ﮔﺰارش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ
وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﻣﺴﺎل ﻫﻢ در ﻣﻮرﺧﮥ  85/2/8ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻌﺪادی
از ان.ﺟﯽ.او ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از دوﻫﺰار ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎی ﺧﻮر واﻗﻊ در ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو –
ﺳﺎﯾﭙﺎ-ﭘﺎرس ﺧﻮدرو – ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﯾﭙﺎ – اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل – ﺳﺎﯾﭙﺎ دﯾﺰل – ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺐ و ﭘﺎژن-اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ –
ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ – ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻗﺰوﯾﻦ – ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺰوﯾﻦ – ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮج – اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮐﺮج – ﭘﺎرس ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﺮج – ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻘﺪم
ﻧﻈﺮ آﺑﺎد – ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ )اﻓﻐﺎن(ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد – اﺷﺘﺎد اﯾﺮان ﻫﺸﺘﮕﺮد-اﯾﺮﮐﺴﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮد – ﻓﻠﺰﮐﺎرﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﻬﺮان
– ﭘﺮوژه ال - 90ﻣﺰدا – اﯾﺮان واﻧﺖ – ﺗﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو –ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺒﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ – ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻔﺶ ﻣﻠﯽ
)اﺧﺮاﺟﯽ(-ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ – ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن – ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر – ﮔﺮوه ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺧﻮدرو و ﻓﺮاز ﮐﺮج و...ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﭼﺎدر ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﭘﻼﮐﺎرد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  9اﻟﯽ 12ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ در رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  .ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ
رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺮارﺳﯿﺪن اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ 14/30ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ  87اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان اﺧﺮاﺟﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ
ﺷﺪ. .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ در ﻃﻮل ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد  .و ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
ﭘﺲ از آن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ راﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد  .در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اول
ﻣﺎه ﻣﻪ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن – ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ)اﻓﻐﺎن(ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮواﻧﻪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺎزه در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻮد.در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎﻋﺖ 16/30ﻣﺮاﺳﻢ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
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