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بن غرا کارگران شرکت سبک سازتيوضع از یگزارش  

 
  ١٣٨٧مرداد هم دجهجمعه                                                                  )منطقه غرب(ک کمی برای هماهنگتهيکم 

                                                              
ه حدودا با بخش حمل و اين کارگران ک. ای به سر ميبرند  کارگران شرکت سبک سازان غرب در وضعيت نگران کننده

بسيار ر داد نيز نمی باشند ودر شرايط کاری  اکثرا روز مزدی و بعضا حتی دارای قرا،ميباشندنفر ۴٠بخشها نقل و ساير

ليتی ويونو توليد مواد  حال  در نامبرده  خانه است کار گفتنی  ( امکانات ايمنی  گونه هراز سخت و طاقت فرسا و بدور  

و حتی بدون  )ن مستلزم رعايت اصول ايمنی استآکار در لزوما  ميباشد که  برای پوشش ديوار و سقف کاذب  شيميايی

حتی کارگران  است که   و بدون سرويس اياب و ذهاب برای کارگران و بدون سالن غذاخوری  داشتی مناسبسرويس به

 ساعته کارگران در هر روز و باج خواهی کار فرما و ١٢بايد صبحانه و ناهار خود را از منزل تهيه نمايند و بدليل کار 

.کارگران سلب نموده استتوبيخ های روز مره کارگران حتی امکان هر گونه اعتراضی را از   

نفر هم نها حتی يک آاخراج شده اند که در ميان  ی از کارکنان اين مکان ذکر است که طی ماههای گذشته شمارالزم به 

اين در حالی . نها تحميل نموده استآ خود را بر استفاده از کارگران شرايط  کار فرما با سو . دارای بيمه ديده نشده است

به جيب کار فرما  و رقم های نجومی فراوانی را  ير سرمايه گذاری در بخش مسکن سود های کالناست که رشد چشمگ

يافت کرده اند نهم با کلی تاخير درآ که کارگران در اين مدت هر چند   است  سرازير نموده است که چند صد برابر پولی

.ساعت کارمی باشد١٢نها  هفت هزار تومان  برای آحقوق  روزانه   و  

سيب پذير آ سرمايه دار از سوی نها را در برابر هر گونه تعرضی آ واحد  بيمه اکثر کارگران اين جود قرار داد وعدم و

.نموده است  

 
 
 

)منطقه غرب( کمک به ايجاد تشکل های کارگری کميته هماهنگی برای  

١٦/ ۵/٨٧  

 


