بٍ 4ساسمان جُاوی کار
اس 4سىدیکای کارگزان ویشکز َفت تپٍ
مًضًع 4تکذیب ادعای ومایىدٌ ديلت ایزان مبىی بز اشتغال بٍ کار کارگزان اخزاجی ویشکز َفت تپٍ ي اعتزاض بٍ اخزاج ي تعقیب
قضایی ایه کارگزان
اخیرا ضٌیدُاین کِ ًوبیٌدُی ایراى در اجالس سبزهبى جْبًی کبر (آلبی حجیت تَکلزادُ هدیر اهَر ثیي الولل ٍزارت کبر ایراى) ادػب ًوَدُ
است کِ کبرگراى اخراجی ًیطکر ّفت تپِ ٍ اػضبی سٌدیکبی کبرگراى ایي ضرکت ّیچ گًَِ هطکلی ًدارًد ٍ هطغَل ثِ کبرضدُاًد.
کبرگراى اخراجی ًیطکر ّفت تپِ تبکٌَى ػالٍُ ثر تحول حجس ٍ تحول فطبرّبی اهٌیتی ٍ رٍاًی ٍ التصبدی ثسیبر از حدٍد دٍ سبل پیص
تبکٌَى از کبر اخراج ضدُاًد .ثرخالف ادػبی ًوبیٌدُی ایراى در اجالس آى سبزهبى ،تبکٌَى توبهی هراحل لبًًَی را ثرای اػتراض ثِ اخراجوبى
طی کردُاین ،طی دٍ هرحلِ ثِ ادارُی کبر (ًوبیٌدُی ٍزارت کبر در ضْرستبى ضَش) ضکبیت ثردُاین .حتی ثِ دیَاى ػدالت اداری ًیس ضکبیتی
تسلین ضدُ است کِ ػیٌب ّوبى حکن اخراج غیر لبًًَی ،ضد کبرگری ٍ غیر اًسبًی اخراج هب را تبیید ًوَدُ است.
جدیدا ثؼد از ایٌکِ فْویدُاًد هب از ًظر التصبدی ٍ دریبفت ًکردى حمَق ثِ هدت حدٍد  2سبل تحت فطبر فراٍاى ثَدُاین ٍ خبًَادُّبیوبى زیر
ضدیدتریي فطبرّبی هؼیطتی ثِ زًدگی دضَار خَد اداهِ هیدٌّد ٍ ثرای سَ استفبدُ از ایي ٍضؼیت هب ًبهِای ثِ هب اثالؽ کردُاًد کِ ثِ
ضرکت ًیطکر ّفت تپِ هراجؼِ ًوَدُ ٍ تسَیِ حسبة کبهل کٌین ٍ ثؼد از آى هوکي است در لبلت لرارداد هَلت کبری ٍ هبًٌد یک کبرگر
ثدٍى سبثمِ لجلی ٍ تبزُ ٍارد ثب هب اًؼمبد لرارداد کٌٌد .هستحضرید کِ ایي ترفٌد ثِ ّدف لطغ راثطِ کبری هب ثب ًیطکر ّفت تپِ ٍ هٌتفی کردى
ّر گًَِ ادػبی هب در لجبل سبثمِ کبر ٍ راثطِ کبریهبى در آى ضرکت است .ثدیٌَسیلِ هیخَاٌّد هب ثِ دست خَدهبى راثطِ کبریوبى را ثب
ضرکت ًیطکر ّفت تپِ لطغ کٌین ٍ پس از آى ًتَاًین ّیچگًَِ ارتجبط ،ادػب ٍ یب حك ًوبیٌدگی ٍ یب فؼبلیت کبرگری داضتِ ثبضین.
سٌدیکبی کبرگراى ًیطکر ّفت تپِ ضوي ایٌکِ لَیب ادػبی ًوبیٌدُ دٍلت ایراى را رد هیکٌد ،خَاستبر ثبزگطت ثِ کبر ًوبیٌدگبى اخراجی
کبرگراى ًیطکر ّفت تپِ در سٌدیکبی آًبى (آلبیبى ػلی ًجبتی ،فریدٍى ًیکَفرد ،لرثبى ػلیپَر ،هحود حیدری هْر ،جلیل احودی ٍ رضب
رخطبى کِ ّوگی اػضبی ّیئت هدیرُ سٌدیکبی ّستٌد) ٍ ًیس دیگر کبرگر اخراجی ثْرٍز ًیکَفرد هیثبضد .ایي سٌدیکب از توبهی همبهبت
هسئَل در سبزهبى جْبًی کبرًْ ،بدّبی کبرگری ٍ حمَق ثطری ٍ رسبًِّب درخَاست هیکٌد ًسجت ثِ اطالعرسبًیّ ،ر الدام هوکي ثرای
اػتراض ٍ فطبر ثِ دٍلت ایراى ثرای ثبزگطت ثِ کبر کبرگراى ًبهجردُ ٍ پبیبى دادى ثِ اخراج ،تؼمیت لضبیی ٍ حجس توبهی کبرگراى ٍ فؼبلیي
کبرگری ٍ ثِ رسویت ضٌبختي حك آزادی تطکلْبی خَدسبختِ کبرگری الدام ًوبید .هب تٌْب ثِ دلیل استفبدُ از حك اٍلیِهبى ،ایجبد تطکل
هستمل کبرگری ،تحت فطبر ،اخراج ٍ حجس لرار هیگیرین ٍ الزم است دٍلت ایراى ّر چِ زٍدتر ثِ ایي الداهبت خَد پبیبى دّد.
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رًٍَضت:
ًْبدّب ٍ تطکلْبی کبرگری ،رسبًِ ّب ٍ ًْبدّبی حمَق ثطری

