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ده نگر قميت آارگران در آارخانه اي از وضعیگزارش  

  ١٣٨٧م مهر هنبه شنسه                                                                                                       ايران خبر  
 

  
ن يه در اي روی بیك آارگر در مورد اخراجهاي. ده نگر قم همچنان ادامه دارديه در آارخانه اي روی بیاخراجها

 ماندن مشكل داشتند و ی اضافه آاریچون برا. رون آرده انديگر از آارگران را بي نفر د٣ن ماه يا” :آارخانه گفت

ند يگويبه آارگر در دادگاه م.  نداردیت آارگران اخراجيوضع  بهیاداره آار اصال توجه. ه آار بدهندتوانستند اضافينم

 ! رسدي به نفع آارفرما به اتمام مین آارگران اخراجيآارگر حق حرف زدن ندارد و تمام دادگاه ا

مسائل و موضوعات مجبور به آارگران را  ، تواندینكه آارفرما نمي شوند و آن ایل اخراج ميك دليآارگران فقط به 

 . حل آند

ا سرپرست سالن ي ،د اخراج شوديد باي آیافه طرف خوشش نمي از قی هم وجود دارد مثال مسؤل امور اداریگريل ديدال

 در یت و وجدانيچ انساني و هیچ آنترلي و هیچ حساب و آتابيه ، شودد اخراجيد باي آیك آارگر خوشش نمياز اخالق 

 . ن آارخانه وجود ندارديا

كند ي نمی ایدگيچ رسين است آه اداره آار هيمشكل در ا. زنديريابانها ميكنند و به خير مي جهت مردم را اسیخود و بيب

 . ت است و آارفرما پشتش به باال تر گرم استيريبان مديو پشت

 .  را نگرفته اندیياين آارگران از ماه مرداد حقوق و مزايست آه ايدر حالن يا

 از حقوق مرداد یقسمت. ميور را هنوز نگرفته اي ما را اخراج آرده اند آه حقوق شهریدر حال:  از آارگران گفتیكي

د اخراج ي در آخر هم با تهد به مناسبت ماه رمضان به ما نداده اند ویالتيچ تسهيه. ش دادندين دو روز پيماه را هم هم

 . ميروبرو هست

 یآار ما طور. اما هنوز لباس آار ما را نداده اند ، گذردیهفت ماه است آه از آغاز سال م: ن آارگر در ادامه افزوديا

م ي برنده در ارتباط هستید به ما بدهند چون به خاطر نوع آار آه با ورقهاي لباس آار جدید دو سرياست آه هر سال با

ست و بچه ها با يد ني از لباس جدی ماه از سال گذشت و خبر٧اما . دشويلباس آارگران زود به زود از دور خارج م

از روزانه آارگر يه آه ني اولی آمكهاینه حت. دهنديدهند نه لباس مينه دستكش م.كننديلباس پاره و تكه تكه دارند آار م

  .ستي نیچ آدام در آارخانه ما خبرياست ه


