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دش یراه انداز سايت جديد سنديکای کارگران شرکت واحد  

 
هشتاد وهفتتيرم هدپانز واحد ننديکای کارگراس     

                                                                                                                            
  طالعيها

  
دراه اندازی ش اتوبوسرانی تهران و حومهسايت جديد سنديکای کارگران شرکت واحد   
 

: آدرس اتوبوسرانی تهران و حومه به واحد کارگران شرکتراه اندازی سايت جديد سنديکای  با تبريک به خاطر   

هياداتح ،حومه تهران وی کارگران زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانهيکلبه استحضار    www.syndicavahed.info 

: رساندی می و حقوق کارگريیکاي سندی جنبش هاني ، فعالی کارگریها  

  با تمام را   خودميمستق  و کيارگان ، ارتباط اياح بدو حومه از تهران ویواحد اتوبوسران  کارگران شرکت یکايسند -١

(ITF)   به نامیمترجم چيه  وکردهقراربر       ل حمل و نقی المللني بونيفدراس قي در جهان از طری کارگری هاهيتحادا 

 داشته ی همکارشاني شناسد و نه تا به حال با ایرا نه م)  ر سنتیتيدري سولرانيعضو سابق بخش ا(  یداور فرزانه

  کارگرانیکاي سندديي شود مورد تای ارسال شده ومیکارگر  ی هاهي به اتحادشاني که توسط ای ترجمه ا است و هرگونه

. باشدیشرکت واحد نم    

 توسط کاي سندتيجمله اداره سا ازکاي سندیهاکار هي کرده اند که کلدي مورد تاکنيچند درکاي محترم سندیوکال -٢

رهيمد ئتي هیاعضاارياختدر راتي خواسته شده بود که سامي قدتيگردانندگان ساازبارها.  انجام شودرهي مدئتي هیاعضا  

. محقق نشده استوز اتفاق تا به امرني قرار دهند اما اکايسند  

چيه ه شود و بیمسئول اداره مريتوسط افراد غ   www.syndicavahed.net   :سدربا آ کاي سندتي سانکهي اليبه دل -٣ 
 یکايسند ی هاهياطالع نظرات وهي کلخي تارنياز، ا نبودهرهي مدئتي هی نظرات اعضاحيصر وعيعنوان منعکس کننده سر

 که بر یگونه مطلب هرتيمسئول شود وی منعکس مدي جدتي ساقير تهران و حومه از طیکارگران شرکت واحد اتوبوسران

 کاي سندرهي مدئتي همي قدتي ساتيصورت ادامه فعالدر باشد وی متي درج شود به عهده گردانندگان آن سامي قدتي سایرو

.ندارد شيپ دريیکاي عرصه حقوق سندنيهمه فعال ویعموم به افکارمي قدتي گردانندگان سایمعرف جزیچاره ا  

 
ن به گسترش صلح و عدالت در همه جهادي امبا  

 سنديکای کارگران شرکت واحد
  بوسرانی تهران و حومهتوا

١۴/۴/١٣٨٧  


