اا و ادا وبورس هوبوسگ یکت وکترگدا ح
وادتوبارس وراوااو ریق

مکترا وگدایموخ ر ت و ر طو ح
هوادتوبارس وا
کتنت و لگداموسگ یکت وکترگدا ح
وادتوبارس وا

اا و ادا وبورس هوپیگ ر

ونمتیی

[غبقابل فروش]
خبنامه داخیل ر
ر
برای اعضای سندیکای کارگران
رشکت واحد اتوبوشان
تهران و حومه
مرحله دوم شماره هشتم
دی۷۹

t.me/vahedsyndica
تعداد زیادی از رانندگان خط هفت بی آر تی در اعتراض به سخت
گیری های غیرقانونی مدیریت ،پنج شنبه  ۹۲آذر شاغل نشدند
گزارشی از اعتراض موفق رانندگان خط هفت بی آر تی

بترتتای ادتنت تته بت تضتتا بتشتتواهتنتتد در دتتایتتان کتتار ختتود اتتتوبتتوس را در
مبواه متوقف کنند و دیطری ترمام حلو رانندوان بود
ت ر
امتتا بتته متترور ستشتتت گت رتبی هتتا بترای بتترداختتت ادت انتتافتته کتتار بتته
رانندوان سشت تتر شتد و رشت تت تداد رفتت و بترگشتت رانتنتدوتان
در ختتز نت رتب بتته بن انتتافتته شتتد و در ادت رابت تته در هتتر ستتامتتانتته
متتددتتب تتت بتته ستلتاتلتته ختتود رشش گتتذاشتتت بتیتتی اگ اعت ضتبان
رانندوان خز هفت رن بر ضن مددب ت در اد سامانه اعالم کرده
بود یک ساعت انافه کار را بترای رانتنتدوتان متنتظتور ختواهتد کترد
که در ماه  ۹۳۱نتاتمتراه در ختز کتار کتنتنتد ادت در حتایل استت کته
چنان ه راننده در قو ماه به مرخیص نرود و تتمتام ایتام تت ت تاتل
را کار کند و اتوبوس اش هم ارال خراب بشود ب ور مت تمتو در
ماه  ۹۹۱راه در خز کار کند ی ا روگی دو راه در خز کار
کند
زب اگ ادن ه تت تداد گ تادی اگ رانتنتدوتان در روگ بتنتج شت ت ته شتاغتل
بشدند مددب ت اد سامانه به شعت دستور رادر شتده را ت تو
رون کرده باشد با منجتب کردن
کرد و برای ادن ه اگ رانندوان د ی
اد دستور به رئیب ناحاه سمت و زتت وی را فورا ت ریب داد
"بتتا ات ت تتاد و ی ت تتدیل ح ت گتترف تتتتا استتت ف تلتتز بتتایتتد بتته قتتدر
ات ادمان باور داشته باشام"
سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبوشان تهران و حومه

بنج ش ه  ۹۷بذر ت داد گ ادی اگ رانندوان عرصکار خز هفت رن
بر ضن بتتا هتمتتاهتنت قت تتیل در اعت ضتبان بتته ستشتتت گت رتبی هتتای غت رتب
قتتانتتون متتددتتب تتت شتتاغتتل بشتتدنتتد در ن بن متتددتتب تتت شاس تاتمتته
تتلتفتتا بتتا رانتنتتدوتتان تتمتتاس گتترفتتت و ختتواهتتی کتترد کتته هتتر
ض
ساعا که به م ل کار برساد متهتم نتیتتتت و گتفتت فتلتز ا تر
بااداد یک نامراه کار کناتد کتارکترد کتل روگتتان را تتادتاتد کتنتاتم و
ا تتر گود ختتودتتتان را بتته مت تتل کتتار بتترستتانتاتتد بتنتتج ستتاعتتت بترادتتتتان
انافه کاری منظور کنام با اد وجود حدود چتهتل و بتنتج تت
در روگ بنج شت ت ته شتاغتل شتدنتد ادت در حتایل استت کته بصتور
م مو حدود رد ت اگ رانندوان در روگهای بتنتج شت ت ته شتاغتل
شوند در اد روگ فارله حرکت اتوبوس بتاار بیش ضتب اگ حتد
م مو بود و در ا تتگاه های خز هتفتت اگدحتام متتافتر بتتاتار
مشهود بود
ض
ر
اعبان رانندوان به تصمام مددب ت در راب ه با شایز برداخت
انتافتته کتتار رانتنتتدوتتان بتود اگ ستتا هتتای گتتذشتتته بتته رانتنتتدوتتان کتته
اتتتوبتتوس را در ختتز بتته ه تم ت تتتتت ختتود ت ت تتو تتل دادنتتد یتتک
ستتاعتتت انتتافتته کتتاری بترای رانتنتتده رت ت تکتتار و یت تتتتاعتتت انتتافتته
کاری برای راننده عرصکار متنتظتور شتد اگ دالیتل بترداختت ادت
انافه کار ی تشو رانتنتدوتان بته تت تو تل اتتوبتوس در ختز بتود

اعتراض کارگران فنی و اداری سامانه سه نسبت به کم کردن اضافه کاری همچنین حذف کار در ایام تعطیل

بنابر گزارشات ارسالی به سندیکا روز چهارشنبه  ۸۲آذر کارگران فنی و اداری سامانه سه شرکت واحد اتوبوسرانی
در اعتراض به حذف اضافه کاری همچنین کار در ایام تعطیل بصورت دسته جمعی به معاون اداری سامانه مراجعه
کردند و اعتراض خود را نسبت به این تصمیم مدیریت که موجب کاهش
شدید حقوق شان خواهد شد ،اعالم کردند.
پیاگاتوات،وانتقتواتوبوگزارشو ت
خ ووراوااو ریقوایمیلواید
از زمان اعالم کسر شدن اضافه کاری همچنین حذف کار در ایام تعطیل موج
تو تو طرحودگی :و
نارضایتی در میان کارگران سامانه سه شرکت واحد اتوبوسرانی بوجود
vsyndica@gmail.com
آمده است.

تسلیت
با تاسف و تاثر درگذشت همکارمان محمود هداوند از کارگران سندیکایی کهه در
جریان اعتراضات و اعتصابات در سال  ۴۸چند روزی بازداشت و بهرای مهدتهی از
کار اخراج شده بود به خانواده وهمکاران تسلیت عرض می کنیم.
درگذشت پدر همکارمان سیدداودفاطمی ازپیشکسوتان سندیکایی بازنشهسهتهه
را به ایشان وخانواده محترمشان تسلیت می گوییم وبرای بازماندگان آنهمهرحهوم
آرزوی صبروسالمتی داریم .
با تاسف و تاثر درگذشت همکار گرامی آقای محمد سهعهیهد نصها لشهاغهل در
تعمیرگاه سامانه سه) را به همکاران گرامی و خانواده محترم ایشهان تسهلهیهت
عرض می نماییم.
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آورروببستیتوسگ یکت:و
www.vahedsyndica.com
وووکتنت و لگداموسگ یکت وبارس
t.me/vahedsyndica
ار تطو توکتنت و لگداموسگ یکتوووووووو
t.me/pvsyndica

رانندگان شرکت واحد ،روز چهارشنبه نوزدهم دی ماه در طول روز
چراغ اتوبوس هایشان را به نشانه اعتراض روشن خواهند نمود
در اعت ضتبان بت ت تتت بتته عتتدم بتترداختتت م ت تتا ت تتا مت ت ت
بتتاگنتطتتری قتتبن قت تلتته بتنتتدی مشتتاغتتل هتمت تنت ر قت ت و کتتم
کتتردن م تیایتتای متتتتمتتر راننگن شننت حوادننتوبارسن وا ن ن اا و
ناندا وورورباوشناننتردن ن ننهونن او ننزوو و ننت وورو ن ورباو
ش ندات وا ن ن ن ر و ننتشا ننت ورا و ننه و ا ننتن ننه وا ن ن ا وربدن ن و
خ ا گ ونم وو.
در ن تج تا ترتته اعت ضتبانتتا کتتارگ تران اگ ستتا  ۷۹ایل  ۷۹شتتورای
مت شهرداری تهران مصوب نمود :تتهاال متت ت بته
رانتنتتدوتتان و کتتارگتران کتته تتتهتاتتال متت ت بتته ا شتتان تت تلت
ن تطتترف تتتته بتترداختتت گتتردد امتتا بتتا افشتتای امتتال ن ترتتو در
شتهتترداری و بت تتد اگ بن انتتتشتتابتتا شتتورای شتهتتر و تت تتو ت
مت تترر شتهتتردار در ادت متتد متتددتتب تتت شتهتترداری و رشکتتت
واحد اتوبوشان اگ اجرای مصوبه مذکور قفره رفته اند
بتته رغتتم کتتاهتتی ارگش ر تتا و افتیا تتی نتتب متتایت تتتتا گنتتد
ب ضا تا چند برابر قومار اع ضتبای رانتنتدوتان بترای بتاگنتطتری
در قتبن قت تلتته بتنتتدی مشتاغتتل و افتیا تی حتلتو کتتارگتران اگ
سوی وگار کار شورای شتهتر و شتهترداری تتهتران هتمت تنت ر
مددب ت رشکت واحد با وجود بتاتط رتبی هتای متتت تدد نتادیتده
گرفته شده است

متددتتب تتت رشکتت واحتتد اتتوبتتوشان ش دو ستتا گتتذشتتتته بتته
مرور متیایتای در تاف ضتا کتارگتران و رانتنتدوتان گحتمتتت تی رشکتت
واحتد را قت ت و یتا اگ بن کتاستتته استت تتا حتتدی کته کتارفترمتتا
ح بامه رانندوان و کتارگتران واجتد رشایتز بتاگبشتتتتت را بتا
تتتاخت رتب حتتدود ده متتاهتته بتترداختتت کتنتتد و بتتاگبشتتتتت ادت
گ رتبد و زتب اگ بتاگبشتتتتت
گحمت شان با تتاخ رتب رتور
نت رتب دتتاداش دتتایتتان کتتار کتتارگ تران بتتاگبشتت تتتته ح ت س تنتتوا بتتا
تاخب بیی اگ شی ماه برداخت گردد
ر
ر
بنابراد ستنتدیتکتای کتارگترانشکتت واحتد اتتوبتوشان تتهتران و
حتتومتته در راس تتتتای ای تفتتای ن تلتتی ن تمتتاد تنتتد ختتود اگ ه تمتته
رانندوان رشکت واحد ختواهتد در اع ضتبان بته ونت تاتت
متتوجتتود روگ چ تهتتارش ت ت تته  ۹۷دی متتاه در قتتو روگ چ ترا
اتوبوس های خود را روش کنند
داسشطون متئوالن سندیکا با استفاده اگ
در رور عدم
ی
ض
ض
دیتطتتر تتترفتاتتت هتتای اعتتبای اعتتبان بت تتدی را بتته ب تتا
رانندوان و کارگران خواهد رساند
سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبوشان تهران و حومه

سندیکای سازی دولتی در شرکت واحد را محکوم می کنیم
افزایش روز افزون تعلق خاارار کاارگاران شارکات
واحد به سندیکا ،مقاومت پیشروان سندیکایای از
سال  ۲۸تا امروز در برابر زندان ،اخاراج و اذیات و
آزار در محیط کار همچنین افزایش روزافزون اعتاباار
سندیکا در سازمان ها و نهاد های بین الامالالای
کارگری موجب شده است تا وزارت کار ،نهادهاای
امنیتی و مدیریت شرکت واحد با همکاری یکدیگار
اقدام به راه انادازی پارو ه ینسانادیاکاا ساازی
دولتین در شرکت واحد کنند.
در پرو ه ی نسندیکای سازی دولتین ،آناان چاناد
تن از جمله سعید ترابیاان ،حسان مایارزایای از

اعضای سابق سندیاکاا کاه ساالایاان اسات در
سندیکا حضور و فعالیتی ندارند و عباس بخشاش
را از راریاق تاطامایای ،تشاویاق باه راه انادازی
سندیکای جعلی که در خدمت دولت باشد ،کارده
اند .وزارت کاار قصاد دارد از ایان راریاق بارای
نهادهای بین المللی کار اینگونه وانمود نماید کاه
گویی کارگران در ایران برای ایجااد سانادیاکاا آزاد
هستند.

گزارش کامل اقدامات اناجاام شاده بارای ایاجااد
سندیکای جعلی و دولتی درشماره باعادی پایا
سندیکا منتشرمی شود.
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درخواست مجدد از شهرداری و شورای شهر برای ارایه تسهیالت مسکن برای کارگران شرکت واحد

هودصتوبونامیو استوستتووست تن یهو سک وکتردگت ودادوار و
خ ا ت واجدا و"بگ وشاترو ص
ر
رخهو "۸۰/۴۰/۴۹ستیز
به نام بن ه دادگر است
شهردار م ضبم تهران
با سالم
مونوع :اجرای بند  ۹مصوبه شصت و نهم ر بشتت ستاد
کارکنان شهرداری تهران مور
مت
ساماند
۹۹۷۹۹۱۴۹۱۱
ض
احباما بپیوست تصو ر بند  ۹مصوبه شصت و نهم ر
بشتت ستاد ساماند مت کارکنان شهرداری تهران
مور  ۹۳۷۹۹۱۴۹۱۱در مورد ارائه تتهاال مت به
کارگران گحمت ی رشکت واحد اتوبوشان تهران ارسا و
درخواست اجرای بنرا دار م
ر
اکب ت کارگران رشکت واحد اتوبوشان به د ال سوء
مددب ت اگ تتهاال مت م روم بوده اند با گذشت سه
سا اگ مصوبه مذکور متاسفانه هنوگ هیچ اقدا در
به کارگران
خصوص اجرای بن و ارائه تتهاال مت
باطب اجرای
رور نطرفته است و مددب ت رشکت واحد رنب ر
بن و داسشطو به کارگران نیم باشد
کارگران رشکت واحد اتوبوشان برای بهره مندی اگ تتهاال
ض
اعبای در
مت اگ سا  ۷۹تا سا  ۷۹چندد ترم
اعبانانض
ملابل شهرداری تهران برگیار کردند و عالوه بر بن ض
را در م از انرام داده اند در چندد نوبت با شورای شهر
تهران و شهرداری تهران نامه نگاری کردند و در دو نوبت با
مونوع در افت تتهاال مت قوماری را امضاء و در
دببخانه شورای شهر و شهرداری تهران ث ت کرده اند که
ر
گردد
بپیوست مرددا ارسا
برداخت اجاره مت امان اگ کارگران بب ده است و با مو
گران شدید که اگ چند ماه گذشته بغاگ شده کارگران در
ض
سشا هتجند بنابراد
تام ر مای تا او اه گند بتاار در

انتظار دار م؛ حا که زب اگ یک دوره دوسا ه اگ بیی اگ
انتشابا شورای اسال شهر تا هم اکنون باالخره مددب ت
شهرداری تهران سامان گرفته است مصوبه برداخت
تتهاال مت به کارگران رشکت واحد با شعت اجرا
گردد در راستای اجرای مصوبه مذکور ح هرگونه ض
اعبان
را برای کارگران م فوظ دانام

رفت آمدهای مشکوک برای فروش زمین توقفگاه سامانه جانبازان/بنابر مصوبه ستاد ساماندهی
مسکن شهرداری در این زمین باید برای کارگران خانه سازی می شد
بنابر اخبار و تصویر ارسال شده به سندیکا چندی است که نمایندگانی از دانشگاه شریف برای باررسای و تاوافاق
خرید زمین توقفگاه سامانه جانبازان در این سامانه مکررا حضور یافته اند .پس از اعتراضات رانندگان و کارگرانیکاه از
هی گونه تسهیالت مسکن در شرکت واحد استفاده نکرده اند و تجمعات مکرر در مقابل شورای شهر و شهارداری
تهران ،ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران ،مطابق بند چهار بورتجلسه شصت و نهمایان نشاسات خاود،
مصوب کرد الویت واگذاری زمین های مازاد شرکت واحد به کارگران برای خانه سازی است .اما باا پادیاده ناماال
نجومی در شهرداری تهرانن این مصوبه به مرحله اجراء نرسید .حاال مدیر عامل شارکات واحاد قصاد دارد زمایان
توقفگاه سامانه جانبازان را که یکی از زمین های مورد نظر برای واگذاری به رانندگان و کارگران شرکت واحاد بارای
خانه سازی بود را به دانشگاه شریف بفروشد و مانند پول فروش زمین های شرکت واحد در خیابان هنگام که هناوز
زمین کارگران را هم به همان سرنوشت دچار کند.
مشخص نشده پول آن کجا رفته است ،پول این
ِ
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بوده اند بطوری که درچناد روز گاذشاتاه تاعادادی از ایان
همکاران مجبور شده اند باه کاارخاود ماجاددا باازگاردناد،
دربورتی که سوابق بیمه نامبردگان تکمیل می باشد.

گزارش سامانه ها
یاداشت رسیده از راننده خط ی

بی آر تی

با سالم به اعضای سندیکا

سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از انباشته مالهی
کارگران بابت بیمه تکمیلی

دوستان و همکاران گرامی از زمانیکه شورای اسالمی کاار
در سامانه ی تشکیل شد به یوم پااقادمای شاورا تاماام
مطالبات خود را یکی پس از دیگری داریم ازدسات مایادیام
زمانیکه شورا نداشتیم همه چیزمون را سر وقات دریاافات
می کردیم ازشیرو کی بگیرید تا بن لوازم التاحاریار وهایاره
ولی االن دو ماه که ازاول مهر میگذرد هنوز از بن ها خاباری
نیست من نمی دونم این آقایون تا کی مای خاواهاناد باه
شعور کارگر توهین کنند و با احساسات کارگر باازی کاناناد
وقتی که می خواستند نماینده شوند هزار و ی رقم شعار
می دادند و از حق و حقوق کاارگار باحابات مای کاردناد
همینکه خرشان از پل گذشت دیگه همه چایازو فاراماوش
کردند ابلن بزارید راحتتر بحبت کنم بود و نبود شورا هایا
فرقی به حال کارگر یا راننده ندارد به نظر من نبودنش بهاتار
از بودنش است حداقل زمانیکه ناباود خاودماان در جاهات
مطالبات قدم برمی داشتیم و موفق هم می شادیام ولای
االن به امید شورا تمام حق و حقوق خاودماان را داریام از
دست میدیم من از این کانال کارگری و مردمی به شاورا و
مسولین هشدار میدم که حق و حقوق کارگر را باه ماوقای
پرداخت کنید اگرنه با خشم سنگین کارگر مواجه خاواهایاد
در
شد کافیه که ی روز فقط ی روز رانندهاا ی خاط یا
پایانه آزادی و شرق دستی را بکاشاناد و از ساوار کاردن
مسافر خودداری کنند اونوقت نتیجه ی کار خود راخاواهایاد
دید آیا اون موقی هم شورا و یا مسولین میتوانند در خاط و
ایستگاه ها حاضر شوند وجواب مسافر را بدهند قطاعاا کاه
نمی توانند و من به شما همکاران توبیه میکنم کاه باایاد
خودمان دست به کار شویم و با حضور دستاه جاماعای در
دفتر مدیر عامل آقای سنندجی مشکلمان را عنوان کرده و
از رریق ایشان پیگیری کنیم مطمئن باشید که همه چیز با
اتحاد و همبستگی حابل م یشود و بدون اتاحااد هایاچای
نیستیم و با اتحاد ی قدرت بزرگی را می تاوانایام درسات
کنیم که بی نظیر باشد ما باید اتحاد و همبستگی و احقاق
حق را از کارگرهای گروه فوالد ملی و نیشکر هفت تپه یااد
بگیریم.

با وجود اینکه مدیریت شرکات واحاد هازیاناه حاق بایاماه
تکمیلی را از حقوق کارگران کسر کرده است ،حاق بایاماه
کارگران را به شرکت بیمه نآسیا شاهار ساالامن پارداخات
نکرده است .شرکت بیمه مذکور نیز هازیاناه هاای درماان
کارگران را به دلیل عدم پرداخت حق بیمه پارداخات نامای
کند .کارگران مشکالت معیشتی فراوان دارند و تامین هزینه
های درمان شاان بار مشاکاالت شاان افازوده اسات .و
کارگرانیکه در خانواده شان بیمار خاص وجاود دارد شارایاط
هیر قابل تحملی دارند و مدیریت شرکت واحد هم پاسخگاو
نیست.
قرارداد بیمه تکمیلی کارگران با شرکت های بایاماه ای از
سالیان گذشته تاکنون هیچگاه شفاف ناباوده و باه دلایال
اینکه نمایندگان مستقل کارگران بر قراردادها نظارت نادارناد
و شوراهای اسالمی کار فرمایشی که حافظ منافی مدیریت
هستند موجب شده اند قراردادهای بیمه تکمیلی ماحالای
برای رانت و سوء استفاده مدیریت باشد.
کارگران فقط با نیروی اتحاد ،می توانند از حاق شاان دفاا
کنند.
پیام ارسالی به سندیکا از ررف یکی از کاارگاران شارکات
واحد اتوبوسرانی

با سالم وخسته نباشید.
دو مورد شکایت دارم.
اول اینکه مدت دوماه و نیم است که باه مادیاران خاطاور
سامانه  ۴شیر و کی نمی دادند که هفته پیاش  ۵۱عادد
علی الحساب داده اند و دوباره قطی شده است.
مورد دوم
از حقوق ما مبلاغای بارداشات مای کاناناد کاه هاناگاام
بازنشستگی معادل همان مبلغ روی آن بگذارند و به کاارگار
بازنشسته کمکی کرده باشند در بورتی که هاماکاار مان
برج ۵۸پارسال بازنشست شده و هنوز آن پاول را باه وی
نداده اند و هر دفعه گفته اند که بودجه نیست .و مان باه
علت باال رفتن خرج زندگی و بدهکار باودن جاهات بساتاه
شدن این برداشت که شرکت واحد انجام می دهاد اقادام
کردم گفته اند که امکان بسته شدن ندارد و بایاد تاا زماان
بازنشستگی این پول از حساب شما برداشت شود و پولی
که حق من است به من اجازه اینکار را نمی دهند به زور از
حسابم برداشت می کنند و این پول در چه حسابی و باه
نام چه شخصی هست و سود آن چه مای شاود ماعالاوم
نیست که مبلغ کمی هم نیست از هر نفر ساه یاا چاهاار
میلیون می شود .که حتی مجبور به بستن حساب ساهاام
بان شهر شدم که این امکان هم وجود ندارد و می گویاناد
بان شهر جلوی حسابها را بسته و امکاان بساتان وجاود
ندارد خواهش می کنم ارال رسانی کنید که ایان پاولاهاا
کجاست و چه کسی از آن سود می برد .بخدا دستم تنا
است اگر سه چهار میلیون بابت بازنشستگی و چهار پانا
میلیون که بابت سهام بان شهر از من کام کارده اناد را
بدهند کمی مشکلم حل می شود و بعد از پرداختن بدهی
ام بعد چهار ماه برای خونه مرغ و گوشت می گیرم.

درپایان می گویم اگر به فکر پرداختی ها نباشند قطعا ایان
را بدانید که ما راننده ها جهت اعتراضات به ماطاالاباات باه
دفتر آقای سنندجی مراجعه خواهیم کرد وساکاوت نامای
کنیم.
عدم پرداخت کامل حق بیمه ۴دربد سخت و زیاان آور از
سوی مدیرعامل  ،باعث اشتغال مجدد تعدادی از راننادگاان
بازنشسته شد
براساس گزارشات رسیده تعدادی از همکارانمان درساماناه
۶بعد از بازنشستگی و تسویه حسااب باا شارکات واحاد
وقتی که به شعبات بیمه مراجعه می کنند ،با کمال تعجاب
متوجه می شوند که مدیرعامل شرکت واحد حاق ۴درباد
بیمه سخت و زیان آور رانندگان را بطور کامل پرداخت نکارده
و فقط بخشی از مبلغ حق بیمه را پرداخت کرده است و به
همین دلیل شعبات بیمه از بازنشسته شدن این هماکااران
جلوگیری بعمل آورده اند .این رانندگان متاسافااناه ماجاددا
درمحل کارخودشاهل شده اند .
درماههای گذشته مدیرعامل شرکت واحد به عالات عادم
پرداخت حق بیمه ۴دربد سخت و زیان آور رانندگان به بیمه
تامین اجتماعی ،باعث مشکالت و بالتکلیفی رانانادگاان و
کارگرانی که بازنشاساتاه شاده اناد .درحاال تاعادادی از
رانندگان زحمت کش شرکت واحد به دلیل عادم پارداخات
حق بیمه ماههاست که ازمزایای بازنشستگی بای باهاره

باتشکرازشما

3

