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؛م آنيی تجمع میمقابل استانداردر شهريور٢٠  

   تان آردسینساج  آارگر ٤٥٠ تعديل کوتاهی ازگزارش 
 ورماه هشتاد و پنجيشهرهجدهم                                                                                                           

 
  

   آار ايرانی خبرگزار-سنندج

  

 ضمن ،ا خبرنگار ايلنا، در مرآز سنندج  بی آردستان در گفت و گويیتعديل شده آارخانه نساجنمايندگان آارگران 

  . والن در اين زمينه شدند ئ خواستار عنايت ويژه مس،  ريح مشكالت اين واحد و آارگرانتش

 آارگر ٧٠٠يت بدو فعال فعاليت خود را آغاز آرده و در٦٩سال تحت پوشش بنياد مستضعفان از"  آردستانینساج"

  . داشته است

 بود و ی اين واحد فاقد سالن غذاخور:    فت از اين نمايندگان با تشريح شرايط نامناسب اين واحد گیيك" یشيث امان"

وقات با صرف ا آارگران بيشتر، توليدیها   سالنی آوردند آه به علت گرمیران به اجبار غذا به همراه خود مآارگ

  .  شوند یز جمله مسموميت مواجه م ایغذا با مشكالت متعدد

 ١٨٠،ظرف اين سالها :     آرد و گفتین در اين واحد را نامناسب ارزياب آارگرای شرايط آاریاين نماينده آارگر

  . سرطان ريه شدند ی و حتی تنفسی ، عروق، ی قلبیها  یچار امراض گوناگون از قبيل بيمارتن از آارگران د

 از ی معاينه پزشك، آارگرانی، با پافشار ٨٢ شته فقط يكبار و آن هم پايان سالذ سال گ١١ شد آه در ی مدعیو

  . برند   ی  مختلف رنج میها  یخص شد آه بيشتر آارگران از بيمار آن مشیآارگران به عمل آمد آه ط

تعاقب آن م واحد را خاموش وی ماه دستگاهها٦ ،   به بهانه بحران٨٣ و٨٢ ی سالهای شرآت طیآارفرما:    گفتیو

  .  از آارگران را جواب آرد تن٢٠٠

مراتب اعتراض خود را به تعديل آارگران اعالم آرديم اما آارفرما تغيير ساختار را بهانه آرد و :   گفت" یامان"

  . قول داد آه آارگران دوباره سرآار برگردند 

 به عمل آمده یها   و برغم اعتراض تن از آارگران را تعديل آرد٢٥٠ شرآت ی نيز آارفرما٨٤در سال :   او گفت

  !والن توجهي نكردندئمس

  ها را ندارند و مجبورند  ی عدالتی از ترس اخراج جرات اعتراض به ب،اند   ماندهی آه در آارخانه باقیآنان: او گفت

  !   بسازند و آار آنندیبا شرايط فعل آه 

شود و آارگران اين گونه   ینيز مشاهده م" شاهو" جملهز استان ایها  ساير آارخانهاين وضعيت در:  ادامه داد یامان

  .  شوند یا به بهانه تغيير ساختار تعديل مواحده



  

 ینساج آه دریهاي  ايم آه دستگاه  شنيده: گفت  ، آردستان ی آارخانه نساجینماينده آارگران تعديلديگر" وفايونسيان"

 وجود یگيرد و هيچ مشكل  ی  در آنجا مورد استفاده قرار م، اند  آردستان ناآارآمد شناخته شد و به اصفهان منتقل شده

  . ندارد 

 ، قرار گرفتيم یعديل شديم و تحت پوشش بيمه بيكار آه تی اما زمان، آنيم ی سال حق بيمه پرداخت م١٠: و گفت ا

 ی توانيم آاریريم و نمنداخبر:  گفتند ،مراجعه آرديم  آه به اداره آاری ما قطع شد و زمانی مقرریبدون هيچ دليل

  . انجام دهيم 

 ی صورت نگرفته است آه حال اظهار ب اداره آار آردستانی و هماهنگ  ع تعديل ما با موافقتموضومگر:   او گفت

  .  آنند ی میاطالع

 یباز چاه آ:  آارخانه انتقاد آرد و گفت ی از شرايط غير بهداشتیديگر از نمايندگان آارگران تعديليكي " یزارع"

 شرب وشست وشو ی و در اين مدت از اين آب برا  است سال الشه سگ مرده در آن بوده٢ آه   آرديمیاستفاده م

  .  آارخانه را تاييد آردند ی آنان شرايط غير بهداشت،ول آرديم ئ آه به مقامات مسیو با اعتراضات!  آرديم یاستفاده م

خود اعالم آرديم و دريغ  مراتب اعتراض خود را به شرايط  تجمع آرده وی شهريور مقابل استداندار١١:   فتاو گ

  !والنئ مسیاز رسيدگ

  . امه خواهيم داد  به تجمع و تحصن خود اد،   نشودی چنانچه به مشكالت آارگران رسيدگ: تاآيد آرد یزارع

 آار یم اسالی عضو شورا٨٣در سال :    دستان گفت آریديگر نماينده آارگران تعديل نساج  " یجبار خدامراد "

آردند آن زمان قرار ساختار اخراج  مازاد و به بهانه تغييری تن از آارگران را به عنوان نيرو٢٠٠شرآت بودم آه 

 اين گونه نشد ،  رگران تعديل شده را بكار گيرند خط توليد جوراب بياورند و آایه انداز  را با هدف رایشد دستگاههاي

 گويند شما تعديل شده ايد و حق ی آه در خواست اشتغال مي آنيم ، می زمانو آارگران تا به حال سرگردان هستند و

  !خود را گرفته ايد 

 آردستان یم آه اگر به مشكالت آارگران نساج تجمع آرديم و گفتيیيازدهم شهريور مقابل استاندار:   او گفت

  . شهريور دوباره تجمع خواهيم آرد ٢٠ ،   نشودیرسيدگ

 نفر از ٣اند و    قطع عضو شده، آارگر اين واحد١١ تا آنون ، ی توليدیل ايمن نبودن دستگاههااو ادعا آرد آه به دلي

  . باشد   یونده ايشان در اداره آار موجود ماند آه پر  آارگران نيز جان باخته

انند آه آنان در  آارگران بگذارند تا بدیوالن استان خودشان را به جائمس:    تاآيد آردند، ینمايندگان آارگران تعديل

  !دان   را تحمل آردهیاند و چه مسايل  اين مدت چه آرده


