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  برکراني کارخانه اتي از وضعیگزارش
( ٢گزارش شماره  )              

١٣٨٧م آبان  سوبيستشنبه پنج                                                                     ک برراني از کارگران ایجمع  
   

 سال سابقه کار ، تنها مرکز تهيه پارچه فاستونی و دوخت و دوز کت و ٣٧کارخانه ايران برک رشت با بيش از 

 از پوشش سازمان صنايع ملی ايران خارج شده و به ١٣٧٧اين کارخانه در سال  . شلوار در منطقه گيالن می باشد

که    نام محمد ضرابيه می باشد مالکيت و عمده سهام اين شرکت در اختيار شخصی به. بخش خصوصی واگذار شد 

. ير يزد استحال حاضر مديرعامل بانک سامان کشور و صاحب کارخانجاتی از قبيل يزد بافت ، فيلور، کاشی کودر

 تا کنون به دليل عدم کفايت مديران شرکت و بکارگيری افرادی بدون تجربه در زمينه فاستونی ، ١٣٨٠از سال 

 ماه ٤ الی ٣کارخانه برک دوران بحرانی را پشت سر گذاشته است ، بطوريکه هميشه حقوق کارگران کارخانه با 

در حال حاضر به . هنوز به کارگران پرداخت نشده است١٣٨٦تاخير پرداخت می شود و نصف عيدی و پاداش سال 

، به همين از کار کشيده اند روز است که کليه کارگران در اعتراض به عدم دريافت حق و حقوق خود دست ١٢مدت 

، حکم اخراج روی غرض ورزی شخصی، به بهانه های واهی و ازير عامل شرکت بنام کوروش کانطوری، مددليل

و اين کار ، هم بر شدت اعتراضات کارگران افزوده است و هم  را در دو نوبت داده است   از کارگران  نفر١٤حدود 

در حال حاضر تمامی کارگران اصرار بر دريافت کليه حق و حقوق معوقه خود دارند و اين درحالی است که به 

جای سوال ! حال. رگران غذا نمی دهندکارخانه بسته شده است و به کا) رستوران(، سلف سرويس مدير عاملدستور 

؟ به نظر  کارگران عاجز مانده است ق وحقوقدادن ح اين همه ثروت و دارائی چگونه ازاينجاست که آقای ضرابيه با

زمينه مسائل کار و کارگری بايد لين کشور و استان دردنبال هدف های ديگری است که مسئومی رسد که ايشان به 

  .دپاسخ گوی آن باش

 ميليارد تومان ، دولت از منابع مالی خود و بانکهای کشور به ٢ تا کنون حدود ١٣٨٤الزم به توضيح است که از سال 

  . ستاکارخانه کمک کرده 

 از طرف جمعی از کارگران ايران برک

٢٠/٨/١٣٨٧  

و ما آن را   فرستاده اند کارگران ايران برک رشت ، برای کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریاين گزارش را (( 
.)) در اين سايت منعکس کرده ايم )٢گزارش شماره ی (  تحت عنوان  عينأ  

 براي دريافت گزارش شماره يک لطفا اينجا را کليک ( به اين لينک مراجعه کنيد.افق روشن) کنيد. 
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