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  و از عدم پرداخت حقوقیگزارش

هژه ماه مبارك در آارخانه صندوق نسوز آاوي والتي تسه  
  ١٣٨٧هم مهر نشنبه سه                                                                                                          ايران خبر

 

 
 ان ماه رمضانياما به پا.ه بودندداد  یديتول واحد ن يران ايرمضان مد شروع ماه  ش ازي آه پیيدهايوع وعده  با وجود 

ن آارخانه يآارگران ا ازیكي. گرفته نشده استنظر ه درن آارخاني آارگران ای برایالتيچ گونه تسهيم و هيشويك مينزد

آارگران داده   به یگوسفند گوشت  لويآ ٤ حسن  و والدت امام  اسبت ماه رمضانبود به منقرار: ن خصوص گفتيارد

!ميدهيع به شما ميتر روغن ماي ل١٢ آن یچ و گفتند به جاين را آه ندادند هياما ا. شود   

 افتيرا دروريحقوق شهراما هنوزمهر گذشته  از  یمدت. تومان است هزار١۵اختالفش  بدهند  ن را هم ياتازه اگر  یعني

.مينكرده ا   

نها حق مسلم ما يا. مي دار ور را طلبيشهر، مرداد ،ريت،خرداد. مي و طلب دار ز نداده اندهنو  ما را هم یماه آآوردها ٤

 یتياهم موضوع  ن يش به ايآارفرماها ن دولت و تمام يا  متاسفانه یهستند ولقانون هم باالترات ازيعرف ازیضاست بع

م از يبروم ي بعد مجبور باشميو در آمد باش نجا منبع ثروت يد خودمان اي آیخدا را خوش نم. ستي نیچ خبريدهند و هيمن

.ميه آني آارخانه مواد تهی بچه هایه برايريخ   

 خون دل  را آه بایالتيتسه  آارگران همان به شتريالت بيدادن تسه  یبه جا رخانه د آايت جديريست آه مديحالن دريا

 ردا به ضريگران را آم آنند آه شد ترددات آاریسهايخواهند سرو یمرحال حاضدر .رديگ یما مم دارد ازيست آوردبد

 به یديد و وحير تولي به عنوان مد پوربخش: گزارش آرد ب ين ترتيبد ن مشكل را ياز آارگران ا  یكي .آارگران است

س تردد آارگران را به ي سرو١۵  با هم قصد دارند یبا همدست،استنده آارفرما يشتر نماينده آارگر آه البته بيعنوان نما

 ی بر سر آارگر میين وسط چه بالي ندارد آه ایتيچ اهمي آنها هین عمل به نفع آارفرما است و برايا. ل آنندينصف تبد

دان خراسان يران م آارگیياي و بیتهران بچرخد دوريمشكل آرده اند و گفته اند آه باس قسمت ما را هم دچاريسرو! ديآ

م آه به يت آردي ما شكا،بين ترتي و موقع برگشت هم به همیياي و بعد به آارخانه بیرا هم سوار بكن... ن و يو امام حس

ر تردد ي آه مسیدر حال.دي آیم و خدا را خوش نميدار بشوياز خواب بم ساعت زودتريمم نينيروز مد هريب ما باين ترتيا

!كند ؟ين مناطق را سوار نمين محور است چرا آارگران اياست در ام تر يآارفرما آه مستق   

  آنها،آارگران هستند به حقوق  خائن ،بخش  و پوریدي وح،آنند آم  آارگران را تعداد  آه  ن است ي ایطرفند برا ن يا

.خته شوديبشان ري به جیشتري خواهند پول بیست و فقط ميشان مهم نيو معضالت آارگران برا مشكالت   

.خواهند مشكل تردداتشان را به آارخانه حل آننديند آارگران هر طور ميو گیم   

 نوبت به یوقت ستند اما ين نه يفكر آاهش هز به   اندازند یم  راه یونيلي میينه هايبا هز  ی هایان مهماني آارفرمایوقت

نه آار آنند؟يد آاهش هزي شود بای مشكالت آارگران میدگيرس  


