
 گزارشی از شرکت سيمان بجنورد خراسان
  

در ساليان اخير بخاطر قيمت باالی سيمان وامکان صادرات اين محصول ساخت وتوسعه شرکتهای 
وجود شرکتهای پيمانی وامکان مانور اين شرکتها باعث شده .سيمان رونق فراوانی پيدا کرده است 

 تبديل ساخت وايجاد شرکتهای سيمان است که بعضی از اين شرکتها با سود سرشار از مشارکت در
آنچه که در اين بين اهميت فراوان دارد ويکی از .به شرکتهای انحصاری وبه لحاظ مالی قوی شده اند

 .وجود کارگران با دستمزدهای ارزان است ، عوامل قدرتمند شدن اين شرکتها 
  

بسيار پايين يکی از مزد و کارگران متخصص با دستمزد های روز استفاده از کارگران بومی و
 .شگردهای اين شرکتها برای پولدارشدن است 

  
سيمان ،  سيمان کردستان ، سيمان فارس .شرکتهای سيمان تقريبا در هر استانی ايجاد وساخته ميشود 

 .از جمله اين شرکتها هستند.... سيمان خوزستان و، سيمان اردستان ،شاهرود 
  

 ، نبود وسائل ايمنی از جمله کمربند ايمنی – متر ۶٠ی تا ارتفاع  متر١٠کار در ارتفاع بلند از ارتفاع 
، ب آشاميدنی بهداشتی آنبود ، کار در محيط همراه با گرد وغبار و خيس و گل آلود هنگام بارندگی 

نبود سرويسهای بهداشتی واستفاده از منازل موقت کارگری در محيط کار به شکل بسيار غير بهداشتی 
حوادث کار در اين شرکتها بسيار باال ميباشد به شکلی که برای . های سيمان است از ويزگيهای شرکت

 . کارگر قربانی ميگيرد٢٠ تا ۵داقل از حراه اندازی آن و ساخت هر فاز 
  

شرکت سيمان بجنورد که فاز يک آن در حال توليد سيمان ميباشد که تمام کارگران آن به شکل 
از جمله شرکتهای . از اين شرکت نيز در حال ساخت ميباشد ف. شيفت کار ميکنند ٢قراردادی در 

.  شرکت دوام انرژی وغيره نام برد ،پيمانکاری در اين شرکت ميتوان به شرکت ملی ساختمان 
سازه های بتونی وفلزی : که در رشته های کاری  کارگر دارند٢٠٠هرکدام از اين شرکتها بيش از 

 ۶٠٠٠٠ هزار تن تا ٢٠٠٠٠سيلوهای ، سنگ شکن ،  ساختمانی ومراحل تجيهيز وساخت آسياب
کارگران بومی وساده که بيشتر از شهرهای شيروان . يره تقسيم ميشوندغهزار تن ذخيره سيمان و
 هزار تومان با ١۵٠٠٠٠مزد با ماهيانه شعول بکار ميباشند که به شکل روزوبجنورد در اين شرکت م

در پروژه های مثل اين بيشتر خوادث کار در اثر .کار ميکنندشرايط سخت کاری که بيشتر در ارتفاع 
آب آشاميدنی بهداشتی در اين شرکت فقط برای کارمندان ومديران .آيد يش میپافتادن از ارتفاع 

کارگران از آب آلوده همچون مردم شيروان که توانايی خريد آب بهداشتی . شرکتها خريداری ميشود
 .را ندارند مصرف ميکنند

  
 در . اشاره کرد٨۵ به بهمن ماه  می توانا درج نشدجورد حوادث کار در اين شرکت که هيچ کدر م

اين ماه يک سيلوی بتونی نيمه کاره بر اثر خرابی در ساخت بر سر کارگران فرو ميريزد که در اين 
به بر اثر ريزش صدها تن بتون زنده   نفر کارگر که درون اين سيلو کار ميکردند۴خادثه دهشتناک 

وار آاز زير را  روز توانستند جنازه های متالشی شده کارگران ۴به شکلی که بعد از .گور شدند
  .بيرون بياورند

 يک کارگر که در ارتفاع کار ميکرد بر اثر سقوط از ارتفاع بر روی ٨۶همچنين در فروردين 
 .آيد  میميلگردها افتاده وميلگردی از درون رانش فرو رفته واز باالی سينه اش بيرون

  



در اين نوع کارها حرف . محيط های پروژه ای کم نيست وهنوز هم ادامه دارد راين نوع حوادث د
 .خنده دار به نظر ميرسد... زدن از کمربند ايمنی وراه پله و

  
برخوردهای تحقير آميز .  هزارتومان دستمزد ميگيرد۶٠٠٠جوشکار ماهر در اين شرکت روزی 

،  نبود وسائل ايمنی ، دستمزدهای پايين ،نبود سرويس اياب وذهاب، ران مديران ومهندسان با کارگ
عدم پرداخت دستمزد توسط پيمانکار  ،  کار روزمزدی بدون حتی قرارداد،نبود سرويسهای بهداشتی 

 .ونمونه های بسيار زياد ديگر از مشخصه های سيمان بجنورد خراسان ميباشد وفرار آنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری " 
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