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ن تهراگزارش کارخانه توليدی  
   

شش ماه هشتاد و آبان زدهمسي                                                                                               یارکهمی شورا  
 

 
. کارگر قراردادی داردنفر٢٠٠استخدامی و نفر کارگر٢٠٠دارد که حدود نفر کارگر۴٠٠توليدی تهران حدود کارخانه 

های مختلفی از کارخانه قسمت. کندميشيفت کارقسمت توليد به شکل دو. داردقرار اين شرکت تحت پوشش بازنشستگی

   .می کنندپيمانکار کار  کنترل و خدمات در دست پيمانکار می باشد که بيشتر کارگران قراردادی برای-رستوران مثل

  :کارگران عزيز
شرکت توليدی تهران رخ داده است که برای اطالع عموم  همان طور که اطالع داريد در هفته های گذشته اتفاقاتی در

  :دهيم مختصری از آن را شرح می

 وضعيت توليد و کيفيت توليد را بهتر -سر و سامان دهد به مديريت قبلی بارها تذکر داده بوديم که وضعيت کارخانه را

  .کارگران را اصالح نمايد طريقه ی برخورد با. نمايد

توليدی تهران خواستار آسيب رساندن به توليد در هيچ شرايطی  کارگران. فتيم کمتر گوش دادندچه بيشتر گمتاسفانه هر

 و مشکالت فراوان باعث شد که علی رغم نامه های قبلی به مراجع ذی صالح خود کارگران نبوده و نيستند اما مسائل

گرفتند که دسته جمعی عامالن  ران تصميمبر اين اساس کارگ. برای قطع دست های آلوده از توليد اقدام به عمل نمايد

با همکاری کارگران سالن . داشت از کارخانه اخراج نمايند قرار) کنی(فسادهای مالی را که در رأس آن ها مدير عامل

کار و تمامی پرسنل، کارگران به دور هم جمع شده و به سراغ آقای کنی و اطرافيان  های مختلف و شورای اسالمی

ايشان اراده دسته  با وجود مخالفت. واست خود را مبنی بر خروج ايشان از کارخانه را مطرح نمودندرفته و خ ايشان

  .به بيرون از کارخانه هدايت شوند جمعی کارگران باعث شد که با موفقيت و بدون درگيری ايشان و همراهان

د اداره کنيم دير عامل و امثال آن ها خوبدون نياز به م ما کارگران تصميم گرفته ايم که در هر شرايط چرخه توليد را

  .بريم به پيشاست با موفقيت توليد راها سرسام آورمزايای آنه حقوق وبدون داشتن عواملی ک توانيمثابت کرديم که ميو

  :همکاران گرامی
 پذيريم و شدت کار به هيچ عنوان تحقير و توهين را نمی ما کارگران. ما کارگران خواستار توليد با کيفيت بهتر هستيم

ما ضمن تشکر از همه کارگران و پرسنل زحمتکش از شورای اسالمی کار . خواهيم را هماهنگ با کيفيت توليد می

با هوشياری  ما کارگران نيز. را داريم و اميدواريم اين حرکت کارگران درس عبرتی باشد برای ديگران تشکر ويژه

ما می توانيم در صورت نياز تمام   دانستن توليد اعالم می داريم کهکامل مراقب اوضاع خواهيم بود و ضمن ارجح

  .نيمک چرخه توليد و فروش را با اراده جمعی خود اداره

نجمعی از کارگران توليدی تهرا  

 شورای همکاری تشکل ها وفعالين کارگری


