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 : اطالعيه

  ) بازرسان و انتخابات دومين دوره هيئت مديره و یجهت شرآت در مجمع عموم (
 

ششتاد ون ماه هشفرورديم دهچهار                                                             سنديکای کارگران شرکت واحد
 
  

  !با سالم و خسته نباشيد به همكاران گرامی

همانطور آه می دانيد مدت اعتبار قانونی شوراهای اسالمی آار مناطق دهگانه شرآت واحد طبق قانون و آئين نامه 

و در قانون هيچ ماده يا تبصره ای دال بر ادامه فعاليت .اجرايی قانون شوراهای اسالمی آار ، فقط دو سال می باشد 

!.شوراها بعد از دو سال به هيچ وجه وجود ندارد  

نامبردگان و   قانونی نيست١٣٨۵خردادماه شرآت واحد ازفعاليت اعضای شوراهای اسالمی آارهمين دليل ادامه به 

بودجه شرآت  حتی يك ريال از و دريافت . شان مطابق حكم آارگزينی شاغل شوند محل آاربايستی مطابق قانون در

ساعت اضافه ١٢٠اخذ . قانونی است ه آنها فاقد مجوزت بحكم آارگزينی نسبمحل ديگری به جزواحد يا بيت المال در

غير قانونی و "  و دوبل آامل پرداخت دستمزد از طرف آارفرما به اين افراد تحت عنوان شورايی آامال آار ماهيانه

ود آارگران عزيز بدانندآنها می توانند به ادارات مختلف آار مراجعه و شكايات خ .دادن بودجه و بيت المال استهدر

   بايد به آار عادی خود مطابق حكم آارگزينيشان ٨۵افراد شورايی از خرداد ماه" ضمنا.را در اين باره اعالم نمايند

.بازگشته و همانند ديگرآارگران در مقابل آار آردشان دستمزد دريافت آنند  

؛همكاران گرامی   
لبی ها اعضای شوراهای اسالمی آاررفتار اعتراضات و حق طسرآوبی شما درقانونی وجريان بازداشتهای غيردر 

 اخراج غيرقانونی   امضا حكم اين رفتارهای ضد آارگری از جمله بدترين  .ضد آارگری اعمال نموده و می نمايند

امی از شورای منطقه  و حسن بهر۶توسط علی مهدوی خواه از شورای منطقه يك و حسين خدايی از شورای منطقه 

اعتراض و ، آه اين خشمگرفته اندخشم جمعی آارگران قرارمورد اعتراض وبرده چندين بار، افراد نامپنج بوده است

 آارگران حمل و نقل و شما در فدراسيون جهانی گرامی با توجه به عضويت سنديكای همكاران . ادامه خواهد داشت

اديه های آارگری جهان نظيراتح بسياری از و بين المللی آار سازمان  طرف شما از سنديكای   شناختن  رسميت به  

فرانسه آارگران   یعموم اتحاديه ،   (CGT)  کنگره کار کانادا،   (ITUC) یآارگر آزاد یتحاديه هاآنفدراسيون ا    

بازرسانودر مجمع عمومی و انتخابات دومين دوره هيئت مديرهشود جهت شرآت درخواست مي ازشما ...و  (CLC)   

 با همبستگی گسترده   تا نمائيد گسترده شرآت  حضوری   شد با  ی آن اعالم خواهدتاريخ و محل برگزار آه متعاقبَا

!بتوانيم از حقوق آارگريمان بهتر دفاع آنيم خود   

شرآت واحدسنديكای آارگران   
 اتوبوسرانی تهران و حومه

١٣٨۶فروردين ١۵  


