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!؟زند  د آه حرف اول و آخر را چه آسی می تا مشخص آن آرد اخراج  
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:والنئهشدار به مس  

های آارگری آردستان را جدی بگيريد  بحران  

!!صنايع نساجی آردستان در آستانه يك بحران  
 

: سنندج -اقبال رضايی: گزارش  

 
وند اخراج آارگران دغدغه ، رآود آارخانه ها و ر  در شرايطی آه بيكاری در آردستان به يك معضل جدی تبديل شده

.والن استئاصلی مس   

والن ئمشكالت اصلی مسهای نساجی آردستان به يكی از  سنندج ، رآود فعلی آارخانهمرآزايلنا ازبه گزارش خبرنگار

آينده   از نگرانی آنان ، نشان ازآارگران اعتراضی  های   و تجمع ها    و تحصن تبديل شده اخير استان ظرف چند ماه 

.اشان است  شغلی   

 اعتراضات  غم و به ر  آرده  را اخراج  تن از آارگران خود٤۵٠ال گذشته  دو س  ظرف مديريت نساجی آردستان

های اخير   حالی است آه مديريت شرآت در پی اعتراضباشد و اين در  ولی پاسخگوی اين وضع نمیئ، هيچ مسگسترده

!آند   نفر ديگر را صادر می١٣آارگران اخراجی ، حكم اخراج   

،   والن استانئهای مكرر با مس   نساجی در نشست  واحد رد آه مديران اينگي  شرايطی صورت میاخراج آارگران در

!اند آه اخراج شاغالن اين واحد متوقف شود  تعهد داده   

مع و اعتصاب آارگران اين تج: گويد    نماينده آارگران تعديلی نساجی آردستان می  " شيث امانی "در اين خصوص 

 شهريور مقابل استانداری ١١شدند آه در تاريخ جه نداده و آنان مجبور به روند اخراج آارگران نتي اعتراضواحد در

داری  شهريور مجددا در مقابل استان٢٠ گران حل نشود ،و آن روز اعالم آردند آه چنانچه مشكالت آار تجمع نمايند 

مقابل استانداری  درالعمل عوامل انتظامی و امنيتی مواجه شدند و تجمع آارگران  با عكستجمع خواهند آرد آه اين بار

د  تن از آارگران را اخراج آرد تا مشخص آن١٣ روز بعد ، ١١ اين آه مديريت نساجی آردستان  لغو گرديد و جالب

!زند  آه حرف اول و آخر را چه آسی می  



 

 

 اين واحد  يكی از شاغالن"بهزاد سهرابی  "سنندج حكايت ديگری دارد ،   "پرريس" اما مشكالت شرآت نساجی 

 و تجمع می زنند آه با مقابله  و آارگران واحد در اعتراض به اخراج همكارخود ، دست به تحصن شود   میاخراج

.نيروی انتظامی مواجه می شوند   

ورزد تا اينكه حكم    او اصرار می فرما بر اخراج   و آار  بكار همكار اخراجی خود تاآيد می آنند آارگران به ابقاء

ايام ماه مبارك ارگران اين واحد قصد دارند پس ازآن است آه آها حاآی از   اما شنيده،شود  ، عملی میاخراج سهرابی

.ا همراهی ساير آارخانه ها توام شودرمضان مجددا اعتصاب آنند و شايد اين اعتصاب ب   

حمايت آرده   "پرديس  "های آارگری   آه از جريان اعتراض" شين باف" اين گزارش ، آارگران نساجی بر اساس

.، توسط مديريت مورد بازخواست قرار می گيرند  بودند   

های استان و بويژه صنايع نساجی مطلوب   وضعيت آارخانه:   سنندج درگزارش خود آورده استمرآزايلنا، ازخبرنگار

با  تا  والن باشدئ به مس گيرد ، بايد هشداری  های آارگری آه هر از چند گاهی صورت می  نيست و تحصن ها و تجمع

.استان جلوگيری آننددرمسايل ناگوارران شاغل ؛ از بروزآارگ ها و  اتخاذ تدابيری مناسب برای حل مشكالت آارخانه   

رگری  و دارای شرايط خاص است آه بايد مسايل آار و آا مرزی اينكه آردستان استانی  به هر حال آنچه مسلم است 

.والن قرار گيردئآن بيش از پيش مورد توجه مس   

 

  

 

 


