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   ه تهران وحومی آارگران شرآت واحد اتوبوسرانی سنديكا
  
 ماه هشتاد و پنجآذردوازدهم                                                                       دواحآارگران شرآت  یسنديكا 

  
 

گسترده شما همكاران   ی و با تالش وپشتيبان ان شرآت واحد آارگر ی سنديكایو مبارزات طوالنپشت آار با همت،

  :  شما ميرسانيم ی، اين دستاوردها را به آگاه بيشتری آشنايی حاصل گرديده آه برای زيادی  دستاوردهایگرام

 مستمر حقوق ی گيری مردم و پی شما خدمتگزاران واقعی و همبستگی جهت افزايش آگاهی تالش وآوشش دائم- ١

    وغيرهیوناگون همانند وزارت آار، شهردار در مراجع گیعموم همكاران گرام

 و   )ILO(آار   یطرف سازمان بين الملل  ازی اتوبوسران ن شرآت واحد آارگرایشناختن سنديكا  به رسميت - ٢

 تبريز ی آار در شهرهای شرآت در همايش سازمان بين الملل آارگران شرآت واحد جهتی از سنديكایدعوت رسم

 آارگران یواتحاديه جهان)  ITF( آارگران حمل ونقل یو عضويت در فدراسيون جهان١٣٨۵  در آبان ماه و آرمان

)ITUC (آارگران فرانسه ی ارتباط با آنفدراسيون عالیو برقرار )CGT(یبسيار  آانادا وی آارگری، اتحاديه ها 

   ديگر ی آارگریاز اتحاديه ها

 تهران یشرآت واحد زير نظر مستقيم شهرداردو گانه شرآت واحد و انتقال مديريت   پايان بخشيدن به مديريت - ٣

حد در باالترين سطوح  شرآت وایو مشكالت عموم  و مطرح شدن مسائل  آمد از مديران ناآاری بسياریو برآنار

   یمقامات آشور

 ی اسالمیم اآنون مدت شش ماه است ، شوراهامراجع وزارت آار بطوريكه هدر آاری اسالمیشورا شكايت از- ۴

   و فاقد اعتبار گرديده اند یشرآت واحد غير قانونآار

از طريق شكايت به  «١٣٨٣سال   در همكاران  آليه  زارتومان ماهيانه ازحقوقنمودن مبلغ ه ازآسری جلوگير- ۵

  »  آل آشوریبازرس

  )  تومان۴۵٠٠٠٠(تومان   صد وپنجاه هزاربه مبلغ چهاری سال جاردر اخير ویسالها دريافت بن آمك هزينه در- ۶

 باعث افزايش حقوق همكاران تا  مشاغل ،اگر چه بصورت ناقص اجرا شده امای طرح طبقه بندی اجرای گيری پ-٧

   گرديده است ١٣٨۵در سال   % ٣٠

  ايران در آاریسازمان بين الملل حقوق بنيادين آاری مقاوله نامه های اجرای گيری پ- ٨

، اعتبار ، مصرف مسكنیلوار در اسفند ماه و تاسيس تعاونآت و ش  و پاداش وی روز دستمزد عيد۶٢ دريافت – ٩

 و شير   لباس آار  و صابون  از آار و دريافتیدستمزد بيمه حوادث ناش% ١٠٠يافت  و دریرزشو ايجاد مجتمع و

 قبل و یواحد در سالها  شرآت   آارگران ی سنديكای از تالشهای پيمان دسته جمع  پنج  و انعقادی آارگران فنیبرا

  بعداز انقالب بوده است



  

   

   یهمكاران گرام

ونه دستمزد و حقوق  شما معلق از آار بوده واز دريافت هرگیهمكاران فعال سنديكاي نفر از۵٠ تعداد

   هستند    یسنديكاي  ویوآماآان پيگير حقوق صنف روم هستند محیو خدمات درمان

وق  آارگران شرآت واحد ضامن حفظ حقی از سنديكا ی شما همكاران گرامی و پشتيبانیاتحاد ، آگاه

   خواهد بود یحقه و بهبود شرايط آار و زندگ

  
  

  واحدآارگران شرآت  یسنديكا

    تهران و حومهیاتوبوسران

١٣٨ / ٩ / ١٠۵  
   

 


