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چند گزارش از کارخانه نساجی    

شيل کردستانزارشی از کارخانه آجر ماشينی گ  وکردستان  
 

 هشتاد وهفتماه  ارديبهشتوم س                                                                       ی دفاع از محمود صالحتهيکم

 
 چند گزارش از کارخانه نساجی کردستان

 
 

 که مبتال به مرض سرع "حسن ملکی"مديريت کارخانه، يک کارگر با نام  به دستور١٣٨٧ فروردين ماه ٣١به روز شن

غير در. افتادگيش را مشخص کندکارمهلت داده شده است تا وضعيت از روز١٥ارخانه اخراج و به او مدت کميباشد، از

. يد فورا از کارخانه تصويه حساب و اخراج گردداين صورت با  

اين پروسه . ای را طی کرد کار افتادگی، بايد پروسه طوالنیمزايای اززضيح است که برای برخوردار شدن االزم به تو

. و ازگرفتن مزايای از کار افتادگی منصرف شودده که کارگر خسته شدهنداينقدر طول ميرا   

آنها اپراتور کمپرسر هوا و  نفر از ٣ که کارگراناز نفر ٦هائی به   طی نامه،ه نساجی کردستان مديريت کارخانهمواره

 ريسندگی  توليدسالن يتبايد به مدير١/٢/١٣٨٧تاريخ  رسما ابالغ کرده است که درتاسيسات هستند،ديگر اپراتور نفر٣

.ريسندگی کار کنندتوليد خود را معرفی نموده و در سالن   

 سال سابقه کاری داشته و ١٨ تا ١٦ رسمی هستند و هر يک از اين کارگران ان نفر، کارگر٦الزم به ذکر است که اين 

.نيز حکم و سمت کاری دارند، در چنين شرايطی کارفرما حق ندارد سمت ديگری را برای کارگران انتخاب کند  

اند و از نقل و انتقال خود  و ظالمانه کارفرما شکايت کردهاين کارگران با مراجعه به اداره کار از برخورد غير قانونی 

.ندرتراض دابه قسمت توليد ريسندگی اع  

 

"شيل کردستان"گزارشی از کارخانه آجر ماشينی   
 

مربوط به  اين کارخانهگزاری   سرمايه . واقع است  سنندج -جاده کرمانشاه در" شيل کردستان" ماشينیانه آجرکارخ

.ميباشدعدد آجر هزار٣٠ است و توليد روزانه آن، ايتاليا" کارتياس" کارخانه  

.ديگرشان کارگران قراردادی هستند نفر٨٥آنها، رسمی و از نفر٣٠کنند که مياين کارخانه کار کارگر در١١٥مجموعا   

 .دقيقه مشغول به کار هستند١٥به مدت هشت ساعت وظهربعد از٤:١٥ صبح تا ساعت ٨ساعت کارگران اين کارخانه از

اين  ران بدهد، اما ازکاله ايمنی به کارگ  و شش ماه يک دست لباس کار، کفشصورتی که کارفرما موظف است، هردر

.کار خودداری کرده است  

: نفر از اين کارگران بيشتر از بقيه است،  وظايف اين کارگران به اين شيوه است٣٦فشار کاری برای تعداد   
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 نفر بسته بندی آجر ٥ نفر سنگ شکن، ٢ نفر آبگير، ٢ نفر اپراتور، ٢ نفر پای پرس، ١٦چن،   نفر از کارگران کوره٨

.و يک نفر هم راننده تراکتور است  

. الزم به ذکر است که بيشتر زحمات بر دوش اين تعداد از کارگران است و بقيه کارگران، کارگران جانبی هستند  

سيار بدی به سر ميبرند و شرايط سخت کاری نيز بر سالمتی آنها اثر گذاشته است به صورتيکه کارگران در وضعيت ب

.اند اکثر اين کارگران دچار تنگی نفس و ناراحتيهای قلبی شده  

زايای اسفند ماه و الزم به ذکر است که حقوق و م. طرفی ديگر حقوق و مزايای آنها هر دو ماه يکبار پرداخت ميشوداز

ترس اما کارگران از پرداخت نشده است،ران هنوز اين کارگ١٣٨٧ن ماه سال همراه با حقوق فروردي١٣٨٦عيدی سال 

.اند اينکه کارفرما آنها را اخراج کند تا به حال نسبت به اين وضعيت، اعتراض نکرده  
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