
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  
 ورماه هشتاد و پنجيشهرهفدهم                                                                                                           

 

 
 به ياران خود کمک کنيم

 
  ما دوام عالم   در جريده   است هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق                 ثبت

 
 با سالم و درود به شما ياران و همکاران شجاع و زحمتکش و خدمتگزاران واقعی مردم

:ضمن سپاسگزاری از همدليها و محبتهای بسيار شما به آگاهی می رسانيم  

هم اکنون بيش از پنجاه نفر از همکاران شما بدليل دفاع از حقوق قانونی عمومی کارگری مدت هشت ماه است که 

  معلق از کار شده اند و بدون دريافت هرگونه دستمزد و حقوق در شرايط بسيار بدقانونی بصورت ناحق و غير

 مدتهاست اعتبار ندارد همچنان در جهت دفاع از شانياقتصادی و در حاليکه دفترچه های بيمه خود و خانواده ها

.حقوق قانونی صنفی و عمومی کارگران پايمردی و استقامت می کنند  

:همکاران گرامی  

  اما شما به خوبی می دانيد افزايش اخيرکنيد،ار بيشتر از آن است که دريافت مياگرچه حق و حقوق شما عزيزان بسي

 و بيکاری و  نتيجه زندانی شدنهاکنند دستمزد همه همکاران حتی حراستيها و شورائی ها که با ما بسيار دشمنی می

 کتک

ن معلوم است و بهيچ اين حقيقتی است که بر همه آگاها. خوردنهای ياران سنديکائی و خانواده هايشان بوده است

اين ياران نه با حرف که عمال از حقوق کارگران دفاع نموده و می . ن اين حقيقت را کتمان نمودطريقی نمی توا

.نمايد  

 ياران و مدافعان تانه مهر ماه و فصل بازگشائی مدارس با کمک مالی بهدر آس: همکاران و دوستان شرافتمند 

.ديسنديکائی خود در واقع به دفاع و حفظ حقوق خود کمک و ياری می رسان  

ا شماره حسابدريافت قبض رسيد معتبر سنديکا و يلی خود را به صورت مستقيم با لذا خواهشمنديم کمکهای ما  

به نامهای آقايان )  بانک ملی قابل واريز در همه شعبات ( ١٣۴ بانک ملی ايران شعبه تهران نو کد ٧٣٢٢٨٠

کمک مالی به ياران سنديکائی يعنی دفاع از :  می نمائيم آوری باز هم ياد. رضوی و غالمی پرداخت نمائيدمددی،

.حق و حقوق خود و خانواده هاست  

 

 

 



 

:در پايان بعرض ميرسانيم   

ما ميدانيم راه دفاع ازحقوق عمومی کارگران سخت و پر زحمت است اما با آموزش و آگاهی و همبستگی و اتحاد و 

.دشجاعت مداوم کارگران اين راه آسانتر طی می شو  

 در آستانه مهر مهربانی ها را افزون کنيم
 

نديکای کارگران شرکت واحدس  

 اتوبوسرانی تهران و حومه

١۵/۶/١٣٨۵  

 
--------------------------------------------------------  

 

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 

:امی کارگران در حال تعليق بشرح ذيل است اس  
 

:منطقه يک   
 حبيب -۶   ابراهيم غالمی-۵ غالمرضا فاضلی  -۴ منصور حيات غيبی  -٣  سيد داود رضوی -٢  سعيد ترابيان -١

  يعقوب سليمی-٨ منوچهر مهدوی تبار  -٧رضاپور  

 

:منطقه دو   
ابراهيم مددی -١  

: منطقه سه  
  آيت جديدی-٣  مند  احمد مراد-٢عبدالرضا طرازی  

:منطقه چهار   
 حسن -۶ وهاب محمدی  -۵ اصغر مشهدی  -۴ غالمرضا خانی  ٣ غالمرضا ميرزايی  -٢منصور اسالو  

 دهقان

 

 



 

 

:منطقه پنج   
  هادی کبيری-۵ علی بخشی شربيانی  -۴ حسن سعبدی  -٣ محمد نعمانی پور  -٢سيد رضا نعمتی پور   -١

  امير قانعی-۶

 

:طقه شش من  
 داود -۶ يوسف مرادی  -۵ علی اکبر پيرهادی  -۴ سلطانعلی شکاری  -٣ محمود هژبری  -٢  عطا باباخانی -١

  سيد حسين رخشت-١٠  نهاوندی  مسعود علی بابا-٩ حسين کريمی سبزوار  -٨ سيد حسن دادخواه  -٧نوروزی  

  مسعود فروغی نژاد-١۵ اميرتاخيری  -١۴ غالمرضا خوشمرام  -١٣صادق خندان   -١٢ حبيب شامی نژاد  -١١

 

:منطقه هفت   
  حسين راد-۴ جميل بهادری  -٣  حسين شهسواری -٢علی زاده حسين   -١

 

:منطقه هشت   
  حسن کريمی-۴   همايون جابری-٣ غالمرضا غالمحسينی  -٢ابراهيم نوروزی گوهری   -١

 

:منطقه نه   
 

  مرتضی کمساری-٢جواد کفايتی   -١
 
 

:منطقه ده   
 

مظاهری… فضل ا-۵ عباس نژند کودکی  -۴ نعمت اميرخانی  -٣ رضا شهابی  -٢ ناصر غالمی  -١  

  حسن ميرزايی: اتوبوس برقی 


