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 تجمع اعتراضی دو روزه کارگران

   شاهو در محل کارخانه با پيروزی آنان به پايان رسيد

 
 ماه هشتاد و پنجآبان هشتم                                                                                                   سايت شورا

 
  

عتراض به وضعيت خود در محل کارخانه تجمع کرده بودند امروز کارگران شاهو که از صبح ديروز در ا

  . پيروزمندانه به تجمع خود پايان دادند

 نفر از کارگران اين کارخانه، کارفرمای کارخانه شاهو از ٢۴بدنبال تغيير ساختار کارخانه شاهو و بالتکليفی 

 نفر ٨و همچنين تمديد اعتبار دفترچه بيمه پذيرش پرداخت دستمزدهای فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه کارگران 

الزم به ذکر است که اين کارگران از تير ماه امسال به اين طرف مشمول دريافت بيمه . از آنان خودداری ميکرد

بيکاری تا زمان افتتاح مجدد کارخانه شده بودند اما تعداد هشت نفر از آنان ضمن محروميت از تمديد اعتبار دفترچه 

  . نی،  بدليل استفاده از بيمه بيکاری در سالهای گذشته از دريافت بيمه بيکاری نيز محروم گشته بودندخدمات درما

خواست کارگران در تجمع دو روزه خود دريافت دستمزد ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد، دريافت بيمه 

 نفر از آنان و بازگشت بکار اين ٨ی بيکاری ماههای پس از خرداد ماه ، تمديد اعتبار دفترچه های خدمات درمان

  . نفره بود که مشمول دريافت بيمه بيکاری نمی شدند٨گروه 

طبق توافقاتی که امروز بين کارگران و کارفرما بعمل آمد کارفرما ضمن پذيرش تمديد اعتبار دفترچه خدمات 

ه بيکاری نميشوند از فردا صبح درمانی گروه هشت نفره کارگران، قبول کرد که اين عده هشت نفره که مشمول بيم

همچنين کارفرما پرداخت دستمزد ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه . در کارخانه مشغول بکار شوند

 نفره ١۶گروه . گردن گرفت و قرار بر اين شد که روز پنج شنبه دستمزد معوقه آنان پرداخت شودکارگران را به 

 ماه است پرداخت نشده از سازمان  تامين اجتماعی دريافت ۴کارگران هفته آينده بيمه بيکاری خود را نيز که مدت 

  . خواهند کرد

در رسيدن آنان به مطالبات بر حقشان، صميمانه به ما کارگران گرداننده سايت شورا، پيروزی کارگران شاهو را 

  .اشد برای طبقه کارگر ايرانيکايک اين دوستان تبريک ميگوييم و تالش خواهيم کرد تا پيروزی آنان سر مشقی ب
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