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د در رابطه با مشکالت چنیموارد  

  تهران و حومهیپرسنل شرکت واحد اتوبوسران

١٣٨٧  آذردومشنبه                                                                                                    ژانس ايران خبرآ  
 

  

 ی برادي جدیها جهبا  و نصب کيک و ريو ش  لباس فرم  عيبا توجه به توز 

 طي بلافتيعدم در خطوط وی بعضی برایخطوط و ساخت دستشوئ نيکنترل

 خواسته نيه شدن ا قابل فهم است که برآوردیت آریخطوط بتوسط راننده در

 یدباشد لذا مواريمشکالت کارگران شرکت واحد م از حل یها تنها گوشه ا

 در تحقق آنها ی فرجدي تا شامي کنی می آوراديگريچند از مشکالت را بار د

 و باشد ینداشتن مسکن م  مشکل پرسنل شرکت واحد نيبزرگتر . شودجاديا

 به آن اشاره لي که درذی مواردیاجرارم را بخاطرمحت شهرداریکس" مطمئنا

.درب سوال نخواهدري زمي کنیم   

 قانون کار ١٤٩ ماده یاجرا. ار کردن کارگران و کشاورزان دارد که اشاره به خانه دی قانون اساس٣١ اصل یاجرا

 همان کي نفر در نزد١٠٠ ی باالی شرکت های برایکه اشاره به خانه دار کردن کارگران و داشتن خانه سازمان

 نکهي ها واگذار شده است و با توجه به ای آن توسط دولت به عهده شهرداری ماده اجرانيشرکت دارد و در تبصره هم

 ی مناطق شرکت واحد متعلق به شهردارکي نزدی فراوانی هانيزم  باشد وی ساخت و ساز می خود متولیشهردار

 اي ی سازمانی توان به خانه های آنها را مني و زمافتهيبه خارج از شهر انتقال  از مناطق شرکت ی بعضاي باشد و یم

 انجام رد موني در ا ی کارچي که داده بود تا به حال هی با توجه به قولی اختصاص داد متاسفانه شهرداریجارياست

  . کردی را کمک می شهرداردي ساله با٩٩ مسکن ی واگذاری بجازينداده است هر چند دولت ن

 کارگران یتومان و برا هزار١٤٠ ی کارمندان اداری، حق مسکن برا حقوقی هماهنگیگرفتن دستور برانظر دربا

 حداقل حق مسکن است ني کرده ، بلکه انيي حق مسکن را اداره کار تعدي کارفرما بگودي هزار تومان است شا١٠فقط 

 کارگران محاکمه نکرده اند ضمن یابر با کارمندان برا را به علت دادن حق مسکن بريی کارفرماچيو تا به حال ه

 شي فاسيبا ق(  آب و هوا یدهند که کارگران مستحق آن هستند مانند بدي شرکت مني به کارمندان همتي مزنيآنکه چند

 ی محسوب می شغل تخصصکي ی شغل رانندگنکهي توجه به ابا )دي بری می کارگران و کارمندان به آنها پیحقوق

 از شرکت روني حقوق رانندگان بستي و لمهي باشد ، با مراجعه به بی مشتري بیلي آن خیاي حق و حقوق و مزاشود

 توان به آن ی آور است ماني جزء مشاغل سخت و زی درون شهری دهد رانندگیواحد و مدارک ارائه شده که نشان م

 کهي باشد در حالی روز م٣۵ سنل شرکت واحد  پرانهي سالی قانون کار مرخص٦۵ طبق همان مدارک و ماده.  برد یپ

به "  قانون کار که صراحتا٦٢در ماده "  به آنها داده شده است ضمنای استحقاقی روز مرخص٢٦تاکنون فقط ساالنه 

 استفاده ی هفتگی ، از مرخصیگري دني معروز توانند ی اشاره کرده کارگران در قبال کار روز جمعه میاتوبوسران
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 نا خواسته روبه ی هابتي اکثر کارگران با غلي دلني گرفته تنها به ادهي قانون را نادني است ایفرما مدت کاری ولندينما

 قانون ني ای کارفرما برادي شادي نمایم اخراج کارگران را همواری برایزي اساس برنامه رني شوند و بر همیرو م

 اگر به ی ولدي آی مشکل به وجود ممهيبنظروبل هست از شنبه دنديبگو" ، بله اگر مثال را بهانه کندمهي خود بینشک

 مشکل از نظر رديکرده دوبل تعلق نگکار روز٦ که ی به کسی ولردي کند دوبل تعلق بگیمهفته را کار روز٧ که یکس

  . باشدی حل مزي نمهيب

 دادند ی مليرزندان پرسنل تحو بن آنرا جهت فايو نوشت افزار بود که اول مهرنيشرکت واحد عرف بر ا ساله درهمه

  . کرده اندیخوددارارائه نوشت افزارل تا به حال ازشود امساي عرف کارگاه قانون محسوب مکهيحال متاسفانه دریول

خطوط،  ازیبعض دریمني، نبود ا بودن کف مناطقیروغنبابت چرب و ازیمنيها نبود اخودرو ازیاري بسیمني انبود

 کامل رد شدن اطيبه توقف و با احتهم مجبور رد شدن ازکناری مواقع راننده ها برایکه بعض عصری ولابانيچون خ

 رادشوار کرده شرکت واحد دری همه رانندگنهاي کم است و ایلي شرکت خنيا کار دریمنيحفاظت و ا" کال . باشندیم

 ني به اردي گیمناطق صورت م که درهاواريد مناطق وی ورودی دربهای برانهي هزیجااست ، بهتر است ب

 اردهايلي زدند و مخي از خودروها یاري مناطق ، بسراني گذشته بعلت نا کارامد بودن مدسال. شودیدگيرسزينامور

 ی قرار گرفتند ، با کمزي نقي مناطق مورد تشوني همراني از مدی بعضنکهيخسارت به شرکت واحد وارد شد و جالب ا

 اسراف شده را صرف ی هانهي کرد و هزیري جلوگی اتفاقاتني شود از وقوع چنی به موقع می و هماهنگتيدرا

، ردي پذیزمان مناسب انجام نمشرکت واحد در به کارگران دراي مزاليتحو.نديبرآورده کردن مشکالت کارگران نما

زمان مناسب  عنوان درچي ماه رمضان به هی کت وشلوار و سبد کاال براعي، توزی مثال پخش لباس فرم زمستانیبرا

  .د کردتا دچار مشکل نشونیزي از قبل برنامه ردي پخش آنها بای برانيبنابرا ،ردي گیانجام نم

 به ني همی نشسته اند برااستي ری هایکرس برالتيتحص شرکت واحد بدون تجربه ورانيمد ازیبعض"اصوال

 شود ی، خط و منطقه آنها عوض می دلخوراي ی خطائنيشود و با کوچکتري نمی و سابقه داران توجه خاصشکسوتانيپ

 از مناطق بعلت استفاده یبعضدر" ضمنا.  باشندهچند سالها صادقانه خدمت کرد هررندي گیم قراری احترامیو مورد ب

 .کنندي میري آنها جلوگیشغل مناطق بهانه آورده و از ارتقا گروه تيري مدانهي سالالتيتعطجمعه و روزیليتعطازکارگر

 سيخطوط سرو ازیاريبس دری درست شده است ولی بهداشتسيخطوط سرو ازی بعضی ابتدا و انتهانکهي توجه به ابا

 شود ی آب شرب استفاده مهي تهی باشد برای م٣ و ٢درجه "  که بعضاخي در تابستان از هنوز .د وجود نداریبهداشت

 اري بسنهي هزنکهي داشته باشد در ضمن ایاه آبسرد کن که آب سرد و جوش بهداشت با نصب چند دستگکهيدر حال

  .ت را گرفهايماري از بیاري توان جلو بسی دارد میکمتر

 کارانه و حق ی مبلغ قابل توجهدي باتاليجي مسافران به علت نداشتن تابلو دی و راهنمائطي بلافتي به علت دررانندگان

 کي یهزار تومان برا ۵ با دادن حدود ی باشد ولی می ورانندگی راهنمائنيار خالف قوان کني چرا که ارنديسخن بگ

 ی براسي کردن سروفراهم . کنندی می و رانندگی راهنمائنيان گرفتن قودهي رانندگان را وادار به نادیماه براحت

 کارگران صبح کار و ذهاب یا برابي اسي سروردي گی ها صورت نمانهي و پانيادي وتحول در مريرانندگان بعلت تغ

  . باشدی کارگران شرکت واحد می از خواسته هایکي کارگران بعد از ظهر کار یبرا

. ردي روزه بگديبا کارگرلي تعطی روزهاايشود، آيکنند پول ناهار پرداخت نميم کارلي تعطیروزها که دری کارگرانبه
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  . شودشتري بدي مبلغ باني باشند در ضمن مطابق تورم ایر م بر سر کارحاضيیاکثر رانندگان دو وعده غذا" ضمنا

در شرکت  . دي استراحت نماقهي دق١۵ یهر دو ساعت رانندگ دردي، راننده بای ورانندگی راهنمائني توجه به قوانبا

« ه قانون کار ک٦١ کنند با توجه به ارائه مدارک و ماده ی ساعت کار م١٢واحد راننده ها بدون زمان استراحت 

 سر با احتساب زمان کي بدون ی ساعت١٢ ی راننده هامتاسفانه کهيدر حال»  کند ی ساعت رانندگ٦ از شي بديراننده نبا

 راننده ی ساعت کار وقت١٦ کنند ، جالب آنکه با توجه به ی ساعت کار م١٦ورود به خط و خروج از خط حدود 

 مهي بستي را پرداخت کند معلوم نهيد% ١٠ دي کند با که اگر تصادفرندي گی می کند از او تعهد محضریتصادف م

 و حق اي مزای مبلغ وام و کمی به موقع وام و کمافتي درعدم . چگونه قرارداد داردمهي شرکت واحد با باي ستي چیبرا

  اگر آنرا بهکهي باشد در حالی تومان م٢١٠حق خواروبار کارگران "  کارگران است مثالیو حقوق از مشکالت اساس

، حذف  اتوبوس در خطوطیکم . کم استیلي دهند باز هم با توجه به تورم موجود خشي هزار تومان افزا٨٠ اي ٧٠

 مردم و رانندگان ني غلط باعث برخورد بی سازی درست به مردم و خصوصیخطوط بدون اطالع رسان ازیبعض

 کارگر را یشي که با سه ماه کار آزما بودني شرکت اعرف . اشکاالت را رفع کندني شود بهتر است شرکت ایم

 نکرده اند و کارگر به ی سال است که کارگران را رسمني سال و حاال چندکي بعد ها به کهي کرد در حالی میرسم

 از طرف شرکت ی کمکچيمواقع تصادف هدر .د تواند بازده باال داشته باشی در کار خود نمی شغلتيعلت نداشتن امن

 شاني بودن به خانواده های کمک در مواقع زنداناي ی انتظامیروي نی ضمانت در پاسگاه هالي از قب شودیبه راننده نم

 شخص ثالث و بدنه کامل مهي اگر طبق قانون اتوبوس ها بکهي در حالني بال عوض در تصادفات سنگی کمک مالاي

 شود ی ملي و مسکن بدون انتخابات تشک مصرفی هایتعاون.  پرداخت کندی گونه خسارتچي راننده هديداشته باشند نبا

 یعضو آن مزين کاری شوراهایاعضااز نفر که البته دو نفرنيعامل خود و چندريکه مد( مسکن ی عالیمانند تعاون

صورت در" مطمئناکند و برگزاریتوانست انتخابات بصورت قانونيعامل مريچند مدهر)  شدهلي تشکنيباشند چن

  . شدندی، انتخاب مان خودشیداتورياندک

 مصرف باز نشسته ی تعاونرهي مدئتي هیعضاازا نفرني چندیحت مصرف گذشته ویانتخابات تعاونچند سال از" ضمنا

 هي شدن کلعي باعث ضای تشکل واقعنبود . دهندی همچنان به کار خود ادامه می است و لني خالف قواننياشده اند و

آن در ادارات کار  کتاب کارکنان شرکت واحد که آماراخراج بدون حساب و" و ضمناحق و حقوق کارگران شده است 

 شرکت واحد لي تشکی ما به علت و چگونگاگر .ستندي کارگران نی واقعندگاني حاضر نماندگانيباشدکه نمايآن مانگريب

 شرکت وستنيشهروندان از به هم پ ی و راحتتي شرکت به علت ارائه خدمات بهتر و امنني که اميابي ی در مميتوجه کن

 ی و به جامي گردی تعجب دارد چرا ما به عقب بر می جاني شده است و الي تشک١٣٣۵ در سال یها و رانندگان خط

 آن سوق لي قبل از تشکی چرا آنرا تکه تکه کرده و به سالهامي خارج کنیري گدي شرکت را از حالت سوبسني انکهيا

 ی و خطرات موجود در خصوصیمني رفتن انيخطوط ارائه نامطلوب خدمات و از ب یاري وباعث حذف بسمي دهیم

 با درآمد باال يیشرکت ها" کال....  خودرو و راني چون نفت ، ايی شرکت های واگذاری جابه . مي شوی غلط میساز

 واگذار یخصوص به بخش ني با درآمد پائی و درمانی خدماتی و شرکت واحد و در کل کارهامارستانهاي، برعکس ب

  .  شود آنهم به صورت نادرستیم


