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  آنندیان را محكوم مي بیزادگونه تعرض به آهر ران خودرويآارگران ا

 
١٣٨٧م بهمن وسشنبه بيست چهار                       خودرو کار  

 
 

  یدوستان وهمكاران گرام
ه آار آمد را محكوم آرده و خواهان رفع يد آارآنان نشريما تهد

  مين همكاران خود هستياتهام از ا

ان ي بید آزادي تهدیراستا را دریس روابط عمومي رئیآنارما بر

  .مي باشیش ميخو به آاریدانسته و خواهان بازگشت و

  . استی حق هر انسانیت شغليان حق امني بیحق آزاد

ه ير رويير شاهد تغي اخی هفته هایدوستان همه ما آارآنان ط

 آرده بود و انعكاس چند از هزاران مشكل از جمله یرشتيت بيولئ احساس مسیه آميم نشريه آار آمد بودينشر

ها با عكس العمل نعكاس مشكالت ساعت آارت خوان غذا ها و از همه مهمتر ایي و مشكالت دستشویمشكالت ترابر

ه چند تن از آارآنان آن در آستانه اخراج قرار گرفته ين نشري ایجاد مشكل برايران قرار گرفته و با ايچند تن از مد

  ش خواهد آمد لذاين همكاران پي ای برایگري دیست چه مشكالتي بر آنار شده و مشخص نیر روابط عمومي مداند

 یك اشباه مطبوعاتيش آمده را يل پي مسایم وليستيه آار آمد موافق نيران خودرو با آنكه با روي از آارگران ایما جمع

ن حرآت يم به اي خواهیمحكوم آرده واز همه دوستان مه را ين نشريه آارآنان ايد عليدانسته و هر گونه فشار تهد

م يد و اجازه ندهي باشد اعتراض آنیشتر اخبار و انعكاس مشكالت ما آارگران ميشك در جهت آنترل بيت آه بيريمد

  . آمد را ببندندی هم آه میك چشمه آبيآه 

٨٧ن مبه ٢١ -ران خودروي از آارگران ایمعج  

١٣٨٧ ن و سوم بهمستيچهارشنبه ب    
  ران خودرو از آار بر آنار شديا یس روابط عموميرئ

 یر منابع انساني مدیآنار و باقر ران خودرو از آار بري ایر روابط عمومي راد مدیه آار آمد آفاينشرمشكالت آارگران در به دنبال طرح

 ١٣٨٧چهارشنبه بيست و سوم بهمن                                                                                    .د شیون يبا حفظ سمت جانش

  ه آار آمد در آستانه اخراج قرار گرفتنديآارآنان نشر چند نفر از

 و ی هایي و دستشوی هفته گذشته و به خصوص مشكالت ترابریط آمد ه آارينشرران خودرو درينبال انعكاس مشكالت آارگران ابه د

ر روابط ي مدیآناربر  عالوه بر  ش آمدهيك خبر پي آه در یآمده وبا اشتباهيت خوش نيريل به مذاق مدين مسايا هايآارت خوان غذا خور

 ١٣٨٧چهارشنبه بيست و سوم بهمن                . دفتنراخراج قرار گ ه در آستانهين نشري از آارآنان اران خودرو چند نفري ایعموم

  شدیه آار آمد جمع آورينشر

١٣٨٧بيست و سوم بهمن  چهارشنبه    .د شیه جمع آورين نشري ایه آار آمد تمام شماره هايك عكس در نشريبه دنبال انتشار  اشتباه    


