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پيمانکارخوردن اخراج، عدم پرداخت دستمزد کارگران و کتک   

 
هشتاد و شش خرداد ماه دوم                                                                                  خبرگزاری آار ايران  

 
  آارگر در پاآدشت اخراج می شوند٢٠روزانه 

  ساله دارند١۵ تا ١٠بسياری از اين آارگران، سابقه 

 
شوند و     آارگر قراردادی در سطح شهر پاآدشت از آار بر آنار می٢٠روزانه :   قائم مقام خانه آارگر پاآدشت گفت

.وری واحدهای توليدی و صنعتی شدت گرفته است  موج اخراجهای آارگران به دليل رآود توليد و نبود بهره   

 ٨٦ابتدای سال موج اخراجهای آارگری آه از: فزودا ،گفت و گو با خبرنگار گروه آارگری ايلناعوض سلطانی، در

.بحرانهای مالی آارخانجات همچنان ادامه داردشده، شدت بيشتری گرفته و استمرارآغاز   

 ساله دارند آه به اجبار آارفرما محل آار خود را ترك ١۵ تا ١٠بسياری از آارگران اخراج شده، سابقه :   وی گفت

.اند  آرده   

شكايت آارگران اخراجی  های   اداره آار پاآدشت و تشكيالت آارگری اين شهرستان آآنده از پرونده :  سلطانی گفت

.نماينده آارگران شهرستان ادامه داردووالن اداره آارئسوی مساين آارگران ازبوده آه تالش برای بازگشت به آار  

 

دی و سنوات خود را دريافت نكرده اند ماه حقوق، عي٤" پرنده پرواز"ارگر آ ٧٠  
 

.آارگر شرآت مرغ پرنده پرواز با امضای طوماری خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند ٧٠  

اين طومار ه بندی گوشت مرغ پرنده پرواز، دربست گری ايلنا، آارگران شرآت توليد وگروه آاربه گزارش خبرنگار

.اند  اواخر بهمن ماه سال گذشته تا آنون حقوق دريافت نكردهاز :اند  آورده  

عيدی و سنوات خود را دريافت  ،عالوه بر حقوق: در اين طومار آه به امضای آارگران معترض رسيده، آمده است

طول  و در بوده٨٤اساس مصوبه سال ومان دريافت آرده آه اين مبلغ برتهزار٤را ماهيانه ايم، حق مسكن خود  نكرده

.ايم  تومانی نشدههزار١٠ موفق به دريافت حق مسكن ٨۵سال    

اند، تا شايد بتوانند حق و حقوق خود   اين آارگران، اين طومار را به فرمانداری و اداره آار شهريار نيز ارسال آرده

.را دريافت آنند  

 

 

 

 



 

  آارگر را اخراج آرد٦٠داروسازی شه دارو 
 

. نفر از آارآنان خود را اخراج آرد٦٠دارو به دليل از دست دادن بازار فروش   شرآت داروسازی شه   

به داروهای مسكن و  دارو آه عمده توليد آن مربوط   شرآت داروسازی شه ،به گزارش خبرنگار گروه آارگری ايلنا

و پايين آمدن فروش محصوالت،  دار از ليست وزارت بهداشت   ويتامينه است، به دليل خارج شدن داروهای ويتامينه

. نفر از آارآنان خود شد٦٠مجبور به اخراج    

حال حاضر تعداد آارگران آن به حدود  آارگر داشت آه در٢۵٠اين حدود ارش، اين شرآت پيش ازبراساس اين گز

.آاهش داشته است آارگر١٩٠   

 

 آارگران فضای سبز دانشگاه سيستان و بلوچستان، پيمانكار را آتك زدند
 

پيمانكار جديد فضای سبز دانشگاه سيستان و بلوچستان از :   دبير اجرايی خانه آارگر استان سيستان و بلوچستان گفت

و بومی    آارگر با سابقه۵٠دست آارگران آتك خورد، زيرا اين پيمانكار پس از تصدی پست مديريتی، از اشتغال 

.فضای سبز جلوگيری آرده بود   

اين امر در پی جلوگيری پيمانكار شرآت :   افزود ،ار، در گفت و گو با خبرنگار گروه آارگری ايلناميرشك قربانعلی 

 آارگر فضای سبز ٦ مبنی بر استفاده از حداآثر   وی در استفاده ازآارگران فضای سبز مستقر در دانشگاه و ادعای

.در شرآت صورت گرفته است   

بتدای آار، و بلوچستان آمده و در ا به استان سيستان   رييس دانشگاه ميمبنا بر تص اين پيمانكار غير بومی : وی گفت

.را صادر آرده است ساله فضای سبز١٠با سابقه آليه آارگران بومی ودستور عدم استفاده از   

 قانونی استان   و مراجع اين مقام آارگری با اشاره به اينكه پيمانكار پس از ضرب و شتم آارگران به رييس دانشگاه

سوی نماينده آارگران نيز مردود و غير قانونی است، چند اين عمل آارگران معترض ازهر:   است، گفت  شكايت آرده

رسيدن به نتيجه مطلوب پيگيری را تا زمان  بالتكليف   اين آارگران مشكالت شغلی  آارگری استان  تشكيالت  اما 

.خواهد آرد  

اشتغال تمامی آارگران و امنيت شغلی , يس دانشگاه آه با اين عملآارگران بالتكليف به عملكرد ري:   ميرشكار گفت

.آنان را دچار مشكل آرده نيز معترضند  

 


