فراخوان کمک مالی
ما کارگران فرش غرب بافت بيش از سه ماه است که توسط صاحب کارخانه ،آقای محمد
ايوبی و با اتکا به قوانين اداره کار  ،بيکار و اخراج شده ايم.
به دنبال اخراج  ،ما کارگران به اداره کار مراجعه نموديم که توسط ھيئت تشخيص  ،حکم
بازگشت به کار ما صادر شد و با اتکا به حکم اداره کار ،به محل کار خود رفته  ،اما اين بار
توسط قوه قھريه نيروی انتظامی  ،تحت عنوان آشوبگر ما را از کارخانه بيرون کرده و ما
را اختشاش گر قلمداد کردند!!.
کارفر مای فرش غرب بافت با مدارک ساختگی انحالل شرکت را اعالم نموده و ما کارگران
و خانواده ھايمان را بيشتر از گذشته به روز سياه نشانده اند.
اين بار کارفرما به اداره کار مراجعه نموده و ھيئت حل اختالف حکم اخراج ما را تائيد و
صادر نمود )).ھيئت اختالف شامل  نفر ميابشد ؛ سه نفر نماينده دولت ،سه نفر نماينده
کارفرما ،وسه نفر نماينده کارگر وتصميم بر اساس رای گيری می باشد!!((.با صدور اين
حکم ما را از ابتدائی ترين حقوق پايه ای يعنی کار ،محروم کردند .و باتوجه به اينکه به تمام
مراکز دولتی مربوطه مراجعه کرديم اما تا کنون ھمه چيز به نفع کارفرما تمام شده است.
اکنون ما کارگران فرش غرب بافت در تنگنای مالی شديد ھستيم  ،و فرزندانمان بيشتر از
گذشته قربانی مال اندوزی کارفرما شده و امسال بدون ھيچگونه امکانات آموزشی به مدرسه
رفته اند.
ما کارگران که اکثر مان مستاجر می باشيم  ،از پرداخت اجاره منزل عاجزيم  ،و برای تھيه
کوچکترين مايحتاج و نياز ضروری مجبوريم از ديگران پول قرض بگيريم.
لذا از تمامی کارگران و ھم سرنوشتان و ھمه انسان ھای آگاه و شرافتمند در خواست کمک
مالی داشته تا بتوانيم در جھت پی گيری و احقاق حقوق پايمال شده مان تالش کنيم .چرا که
در شرايطی بغرنج وسختی روزگار را سپری می کنيم و برای رفع مشکل گرسنگی خود و
خانواد ھايمان نا چاريم در خواست کمک مالی نمائيم .در اين رابطه شماره حساب مشترکی
جھت دريافت کمک مالی برا ی کارگران فرش غرب بافت اعالم ميشود .خواھشمنديم ما را
در حد توان ياری نمائيد.
شماره حساب ،
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بانک ملی شعبه گلشن سنندج.
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