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ران لنتيت آارخانه اي آوتاه از وضعیگزارش  

 
  ١٣٨٧ شهريورم هن   شنبه                                                                                                       ايران خبر

  
ر يدات آارخانه تاثي تولیمها رويتحر”: آارخانه گفتیت فعلي لنت در ارتباط با وضعراني در آارخانه ایك فعال آارگري

محصوالت گران شده ، ر نبوده استي تاثید ما بي خرین تورم رويش داده است و ايم تورم را افزايگذاشته است چون تحر

 هستند یم مانند آائوچو مواد نفتيكنيه م آه ما استفادین مواديشترياز اونجا آه ب .نه حمل ونقل بار هم باال رفته استيو هز

م در بازار دوام يم تا بتوانيم آه جنس آارخانه را گران آنيشود و ما هم مجبوري باعث گران شدن جنس ما هم مین گرانيا

از ين مواد مورد ني تری از اصلیكي ربط دارند ی از مواد ما به مواد نفتیاريم و بسيكنيد مين توليما لنت ماش .ميداشته باش

ه ما گران ي است و گران آرده است آه به طبع آن مواد اولی دولتیك جايم آه يريگي میميما آائوچو است آه از پتروش

 تومان آه چون آزاد مصرف ١٠٠٠ش از ي بیيلوين است آي حالل در سطح بنزیم آه نوعيخرين ميا پلوئيشده است 

ن روند يگذارد اي میر منفيد آارخانه تاثي تولیدا آند رويور ادامه پن طين روند اگر هميا.شوديمان گران تمام ميم برايكنيم

ب آارگر يتا ضررش به جيشود آه نهاي میجه آم شدن مشتريدات و در نتيمت توليباعث گران شدن مواد و باال رفتن ق

  تومان ٢۵٠  باشدادي زیليست و خيباال ن ندارد ویفي آارگران هم تعریت حقوقهايت متاسفانه وضعين وضعيبا ا .زديريم

.ز استي آارگران ناچی باالیط و با توجه به تورم و سابقه هاين شراياست آه واقعا در ا    

 استخدام ی آارگر را رسمیچ آارخانه اي در هیط فعلين شرايادر .ی نفر قرارداد١۵٠م و ي داری آارگر رسم٨٠ما 

ن ي در پاسخ به این فعال آارگريا.م بوده انديهستند از قد ینها هم آه االن استخدام رسمي هستند همیهمه قرارداد .كنندينم

نه در نظر ي آارگران به عنوان آمك هزی را برایالتيد آارخانجات تسهي جدیلي شروع سال تحصیا برايسؤال آه آ

 یليقبال خ .رندي را در نظر بگین پارامتري باشند آه چنید تك نمونه آارخانجاتيدر حال حاضر شا” :ر گفتيا خيدارند 

ت نابسامان يم و وضعيط تحريگذاشت اما االن با توجه به شرايار آارگر مين امكان را در اختيآارخانجات بود آه ا

ت با يريست و مدي نیآارخانه ما هم مستثن .دهندين آار را انجام نميگر اي دیدي تولی واحدهای سازی و خصوصیاقتصاد  

.شودي به آارگران داده نمنهين آمك هزيست و متاسفانه اي موافق نین امكانيچن  


