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 گزارشی از شرکت زمزم کرمانشاه
  

 جاده کرمانشاه سنندج قرار دارد و يکی از 2ومتر شرکت زمزم کرمانشاه ، در کيل         
ديگر کارخانه های اين گروه در شهر های تهران ، . شرکت های گروه زمزم ايران است

" که مجموعااهواز ، رشت ، اروميه ، شيراز ،اصفهان ،مشهد ، و چند شهر ديگر واقع شده 
" پپسی کوال" کارخانه وجود داشت و به نام 8قبل از انقالب تعداد .  کارخانه می رسد18به 

گروه زمزم در تملک بنياد جانبازان می باشد و شرکتی دولتی محسوب . کار می کرده است
  .می شود
مه از تهران به صورت ماهانه برنا" برنامه کاری در شيفت های مختلف مستقيما         

پی تی ( نوشابه شيشه ، نوشابه: توليدات شرکت زمزم کرمانشاه عبارتند از. ريزی می شود
پريفرم ، بطر ، : يا خانواده بزرگ و کوچک ،دوغ ، مالشيعر ،و توليدات جانبی آن شامل) 

 کارگر در قسمت های مختلف و 260انه حدود خدر اين کار. شيشه ، ليبل ، تشعک و درب
سالن توليد ،  شيشه و بطر ، عصاره خانه ، تصفيه :ار می کنند که شامل در سه خط توليد ک

خانه ، آزمايشگاه ، تعميرگاه برق ، تعميرگاه توليد ، انبار محصول ، انبار قطعات ، 
  .رستوران و فروش است

برای نمونه ، قسمت .هر يک از اين بخش ها دارای سختی های خاص خودش است          
ارگر در آن جا کار می کنند ، در نگاه اول کار ساده ای به نظر می رسد ، توليد که زنان ک

بعد از مدتی دچار کمر درد و آرتروز " اکثرا.به اين راحتی نيست" اما تحمل کردن آن واقعا
از نظر بهداشت محيط کار ، نيز هيچ گونه . گردن و ضعف بينايي و کور رنگی می شوند

بوی گند شيشه برگشتی و بوی مشمئز کننده .  گيردتمهيداتی از طرف شرکت صورت نمی
رکنان ، بايد هر روز آمونياک يکی ديگر از مشکالت اين بخش است که برای سالمتی کا

  . شير توزيع شود ، اما خبری از شير نيست
مديريت شرکت شامل مدير توليد ، فنی ، فروش است که انتصاب و عزل آن ها از          

ر کدام از مديران ضمن داشتن رياست خود، مسئوليت های ديگری  ه.وظايف مرکز است
هم چون مسئول پايگاه ،رئيس انجمن اسالمی ، رئيس حراست کميته انضباطی و شورای 

  .اسالمی بعده دارند
اخراج های .  به بعد ، هر روز وخيم تر شده است84وضعيت کارگران از سال          

 سال 25بهانه های نوسازی صنايع و بازخريد با دسته جمعی کارگران رسمی شرکت به 
جديد به صورت های قرارداد های يک ماهه ، سفيد سابقه ، به کار گرفتن و کارگران 

روزمزد ، فشارکاری زياد و بی حقوقی ، حمله به دستاورد های گذشته " امضاء و بعضا
کانات کارگران از جمله شرکت تعاونی مصرف و مسکن ، بهره وری ماهانه و ام

ايجاد تفرقه بين کارگران . غذاخوری ،از اقدامات مديريت طی يکی دو سال اخير بوده است 
ی ، با سواد ي شهری و روستا،به عناوين رسمی و قراردادی ،کرد و فارس ، شيعه و سنی 

و بی سواد ،توسط عوامل مديريت در محيط کار ، شگرد ديگری است که باعث بی 
  .فاوتی و عدم همکاری کارگران بر سر مطالباتشان ، شده است اعتمادی ، بی ت

بعد از تعديل نيرو و اخراج سازی ها ، شرکت زمزم تصميم به واگذاری قسمت          
  آناولين قسمت رستوران و غذا خوری بود که کارگران. های مختلف به پيمان کار را نمود



 2

 نفر رسمی 4 نفر قراردادی و 8. ددنر بو نف12  ها آن می کردند و تعداددر دو شيفت کار
رسمی ها بازخريد شده و کارگران قراردادی به سالن های ابقه کار که  سال س25بيش از 

  .توليد فرستاده شدند و رستوران را به پيمان کار سپردند
دليل آن هم . ، کارگران به اين امر معترض شدنداز همان آغاز کار پيمان کار         

 که يک روز کار به کتک بطوری. ناسب بهداشتی و کيفيت بد و کمی غذا بودوضعيت نام
همه ی کارگران يک روز به عنوان .  شدتوسط جمعی از کارگرانکاری پيمان کار 

 و خواستار جلوی دفتر مديريت شرکت تجمعاعتراض، از دريافت غذا خوداری کردند و 
عالم کردند اگر به خواست آن ها آن ها ا. بازگشت وضعيت رستوران به حالت قبل شدند

ناچار شد به خواست بعد از اين اعتراض شرکت . توجه نشود ، دست به اعتصاب می زنند
  .توران را از پيمانکار باز پس گيردکارگران پاسخ مثبت دهد و رس

يکی ديگر از بخش هايي که به پيمان کار واگذار شده؛ انبار محصول ، يعنی تخليه          
 نفر کارگر قراردادی در اين 30ری جعبه شيشه و شيشه خانواده می باشد که حدود و بارگي

پيمان کار کارگران جديد را به صورت . قسمت کار می کردند که همگی آن ها اخراج شدند
پيمان کار به ازای هر جعبه يا بسته ای .روزمزدی يا قطعه کاری بر سر کار آورده است 

پول بيمه ، ماليات . تومان به کارگر قطعه کار پرداخت می کند 4که تخليه و بار می شود ، 
ميزان دريافتی آن ها بر اساس ساعت کاری که انجام می دهند . و غذا نيز از آن کم می شود

 هزار تومان دستمزد می گيرند و اگر 5 ساعت کار کنند، حدود 12اگر : متفاوت است 
آن ها چون . ر تومان دريافت می کنند هزا3 ساعته باشد ، روزی 8توليد و کار شرکت 

اين کارگران . روزمزدی هستند از مرخصی ماهانه و حق تعطيالت رسمی نيز محرومند
زمان بارگيری و تخليه بايد از لباس کار ، دستکش و کفش ايمنی مناسب استفاده کنند ، اما 

  . کنند میکار شان،پيمان کار از اين امر سرباز زده و آن ها  با لباس کار خود
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