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 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
 

 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                            سنديکای کارگران شرکت واحد   

 
 

ه                   م و دانش را ب ار عل سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه آغاز به

  .می گويدوزان و معلمان شريف تبريک متمامی دانش آ
  

اه آغازمهر ايشم ان و همت واالنم وزان هری معلم الش دانش آم ی درت ال نمايشگرعزمی مل م وس دانش عرصه عل

  .است

دانش آموزان با اميد به فراگيری هر چه بيشتر علوم و معلمان با اميد به پرورش گلهايی بی عيب پا به مدارس 

  .خود راشروع می کنندکار تالش گذاشته و

خود در امر جابجايی همگان پيشتازند در مهر ماه با دريغ  زحمات بی کارگران شرکت واحد که در طول سال با

الهای گذشته بجز بی مهری و امسال نيزبمانند س .مردم انجام وظيفه می کنندخدمت رسانی به اقشارکاری دوچندان در

ايی مهر گران سنديککار. اين امر مستثنی نيستند بين سنديکاليستهای شرکت واحد ازدراين.مسئولين نديده اندچيزی از

اسالو رئيس هيئت مديره سنديکا آقايان منصور. کنندسپری ميسنديکايی شريف ترين کارگران تن ازبا دوری دوماه را

 ٣۵و ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکا به دليل دفاع از حقوق صنفی کارگران در زندان به سر می برند و بيش از 

  .کار بوده و بدون هيچ گونه دريافتی با نهايت سختی گذران زندگی می کننديق ازحالت تعلاين کارگران به نفر از

  کارگران گرامی ، همکاران محترم
  

 بانک ملی ٧٣٢٢٨٠شماره همگان واجب است تا با کمک های مالی خود که به حساب سنديکا با بر

 آقايان ابراهيم مددی ، سيد به نامهای١٣٤قابل واريز دز همه شعب بانک ملی شعبه تهران نو کد

واريز می نمايند از اين کارگران که    قلبل واريز در کليه شعب بانک ملیداود رضوی وناصر غالمی

کارگران مخصوصًا کارگران وضعيت معيشت همگی به دليل فعاليت های صنفی جهت بهتر شدن 

افتمندانه را به ايشان هديه شريف شرکت واحد از کار بيکار شده اند حمايت نموده و لذت زندگی شر

  .نمايند

  گران شرکت واحدسنديکای کار

  اتوبوسرانی تهران و حومه
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