسات
هیچ اقدامی در این خصوص از طرر مدیریت نااکاارآماد
شرکت واحد صورت نمی گیرد ولی در عوض در لخا
های مدیریتی ریخت و پاک های راوان وجود دارد.
عدم استاندارد حفاظ ،برای مسافرین اتوبوس حادثه
ساز شد
متاسفانه حفاظ صندلی مجاور درب های تعدادی از اتولوس
های دوکالین از ایمنی کا ی لرخوردار نیست لاطاوری کاه
را دراز میکند از الی
وقتی مسا ر صندلی مجاور درب پای
شکار مالین لدنه و حفاظ عبور کرد و از قسمت ماچ پاا
پشت درب قرار میگیرد و وقتی رانند درب را له هر عالاتای
لاز کند قسمت مچ پای مسا ر لین درب و لدنه گیر میاکاناد
ممکن است منجر له شکستگی شادیاد و صادماه دیادن
مسا ر میگردد و رانند در این حاادثاه ماقاصار صادرصادی
میشود  ،امروز در سامانه سه اتولوسرانی همایان حاادثاه
لرای رانند زحمتکشی لوجود آمد که خوشبختانه لا رضایت
مسا ر محترم کار له مراجع قانونای کشایاد نشاد.لاذا از
مدیریت سامانه ها میخواهیم لرای پیشگیری از ایان گاوناه
حوادث هرچه زودتر نسبت له ایمن سازی این حفااظ هاای
صندلی مجاور درب ها اقدامات الزم را لعم آورید.

لی توجه ای مدیریت ناکارآمد شرکت واحاد نسابات لاه
تعمیر اتولوس ها

له گزارک رسید از رانند سامانه پنج شرکت واحاد در
روز 03/93/3۵که اتولوس دو کالین شماار  83-۵81کاه
رزرو ایشان لود است .در ایستگا دانشگا آزاد خاط ۵9
را روی پادال تارماز شاار
لی آر تی ،وقتی رانند پای
می دهد ترمز اتولوس خالی می کناد .و لاا تشاخایاص
امدادک خودرو (تعمیر کار سیار شرکت واحاد اتاولاوس
لعلت نقص نی در سیستم ترمز ،تا تعمیارگاا لاکاسا
می شود .رانند پس از لررسی متوجه می شود همیان
اتولوس چندین مرتبه لعلت خالی کاردن تارماز چانادیان
مرتبه له تعمیرگا اعزام شد است ولی هر مرتبه لادون
ر ع عیب رزرو رانند دیگری شد و از تاعامایارگاا خاار
شد است .لنالراین رانند له معاون لهر لرداری مراجعه
می کند و پس از شار مااجارا ،ماعااون لاهار لارداری
گزارشی از نقص اتولوس تهایاه و لاه مادیار ساامااناه،
حراست و لازرسی ارسال می کند .ولی متاسافااناه لاا
وجود اینکه سیستم ترمز اتولوس ر ع عیب نگردیاد لاود
پس از آن رزرو رانند دیگری شد و از تاعامایارگاا خاار
کردند و از آن تاریخ له لعد چندین مرتبه دیاگار رانانادگاان
مختلف اتولوس را لعلت خالی کردن ترمز له تاعامایارگاا
اعزام می کنند و در روز  ۵3/91/03پس از سیازد روز از
پیگیری و گزارک خرالی سیستم ترمز ،اتولوس اول وقات
لعلت نقص سیستم ترمز له تعمیرگا اعزام می شود.

جلوگیری مدیر کل کار استان تهران از حق قانونی کارگران در مورد انتخابات شورای فرمایشی
گروهی از کارگران شرکت واحد تولوسرانی در اعتراض له تحمی شوراهای اسالمی کار رمایشی از طریق
تخلف و تقلب در لاصطال انتخالات این شورا له وزارت کار مراجعه کردند .لا گذشت دو ساعت هیچ مسیولی
حاضر له پاسخ گویی نشد و کارگران را داخ ساختمان را نمی دادند لا ادامه این وضعیت علی رغم ممانعت
انتظامات و اجرائیات نیروی انتظامی مستقر در وزارت کار کارگران خواستند داخ ساختمان شوند که لرای
دقایقی درگیری لوجود آمد و لا حضور مدیر ک تشکالت کارگری و کار رمایی در مح درگیری و دعوت از کارگران
معترض لرای داخ شدن له ساختمان معترضین له اطاق ایشان ر تند و دالور نظری مدیر ک و معاون ایشان
سلیمانی و چند تن از کارشناسان لا کارگران گفتگو کردند و دالور نظری اعالم کرد نامه ای له ادار ک کار استان
تهران ارسال میکند که انتخالات شورای اسالمی کار تا زمان رسیدگی له تخلفات و تقلب مورد ادعای کارگران
متوقف گردد.

از اینکه نقص سایاساتام
خرو اتولوس از تعمیرگا  ،پی
ترمز لرطرر شد لاشد می تواند منجر له تصادر گردد و
صدمات جدی له جانی رانند و مسا رین داشته لااشاد.
این قبی موارد در گذشته هم صورت گر ته و متاسافااناه
هزینه ناکارآمدی مادیاریات شارکات واحاد را راناناد و
مسا رین لاید لپردازند.
سخت کردن شرایط کار کارگران شب کار سامانه2
از این کارگران شب کار سامانه  2د تن لودند و
پی
یا ته و له دستاور
اخیرا تعداد آنها له هشت تن کاه
مسیول شیفت در روزهای تعطی لاید چهار تن از آناهاا
شاغ گردد و لعضا در صورت لروز مشاکا لارای ایان
کارگران دو یا سه تن شاغ می گردند .و لا وجود ایان
تعدی نیرو در شیفت شب این کارگران مجبورند عاالو
لر اینکه داخ اتولوس ها را نظا ت لاکاناناد طای زدن
شیشه های اتولوس نیز پاس از کاارواک لاه عاهاد
ایشان گذاشته شد است .این در حالایاسات کاه در
شیفت روزکاری کارگر مازاد وجود دارد لاطاوریاکاه ایان
کارگران لعضا در روزهایی هیچ کاری انجام نمی دهاناد
و خودشان نیز تمای دارند که در شیفت شب شااغا
گردند .و مدیریت ناکارآمد سامانه 2لا وجود اینکاه مای
توانسته لدون تحمی هزیناه لاه شارکات واحاد ایان
مشک کارگران را مرتفع کند؛ هایاچ اقادامای در ایان
خصوص انجام نداد است.

اصل سی و یکم قانون اساسی :

داشتن مسکن متناسب لا نیاز،حق هر رد و خانواد ایرانی است ،دولت موظف است لا رعایات اولاویات لارای
آنها که نیازمندترند لخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اص را راهم کند
ماده  941قانون کار :
کار رمایان مکلفند لا تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما لا کارگران اقد مسکن جهات تاامایان خااناه
های شخصی مناسب همکاری الزم را لنمایند و همچنین کار رمایان کارگاههای لزرگ مکلف له احداث خانه های ساازماانای در جاوار
کارگا و یا مح مناسب دیگر می لاشند.
تبصر  3 ۵دولت موظف است لا استفاد از تسهیالت لانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرداری ها و سایر دستگااهاهاای
ذیرلط همکاری الزم را لنماید.
تبصر  3 2نحو و میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کار رمایان و دستگا های دولتی و نوع کارگا های لزرگ مشمول این ماد طباق
آیین نامه ای خواهد لود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و له تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

