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                    د امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدنسيکارگران پرر
 ١٣٨٧سوم دی شنبهسه                                                                                          اتحاديه آزاد کارگران

  
      

 چرخ دنده های ديوان ساالری موجود، عليرغم بارشزيراعتراض پايمال شدن حقوق شان در کارگران پرريس در

  . مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند صبح در٩ از ساعت ٣/١٠/٨٧مورخه امروز  باران

الزم به  .اداره کار خواهان پاسخ فوری به ديوان عدالت شدنددارند ازفشارهای شديد مالی قرار اين کارگران که تحت

در مورد رای هيئت حل اختالف  جيادآوری است ديوان عدالت اداری با شکايت کارفرمای پرريس از اداره کار سنند

اين شکايت اکنون بايد اداره کار سنندج در ديوان    اساسبر. اين اداره، حکم توقيف موقت اين رای را صادر کرد

اداره کار سنندج به ديوان نرسد  از رای هيئت حل اختالف اين اداره دفاع کند و تا زمانی که دفاعيه  عدالت اداری

   .کارفرمای پرريس صادر نخواهد کرد ی خود را در مورد شکايت و خواستديوان عدالت رای نهاي

االجرا  کارگران پرريس تا کنون قربانی بوروکرسی حاکم شده اند و عليرغم صدور رای قطعی و الزم به اين ترتيب

از سوی . دهمچنان بالتکليف هستن از سوی هيئت حل اختالف اداره کار سنندج به نفع آنها، بدون دريافت دستمزدی

تنگناهای مالی شديد کارگران در صدد بر آمده است از طريق  ديگر کارفرمای پرريس با استفاده از اين فرصت و

پرداخت  روابط کار اداره کار سنندج و فرستادن پيغام و پسغام به کارگران، آنان را بدون تبانی با نادر محمدی رئيس

   .کار بازگرداندسرهه بردستمزد ايام بالتکليفی و با قرار داد يکما

ه ديوان پاسخ اين اداره ب روز با مراجعه به اداره کار سنندج خواهانپرريس تسليم اين شرايط نشده و هرکارگران اما  

و پس از تجمع اين امروز. ن عدالت دريافت نکرده استديوااز شه تاکيد ميکرد نامه ایهمينيزعدالت بودند و اداره کار

عدالت را  کار اذعان کردند نامه ديوان عدالت به دست آنها رسيده است و به موقع پاسخ ديوان ولين ادارهکارگران مسئ

   .کار به ديوان عدالت شدند خواهند داد اما کارگران اين وعده را قبول نکرده و خواهان پاسخ فوری اداره

رای هيئت حل اختالف سنندج  مورددر خود رادفاعيه اداره کار   سوی کارگران مسئوليندنبال اين پافشاری ازبه  

کارگران مسئول اظهاربنا بر. تحويل دادندمحمدی مسئول روابط کارنادر مربوطه، بهنظيم و آنرا جهت انجام بقيه امورت

نگهدارد و  شکنی های دائمی اش قصد داشت همچنان نامه را نزد خودسنندج طبق معمول کاراداره کارروابط کار

معترض شدند و به اين ترتيب وی ناچار  محمدی برخورد کرده و به او بردن به اين مسئله بشدت با نادران با پیکارگر

دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران،  گزارشهایبربنا.  دهدشد دفاعيه را جهت تايپ به مسئول مربوطه تحويل

   .يه اداره کار سنندج به ديوان عدالت ارسال شودفردا دفاع استکارگران پرريس قراراعتراض امروزبا 

پيشبرد  با پيش آمدن اين وضعيت و روشن شدن رسيدن نامه ديوان عدالت به اداره کار سنندج و بر اساس اين گزارش

مقابل اداره  تهران نخواهند شد و درمقابل ديوان عدالت عازم کارگران پرريس فردا جهت تجمع درامور مربوط به آن،

 . شود   امور نهايی مربوط به ارسال دفاعيه اداره کار سنندج به ديوان عدالت انجام  ر سنندج تجمع خواهند کرد تاکا


