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ني فرنخ ومه نخ قزویسندگيت نابسامان آارگران آارخانجات ري از وضعیگزارش  

 
  ١٣٨٧م مهرشششنبه                                                                                                     ران خبريآژانس ا

     
م يماه از تصم٢ش از ي، پس از گذشت بني قزویسندگي از آارگران باسابقه آارخانجات ریكي ازیافتيبراساس گزارش در

ور ماه ي شهر٢٦روز  ،یمه اجتماعين به بي فرنخ ومه نخ قزویسندگي آارخانه ری تن از آارگران رسم٣٦٠به فرستادن 

مه ي وپرونده آنان ازطرف اداره آار به بیمه معرفين آارگران به بي ازا۵٠ز تعداد ي مهرماه ن٢ نفر وروز ۵٠تعداد 

 ین عده اظهار بي ایدن پرونده هاين آارخانه ازرسي ،ایمه اجتماعين آارگران به اداره بيدرمراجعه ا.ل شد منتقیاجتماع

ده باشد ازآنان ثبت يشان رسيكه پرونده هايند تا درصورتي مهرماه مراجعه نما٢٣ نموده وبآنان گفته است آه روز یاطالع

 تعلق خواهد گرفت ی بآنان حقوقینكه ازچه زمانين وات حقوقشاين آارگران از نامشخص بودن وضعيا.ندينام نما

 ی آنان چه زمان براینكه پرونده هاين آارخانه واي آارگر ا٣٦٠مانده يت باقين وضعيهمچن. ندارندیچگونه اطالعيه

ن يگزارش همچن.برنديف بسرميه آنان درحالت بالتكليست وآلي دردست نیز اطالعي فرستاده خواهد شدنیمه اجتماعيب

 نشده اند یه حساب مالين آارگران هنوز تصفيد آه ايگوي آارگر با آارخانه م٣٦٠ن يه حساب ايبطه با مساله تصفدررا

 هزارتومان بالغ ٥٠٠ش از ي بی هرآارگر بمبلغی خودرا آه برایز پس اندازهاي سال گذشته وبن ونیديك عيوهر

ن يا.ن مبالغ مشخص نكرده استي پرداخت ایا بریچگونه چشم اندازيت آارخانه هيريگردد را نگرفته اند ومديم

ه ينه مسكن وخوراك وشهري هستند وامكان پرداخت هزیادي مواجه با مشكالت زیليسال تحصآارگران اآنون ودرآغاز

افت نكرده اندي دریچ پاسخ مشخصيه..  ویوآتاب فرزندان خودرا ندارند وازاعتراضاتشان به اداره آار واستاندارودفتر  

.ادشان برسدي آه بفرستي نیوآس    

  بصورتی آارگر قرارداد٤٠ وباتعداد حدود یدي تولی آم وخواباندن دستگاههایدينكه اآنون آارخانه با توليقابل توجه ا

.كار آرده استينصورت آواره وبي را بایكند وآارگران رسميفته دارد آار ميسه ش    

 یمه اجتماعيكه به بيرا آارگرانيباشد زيآارگران ازآار م اخراج یت آارخانه بمعنايرينكار مديا: ند يگويآارگران م

 به امان خدا رها یچ حقوقي استفاده آرده وسپس بدون هیكاريمه بيتوانند ازحق بي میشوند تنها مدت محدودي میمعرف

 تحت عنوان یي با بهانه های وزارت آار واستانداریبانيران آارخانه باپشتيالنه مديله رذين حيند باايگويآنها م.شونديم

 را با حقوق آم وبدون ی آنها آارگران قراردادی را اخراج وبجای درنظر دارندآارگران رسمیطراح .... وینوساز

  یآجا چ ي است ودرهیر قانونينكار غيا. آنها را اخراج آنند  آه خواستند  استخدام آنند تا درهرلحظه   یيايچگونه مزايه

.یچ پشتوانه اي سال سابقه آارآارگران را بدون ه٢٢ نشده است آه پس از اني با آارگران بین رفتارين چنين ايقوان  
 

ران خبريآژانس ا  - ۵/١٣٨٧/٧  
  


