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جسنند  کردستان در مقابل اداره کاریتجمع کارگران نساج  

 
  ١٣٨٧مرداد هم دجهجمعه                                                                  )منطقه غرب(ک کمی برای هماهنگتهيکم 

                                                              
 کارگران نساجی کردستان در اعتراض به عدم پرداخت  حقوق معوقه خود ٨٧ماه  مرداد ١٦چهارشنبه مورخه امروز

.در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود  و همچنين خواستار ادامه کار شدند  

.مورد خوا ست های مطرح شده هيچ گونه توافقی حاصل نشددر کار گران با مدير کل اداره کار  مذاکره نمايندهپیدر  

گونه  چهي و پرداخت نداريم  برای فعال پولی   نمود که ما عامل نساجی با قلدری تمام عنوان ادامه اين اعتراض مديردر

.قولی در باره ادامه کار را به کسی نخواهيم داد  

مع جمقابل استانداری کردستان تآنها رسيدگی نشود دره به خواست مردا ما١٧اعالم کردند اگرتا  فردا گران معترض رکا

 ای اطالعيهگران آن شرکت مديره نساجی کردستان خطاب به کارطرف هيئت الزم به توضيح است که از .خواهند کرد

: امکان پذير نبوده بنابر اين١/٦/٨٧ادامه کار اين شرکت  از تاريخ که در آن عنوان شده به دليل مشکالت مالی صادر،   

 . ممکن نمی باشد٣١/٦/٨٧قرار داد های پرسنل پس از انفضاء تمديد هيچيک از

 .زمان مناسب پرداخت خواهد شدو درنها منظورآ به حساب بستانکاران ٨٧مرداد و های خرداد ، تيرماهقوق پرسنل درح

  به علت عدم  امکان١/٦/٨٧از تاريخ ... ژی وی برق و گاز و اياب و ذهاب و انر جوئی در هزينه هابه منظور صرفه

بديهی است حقوق ( واهد بودگران نيوده و کارخانه عليرغم ميل و خواست ما تعطيل خفيزيکی کارتوليد نيازی به حضور

 )قرارداد پرداخت خواهدشد  قبل از٨٧شهريور

مراجعه به امور  بود تا با خواهد  فرصت مناسب   فوق به مطالب با توجه  دادی يا دائم قرار اعم ازبرای تمامی کارگران

 .ام دهندجم الزم انپايان شهريور ماه اقداخانه نسبت به باز خريد وتسويه حساب خود تا اداری کار

نی و گزارش حسابرسی و بازرس  و حاکم بودن شرايط فعلی با توجه به تکليف قانو٣١/٦/٨٧ء انقضابدهی است پس از

، تصميم گيری مقتضی  قانون تجارت١٤١ه به اجرای ماده فوق العاده شده و با توجخواست مجمع  در٨٦انونی در سال ق

  .انجام و بر اساس تمامی موارد حقوقی محاسبه خواهد شد

؛کارگران  
راستای عد م اتحاد ما در صاحبان سرمايه از. ادگی کنيم مقابل اين گونه بی حقوقی ها ايستبه نيروی خود در می توانيمما 

پس خود را در تشکل های کار گری سازماندهی کنيم تا بتوانيم توان مند و با قدرت طبقاتی در . منافع خود استفاده ميبرند

.ئيماجهت رسيدن به منافع خود و ديگر هم زنجيران با اتحاد و همبستگی از مطالبات خود دفاع نم  

گرانهمبستگی طبقاتی کارنده باد اتحاد وز  

)منطقه غرب( کمک به ايجاد تشکل های کارگری کميته هماهنگی برای  

١٦/۵/٨٧  


