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ني قزویسندگيت آارگران آارخانجات رين وضعياز آخر یگزارش  

 
١٣٨٧وريشنبه دوم شهر                                                                                                 خبررانيآژانس ا  

 
 

 آارگران یروز تجمع اعتراض٣بدنبال  ن،ي قزویسندگي آارخانجات رین آارگري ازفعالیكي ازیافتيبراساس گزارش در

آارخانه با  ن يمسئول ته شنبه گذش روز  ،٨٧سال  ت سه ماه حقوق شان درافينسبت به عدم در مه نخ ، و  فرنخ یسندگير

خواسته  ن ازآارگران يآنها همچن .ل وبه خانه برگرداندنديكماه حقوق خردادماه آارگران مجددا آنها را تعطيپرداخت فقط 

واگذار   یكاريمه بيا به بر خواهند آنهايآارگران آه م  ازیادي تعداد زی مرداد جهت اعالم اسام٢٨بودند آه روز دوشنبه 

 ،ن آارخانجات شده بودي ایقرارداد  ویرسم آارگر١٠٠٠ حدود ینگران  و ن گفته باعث خشميا .ندياي بند به آارخانهينما

. اخراج آنان استی بمعنایكاريمه بيتواند بكارش ادامه دهد فرستادن آارگران به بيكه ميگفتند آارخانه ايآنها م   

 تن ٣٦٠تعداد   یشدند آه اسام ه مواجه يبالغن ايا  آردند با  آارگران به آارخانه مراجعه یوقت ، مهر٢٨  دوشنبه روز

 اخراج ینكار بمعنايا.ندي نمای معرفیكاريمه بيآنان خواسته اند آه خود را به ب از  آارخانه را نوشته ویازآارگران رسم

 یكاريمه بيتوانند ازحق بي میشوند تنها مدت محدودي میمه معرفيآه به ب یرا آارگرانيباشد زينده آارگران ازآار ميدرآ

آارخانه آه ران يالنه مديرذ له ين حيا  بایآارگران همگ .شوندي به امان خدا رها میچ حقوقياستفاده آرده وسپس بدون ه

ه شود مخالفت آردند و گفتند تن بي میطراح ... وی تحت عنوان نوسازیي با بهانه هایاستاندار و وزارت آار  یبانيباپشت

.ن آار نخواهند داديا   

 یآنها آارگران قرارداد  یبجا  را اخراج ویب آارگران رسميترتنيانها همه توطئه است آه بي اميدانيآارگران گفتند ما م

 ما ،ان گفتنديفرما  به آارید لذا همگآنن  وهرلحظه آه خواستند اخراج   استخدامیيايچگونه مزايبدون ه را با حقوق آم و

 ٢٢ان نشده است آه پس از ي با آارگران بی رفتارنين چنيچ آجا اي است ودرهیر قانونينكار غيا،م آردينكار را نخواهيا

.مي اخراج شویچ پشتوانه ايسال سابقه آار بدون ه   

  دنستي بای واخراج دسته جمعی آارگرن طرح ضدي ایم دارند جلويادامه گفت آه آارگران تصم درین فعال آارگريا

.... تواند بكارش ادامه دهديوم چون آارخانه امكان آار دارد   

. خواهند نمودیرينكار جلوگي وتحصن ازایان با تجمعات اعتراضآارگر  
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