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های آارگری   از چند گاهی شاهد تنشآن چنان آه بايد مساعد نيست و هراوضاع و احوال واحدهای توليدی آردستان 

تر  واحدهای نساجی استان بغرنج اين ميان وضعيت برخی در ،در واحدها و اخراج فردی و گروهی شاغالن هستيم 

.رسد  به نظر می   

 ،   آردستان  نساجی مثل  نساجی  واحدهای روند اخراج آارگران برخی  امه ، با اد مرآز سنندجاز ،به گزارش ايلنا 

ها بوده   ها و درگيری  وتحصن اين آارگران در مقاطع مختلف شاهد برخی تنش... پرريس سنندج ، ريسندگی شاهو و 

.ه استر داشتبازتاب گسترده ای در سطح منطقه و آشو ، های مرتبط با اين جريانات  ايم آه انعكاس اخبار و گزارش   

آارمندان   تن از١١  هفته گذشته،    به استان آردستان جمهوری    رياست سفر آستانه   در است آه  چنان  اين وضعيت

والن به وضع خود ئخواهان رسيدگی مسآنند و  اخراجی آب و فاضالب روستايی آردستان مقابل استانداری تجمع می

.شوند  می   

العمل   ايم آه بعضا با عكس  يكی دو ماهه اخير در سطح استان و مرآز استان شاهد بودهها را در   اين گونه تحصننظير

.نيروهای انتظامی مواجه شده و مسايلی را در پی داشته است   

اجتماعی   تامين مقابل ساختمانسنندج با تجمع دردر" شاهو"بالتكليف شرآت نساجیاخراجی و آارگر۵٩به تازگی هم 

.ن روشن شدن وضعيت حقوقی خود شده اندآردستان خواها   

 پس از اين شرآت ،   بالتكليف شرآت شاهو اظهار داشتند آارگران ،   آبان آغاز شد ٢٧ از روز شنبه در اين تجمع آه

آارفرمای جديد آارخانه را به عنوان گرفت وتحت پوشش طرح بازسازی قرار ،معدنواگذاری توسط بانك صنعت و

.گرفتند  ان بايد تحت پوشش بيمه بيكاری قرار می ساختار تعطيل آرد و به اين ترتيب آارگراجرای طرح تغيير به  

تاريخ آغاز طرح تغيير ساختار از اول ارديبهشت ماه سال جاری اعالم شد اما : آارگران اضافه آردند ،گزارش ايلنا

ران بالتكليف شرآت اول تير ماه اعالم شد در نامه ای از سوی شورای عالی آار تاريخ برقراری بيمه بيكاری آارگ

اعالم آرد آه حق بيمه بيكاری عالی آارای به شوراي  نامهاعی استان دراجتم  تامين ايد تا يكسال ادامه داشته باشد وآه ب

.آارگران اين واحد بابت تغيير ساختار از اول مهرماه قابل پرداخت است   

آارگران سه ماه حقوق نگرفته اند  نفر از٢٠: می گويد " شاهو" ت نساجینماينده آارگران اخراجی شرآ" سواری" 

. ماه حق بيمه بيكاری طلب دارند آه هنوز پرداخت نشده است۵و    

   آارخانه اعالم می دليل عدم پرداخت حق بيمه بيكاری به آارگران را عدم واريز وجه توسط مديريت جديد : او گفت

نيز تحقق ی الحساب پرداخت گردد آه اين امر صورت عل به معوقه آارگران  حقوق  ماه ٢  شد آه و حتی قرار آنند

.نيافته است   



آارگران با خانواده هايشان مقابل استانداری تجمع  ،ما رسيدگی نشود چنانچه به مشكالت :   اين نماينده آارگری گفت

.خواهند آرد   

آه چند روز پيش به همراه آارگران برخی واحدهای مشكل دار در مقابل " آلومين" نماينده آارگران اخراجی شرآت

 آارگر دارد و در سال گذشته مديريت ١٠٠اين شرآت حدود :   گفت" ايلنا"به  ،  استانداری آردستان تجمع آرده بودند

افراد ،  صورتی آه پس از اخراج آارگراندر ،تعطيلی شرآت   تن از آارگران آرد آن هم به بهانه١٠اقدام به اخراج 

!؟  جديدی را جايگزين آرد  

مشاغل و تشكيل شورای اسالمی آار شده  بندی   دليل اخراج آارگران اين بود آه خواهان اجرای طرح طبقه:   او گفت

.بودند   

ايم   زمانی آه اخراج شدهسال سابقه آار دارند و از ١۵بيشتر آارگران اخراجی نزديك به :   ادامه داد" ای  رامين قربه" 

آردستان اظهار   آارگران استان  اخراج روند  از او.  نكرديم   دريافت پاسخ مناسب ،   آه مراجعه آرديمآجا  هر به 

اخراج آرد و تا آنون هيچ مقام اين واحد را  آارگر٢ت آلومين مديريت شرآچندی پيش نيز:   گفتنگرانی آرد و

!ی سوال نكرده اند آه چرا اخراج؟ولئمس  

های آارخانه ها در   اخراجی  تجمع اخير با اشاره به ردستان هم نساجی آ  اخراجی  نماينده آارگران" شيث امانی" 

والن استان فرصت داده ايم ئروز به مس١۵:   گفت ،  مجلس پايان يافتری آه با وساطت نماينده سنندج درمقابل استاندا

.رگران را روشن آنندتا تكليف اين آا   

تجمع خواهيم  مقابل مجلس و وزارت آاردربه تهران خواهيم آمد و ،والن استان قطع اميد آنيمئمسچنانچه از:   او گفت

.آرد   

آه اين مطلب آه امنيت شغلی برای     تاآيد بر اين باسنندج هم " پرريس "آارگر اخراجی شرآت  ،" بهزاد سهرابی" 

طلبی اخراج    به جرم حق آارگران اين شرآت  تن از ٢گذشته  ظرف يكماه :   گفت ،   ندارد فهوم آارگران آردستان م

.شده اند   

ماهه منعقد می آند و هيچ آس دوت با آارگران قرارداديكماهه ومديريت شرآ ،نبود حمايت های الزمبخاطر:   او گفت

!جرات اعتراض به اين اقدام را ندارد  

نژاد اين است آه آيا مفهوم عدالت گستری و مهروری وضعيتی است آه پيش   ز دولت آقای احمدیسوال ما ا:   او گفت

.آورده اند  

 

 

جسنند - یاقبال رضاي: گزارش  

  آار ايرانی خبرگزار-تهران


