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!؟ ماه بالتكليف هستند٦٠" شادانپور " آفشانآارگر  
 

 جور ماه هشتاد و پنيشهر کميسی                                                             آار ايرانی خبرگزار-تهران
 
  

  : پانيد فاضليان-گزارش

 

  !! ، جنون و اعتياد شدی؛ بيكاری سازیسهم ما از خصوص: آارگران
 !!را انتخاب آرده اند...  و فحشاءوی دزدی گذران زندگیبرا

  

  .  دريافت سنوات خود سرگردان هستند ی سال پيش تا آنون برا٥از " شادانپور"  آارگر آفش٥٠٠حدود 

 بزرگ آارگران و نهادهای آارگری   اجتماع در حاشيه يكی از آارگران اين واحد تعطيل شده  ، به گزارش ايلنا

 واحد در  امروز دهها آارگر اين: استان تهران آه روز پنج شنبه در تهران برگزار شد، با اعالم اين مطلب، گفت

تب اعتراض خود را به اصالح قانون آار اعالم اين گردهمايی آمده اند تا فرياد حق طلبی خود را سر دهند و مرا

 .آنند
 سال بالتكليف هستيم و هيچ آس صدای ما گرسنگان را ۵اينجا آمده ايم تا شايدآسی فرياد مارا بشنود؛ : او گفت

!نمی شنود؟  

ل  سا۵سازی از    آارگر اين شرآت به بهانه خصوصی٤٧٠با وجود همين قانون آار : گويد   يكی از آارگران می

  پيش تا آنون سرگردان هستند

 ٤٧٠ آارخانه شادانپور را منحل و ٨٠در سال  سازی ابتدا دولت    اجرای سياست خصوصی به دنبال : او گفت

 سال با حداقل مقرری تحت پوشش بيمه بيكاری رفتيم و چندی بعد آارخانه را به يكی از ٤آارگر شاغل به مدت 

!معتبرترين موسسات آموزشی فروختند؟   

 آارگران  و سنوات قطع شده   "شادانپور"   بيكاری آارگران  سال گذشته مقرری بيمه  اينكه از يك  با بيان یو

ترين آارها به بنگاههای آاريابی   ترين و ساده   پست در طی اين مدت بارها برای انجام:   پرداخت نشده است، گفت

 سال سابقه پرداخت حق بيمه ٢٥فش شادانپور آه آ مراجعه آرده ايم اما برای آارگر با تجربه و پا به سن گذاشته

.دارد آار های خدماتی مانند نظافتچی و آبدارچی نيست   

وقتی برای امثال : اينجا آمده ايم تا بگوييم آه سرانجام آارگران تعديل شده آارخانه ها ما هستيم؛ او افزود:   او گفت

و مراجع رسيدگی آننده چون   برای امرار معاش نباشد ری ديگ فساد و دزدی راه ،ما به غير از تن دادن به فحشا 

غير   آنند خودداری    ما  وضعيت از بررسی ها   و بخشنامه وانين ق ،نامه ها    آيين  به استناد  اداری ديوان عدالت  

 



 

!!ديگری هم وجود داردمگر راه چنين اجتماعاتی دراز حضور  

 ،، چيزی جز تعطيلی آارخانه  سازی  ن خصوصی شادانپور از آش پر روغ  چون سهم آارگرانی: گويد   می وی 

.شدن خانواده و مرگ با ذلت و فقر نيست  متالشی ،جنون  ،دربه دری و در نهايت اعتياد  ،بيكاری    

ديوان عدالت  ،وزارت آار ،مجلس  ،جمهوری   به دفتر رياست" شادانپور" وی به مراجعات بی سرانجام آارگران

تا به امروز به روی آارگران بسته  ،گويند   ولين بر خالف آنچه آه میئدر اتاق مس: د گوي  اداری اشاره آرده و می

آسانی  ،در آن برای آارگران سخنرانی آردد و وزير آارشتاالر نگين برگزارمراسم اخيری آه دربوده و حتی در

ه جناب وزير بزنند و نه به ما آه خود را نماينده آارگر می نامند نه حاضر شدند در مورد مساله شادانپور حرفی ب

.اجازه دادند آه مشكالت خود را مطرح آنيم   

آمدهای نفتی اعتبارات آالنی برای بيمه روستاييان محل بودجه عمومی و درمقامات دولتی ازامروز: گويد   وی می

 و   نشده ر پرداختريالی بابت خسارت آارگران شادانپو دهند اما هنوز   و آارآفرينی اختصاص می  ازدواج وام ،

گرم افزايش   به چندين آيلو آارگران پی  ر د  پی نتيجه مراجعات در  شرآت  اين  برگی  چند پرونده  حجم   فقط

.يافته است   

 

 


