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:سايت شورا  

  
اين اعتصاب . کارگران کارخانه پرريس در سنندج از صبح امروز با تجمع در محل کارخانه دست به اعتصاب زدند

  .کارگران به آنان ابالغ کرده استدر اعتراض به شرايط برده واری است که کارفرما برای تمديد قرارداد 
  

بر طبق اين ابالغيه، همه ی کارگران اين کارخانه برای رعايت بی چون و چرای شرايط کارفرما، هر کدام بايد 
مبلغ دو ميليون تومان وثيقه به کارفرما بسپارند، تا چنانچه کارگری آنرا رعايت نکرد توسط کارفرما به اجرا گذاشته 

  . شود
مدت قرارداد يک  . يط کارفرما،  کارگران از نظر مدت قراردادهايشان  به سه دسته تقسيم شده اند بر طبق شرا

تقسيم بندی کارفرما برای مدت . دسته از آنان يکسال، تعدادی ديگر سه ماه و بخشی نيز يک ماه تعيين شده است
 . تنظيم شده استقرارداد بر اساس سر به راه بودن کارگران و عدم اعتراض به شرايط کارشان

  
 . به اين ترتيب کارگران در سه گروه به شرح زير تمديد قرارداد خواهند شد 
 
ال ا از نظر کارفرما هر کدام از کارگران که تاکنون اعتراضی به شرايط مشقت بار کارشان نکرده اند بمدت يکس-١

 .تمديد قرارداد خواهند شد
 
تا کنون معترض نيز مدت تمديد قراردادشان يک ماه خواهد  کارگران تاکنون کمتر معترض سه ماه و کارگران -٢ 

 .بود
 

 بر اساس اين تقسيم بندی يک نفر از کارگران معترض به نام بهزاد سهرابی نيز تمديد قرار داد نخواهد شد و نفر 
مت ديگر به نام طيب چتانی عالوه بر اينکه مدت قراردادش يک ماه خواهد بود از سمت خود نيز بر کنار  و در س

در اين ابالغيه کارفرما کارگران را از هرگونه فعاليت برای احقاق حقوقشان . ديگری مشغول بکار خواهد گرديد
منع کرده و از آنان خواسته است تا برای تضمين شرط کارفرما در عدم اعتراض به شرايط کارشان هر کدام يک 

توسط ، وثيقه مورد نظر رگری از اين شرطول کاوثيقه دو ميليون تومانی به کارفرما بسپارند، تا در صورت عد
 .کارفرما به اجرا گذاشته شود

  .م اکنون ادامه دارد نفر است ه۵٧اعتصاب کارگران کارخانه پرريس که تعداد آنان 
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