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 دامروز در مقابل وزارت کار دست به تجمع زدن البرز کيکارگران الست

 
  ١٣٨٧هم مهر دچهارشنبه يک                                                                                    نکارگراآزاد  هياتحاد

  
ه  روز مورخ دود ١٤/٧/٨٧ام ع زده و     ۵٠٠ ح ه تجم ار دست ب ل وزارت ک رز در مقاب تيک الب ارگران الس ر از ک  نف

  .خواهان رسيدگی به خواست های خود شدند

ه               کارگران الستيک البرز در حالی دور جديدی از اعتراضات خود را             ده های داده شده ب اکنون وع ه ت د ک رده ان آغاز ک

رز       . اين کارگران مبنی بر واگذاری مديريت کارخانه به بخش دولتی عملی نشده است             پس از تجمع کارگران الستيک الب

ان    در مقابل نهاد رياست جمهوری به اين کارگران قول دادند با واگذاری مديريت کارخانه به بخش دولتی دستمزدهای آن

  . داخت خواهد شدپر

ار شما                            ره ک اما پس از گذشت يکماه از اين وعده ها، ديروز در وزارت صنايع به نماينده های اين کارگران اعالم شد گ

  . در وزارت کار است و ما کاری از دستمان بر نمی آيد

شان از سوی نهادهای دولت              ن وضعيت و سر دواندن ه اي راض ب رز امروز در اعت ارگران الستيک الب  ٨ی از ساعت ک

  . در مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند بعدا از ظهر ١۵تا صبح 

د                          ا نوشته بودن : کارگران الستيک البرز پارچه نوشته هايی را بر نرده های وزارت کار نصب کرده و روی يکی از آنه

  .آقای وزير شش ماه حقوق نگرفته ايم شما چطور

ر         پس از تجمع کارگران در مقابل وزارت کار        ا پيگي د م ده واعالم کردن ارگران آم ان ک ه مي دو تن از معاونان جهرمی ب

  .اما کارگران اين وعده ها را قبول نکرده و خواهان پرداخت دستمزدهای خود شدند. کارهای شما هستيم

  .تجمع امروز کارگران الستيک البرز بدون رسيدن به نتيجه روشنی پايان گرفت

ارگران    نفر از نماينده های  ٢٧قرار است فردا    ه     ک ا اعضای شورای کارخان ر ٣(ب مجمعی را  و مهندسين شرکت   )  نف

ری در                    سپس با جمعبندی مسائل امروز مجمع      برگزار کنند و     رای تصميم گي ارگران ب امی ک ا شرکت تم ری را ب  بزرگت

  . نمايندارگی ادامه اعتراضاتشان  برگزنمورد چگو

انواده                   انراين کارگ   اعالم کرده اند در صورت تداوم وضعيت موجود و عدم رسيدگی فوری به خواستهايشان همراه با خ

  .های خود در مقابل مجلس دست به تجمع خواهند زد

ارگران را قطع                         ن ک ار اي اب و ذهاب و ناه رز در حال حاضر سرويس اي الزم به يادآوری است کارفرمای الستيک الب

  .ن تمديد نشده استی درمانی آنارده است و دفترجه هاک

١٤/٧/٨٧اتحاديه آزاد کارگران   
www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com  ايميل:  
٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵ :فاکس  
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رکا  البرز در مقابل وزارتکياز تجمع امروز کارگران الست یريگزارش تصو  
   

      

       
 

     

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نرايا گرانر آزاد کاهياتحاد  

١٤/٧/١٣٨٧  
 

 


