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از کنف کار چه خبر؟ -تدر رش» سپيد ماکيان«از شرکت  گزارشی  

 
  ١٣٨٧هم مهر دهف شنبهچهار                                                                           )منطقه تهران(کميته هماهنگی  

  

 تدر رش» سپيد ماکيان«از شرکت  گزارشی
اده رشت     ١٣٨۵ اين شرکت، پيمانکاری است که از آذر ما  ومتری ج نج کيل ران را – کشتارگاه سپيد رود واقع در پ   ته

بانه                  ١٨ در کشتار مرغ ماشينی   . اجاره کرده است    دستگاه مشغول به کار است و هر دستگاه در طول فعاليت خود در ش

ارگر،    ۵٠در قسمت کشتارگاه حدود     .  عدد مرغ با دست ذبح می شود         ١٣٠٠تا ١٢٠٠   حدود روز ر در   ۴٠ ک سمت    نف ق

ار   ١٠ نفر در قسمت پخش، و در تاسيسات         ١٠ نفر در قسمت اداری،    ١٠بسته بندی،  ر ک د    نف شتار تک    . می کنن سمت ک ق

سات       ۶ عصر الی    ۶شيفت است، در تابستان از       ه تاسي ه البت وط     صبح، ک شتار از ساعت       مرب ه ک  ساعت  ٢ – عصر  ۴ب

وتر     ٢گيرها نيز    همچنين مرغ .  شروع به کار می کند     -جلوتر   د        )  عصر    ۴(  ساعت جل ار می کنن ه ک از آغاز  . آغاز ب

   .می شوند  شيفت تغيير کرده و کارگان از صبح در محل کار حاضر شده و مشغول به کار) اول پاييز  (نيمه دو م سال 

ا       ٢١٩ ايه حقوق کارگران صافی   در سپيد ماکيان پ    ارگری            .  هزار تومان است ، بدون مزاي ن ک از حق مسکن و اوالد ، ب

ساعده   از.  دستمزدها مستقيم در قسمت اداری پرداخت می شود          .کارگران فاقد فيش حقوقی هستند     .و وام خبری نيست    م

   . روز پرداخت می شود۴۵دستمزد معادل يک ماه پس از . هم خبری نيست

ار   ار      ک رارداد موقت سه ماهه ک ا ق د       گران ب رار داد ذکر شده بپذيرن ه در ق ام آنچه را ک د تم د و مجبورن ه  .می کنن  البت

ه اخراجشان می                     کارگران ول      .شود  حتی از متن پنج صفحه ای قرار داد اطالعی ندارند و اعتراض آن ها منجر ب ه ق  ب

ان               ی بدون محاسبه و    کيلويی داده می شود، يعن      کارگران، اضافه کاری و عيدی     رای يک سال حداکثر صد هزار توم ب

شتار فقط پنجشنبه را                . نيست    از مرخصی و تعميرات خبری      .آن هم به عنوان پاداش     سمت ک ارگران ق ه ک در طول هفت

  .جمعه به سر کار می آيند  تعطيل هستند و در ازای آن

ر اداره کار در مورد دريافت حق شيفت ، حق شب     به صورت جدا از هم د   نفر از کارگران     ١۵در سال گذشته، حدود      

دام ا اق اری و مزاي د  ک ه شکايت کردن ه، . ب د٢در نتيج انونی را دريافت کردن ای ق ام مزاي ارگران تم ر از ک ن  . نف ا اي ام

   .شکايت در نهايت منجر به اخراج تعدادی از کارگران معترض گرديد 

اه    شت م راض  ٨٧در ارديبه ال اعت ه دنب نج        ، ب بکه پ رغ ، ش ح م عيت ذب ت از وض زارش اداره بهداش ارگران و گ ک

   .گزارش مشروحی از اين شرکت تهيه کرد که انعکاس يافت ) شبکه باران  (تلويزيون استان گيالن

باال بردن شدت کار و استثمار آخرين رمق اين کارگران را از تن آن ها می   شرکت با کم کردن نيروی کار و در نتيجه         

د                   به ربايد، تن را ندارن ای راه رف اری ن ان شيفت ک ام  .نحوی که کارگران در اثر شدت خستگی در پاي ه     ش مختصری ک

  .نصيب کارگران می شود در حد لوبيا و کالباس است و ديگر هيچ 

د  کارخانه.  از شهر ها و روستاهای اطراف مانند سنگر و بازقلعه می آيند         -  سپيد ماکيان  -اکثر کارگران اين شرکت        فاق
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يله ای    به همين علت بعضی از کارگران شب ها در محل کارخانه باقی می مانند،       . اياب و ذهاب است    سرويس چون وس

   .برای تردد ندارند 

اد      .  تغيير دهد   قرار دادها را امضا نکنند تا کارفرما متن آن را          کارگران تصميم گرفتند که    ) ٨٧(امسال    ا ايج ا ب کارفرم

معترض را اخراج      کارگر ۶يجه ايجاد تفرقه در بين کارگران مانع عملی شدن اين تصميم شد و              وحشت و در نت    رعب و 

 ماه  ١۴شوند و با مبلغ اندکی با سابقه های          کارگران اخراجی با هزار بدبختی توانستند پس از شکايت خريد خدمت          . کرد

ود       و از بيمه.  ماه اخراج شوند  ١٠ ماه و    ١١،   ری نب ه خب م البت نج         .بيکاری ه رار داد پ ه امضای ق ن ب ارگران ت ه ک  بقي

   .دادند، آن هم در نهايت بی حقوقی صفحه ای

 تن از برادران خود     ۴وی همراه   . است)کار فرما   ( به منوچهر رسولی     اين شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعلق        

اده رشت                دارای مرغداری های   ع در مسير ج ازا    –بزرگی در منطقه کنته رود واق ر ب ان      . ر است   پي ن مي ه در اي در  البت

ام صديق،  ردی بن د، ف اره رسولی می باش ه تحت اج ی ک ای دولت داری ه ارگران مرغ ورد ک شار   م رسولی را تحت ف

 –الزم به ذکر است که کارگران قسمت مرغداری   .گذاشته که کارگران را با همين شرايط و حتی سخت تر استثمار کند         

   .با اضافه کاری سيصد هزار تومان می گيرند رسولی تحت اجاره –بخش دولتی سپيد رود 

  

 ؟از کنف کار چه خبر
اه    - کار گران کارخانه کنف کار واقع در جاده رشت   ٢۶/۶/٨٧  الی سه شنبه٢٣/۶/٨٧از تاريخ شنبه      سنگر پس از م

  .  زدنددريافت دستمزد در مقابل استانداری رشت واقع در خيابان معلم دست به تجمع اعتراضیها عدم 

دود  ار هر ٢٠٠در ح ارگران کنف ک ر از ک ی  ٣يک  نف ار ۴ال ا طلب ک ه از کارفرم وق معوق ان بابت حق ون توم  ميلي

ا               ٨۶از نيمه دوم سال      جزايری عرب که  . هستند  ٢٠ بخشی از اين کارخانه ورشکسته را خريداری کرد مدعی است تنه

   .نمی شناسد  در صد از سهم کارخانه را خريده و بقيه متعلق به ديگر سهامداران است که او آنان را

ه جرم دزدی           .  مدير عامل کارخانه است     زهرابی  به نام   ست که فردی ضدکارگر   قابل ذکر ا   يش ب ا پ ه سال ه رد ک اين ف

ار شکنی    هنگام خروج از کشور توسط ماموران و به کوشش کارگران دستگير شده بود هم اکنون مشغول        از کارخانه  ک

   .زهرابی عامل اخراج تعداد زيادی از کارگران است. عليه کارگران است

ه                   ٢٠و    پس از بارش برف سنگين     ٨٣در بهمن سال      ارگران ادام دی ک ه فعاليت تولي  روز پس از اين حادثه در حالی ک

ده                       داشت و کارخانه   ه کن دًا ورق های حلبی سقف کارخان ا     از ريزش برف حادثه نديده بود، به دستور زهرابی عم  شد ت

ه    د از وام بحران استفاده کارخانه بحران زده و ورشکسته نشان داده شود و او بتوان        کند و کارگران را جهت دريافت بيم

ر   . بيکاری به اداره کار معرفی کند        اه سال      کارگران از تي تار           ١٣٨۵م شدند و خواس ه بيکاری ن ه دريافت بيم  حاضر ب

وقی                         بازگشت به کارخانه شدند و     ق شکايتی حق ار طب ه خود را پس از ثبت در اداره ک ه  پس از آن هميشه حقوق معوق   ب

ز         از طرف  . از کارخانه طلب می کردند    ) از شهرستان های رشت و نزديک کارخانه      (دادگاه سنگر    ا تي ديگر زهرابی ب

ق              ضائيه توانست طب وه ق غ        کردن دندان طمع از طريق سازمان ورشکستگی ق ه مبل اردی را ب ه ميلي ن کارخان ه ای اي نام

د و پس        ميليون تومان آن هم با پرداخت چک       ۶٠ داری کن ه         ٨٠ از دريافت وام بحران        خري ول مبايع ونی توانست پ  ميلي

 ٢قبال در يافت حدود    سند زمين کارخانه نيز در اختيار سازمان منابع طبيعی است که حاضر است در      . بپردازد نامه را 
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د ذار کن ان آن را واگ ارد توم ير. ميلي ا و ش ين ه ه بخشی از زم ای  البت ال ه ه در س ار کارخان اه و انب ه ٨۵-٨۴خوارگ  ب

سمت                         شرکت ورشکسته ايران الکتريک فروخته     ن ق ه اي د خود را ب دتی دستگاه های تولي ران الکتريک م شده بود که اي

ل شده است و                       . چند ماهی توليد کرد    انتقال داد و   ز تعطي ران الکتريک ني د اي ه اطالع داري ان طور ک ارگران آن    و هم ک

ائزه    -همسر کرباسچی   -توسط باند قبه      شهر به قيمت ناچيزی    آواره شده اند و زمين های ساختمان سابق آن در داخل            و ف

   .هاشمی رفسنجانی به تاراج رفته است 

د                  جزايری عرب همراه   ٨۶از نيمه دوم سال       ار را خريدن ه کنف ک دت،      . فردی ديگر بخشی از سهام کارخان ن م در اي

ستند   ل کارخا              کارگران توان وگيری از تعطي شاری خود در جل ر پاف اده رشت              در اث ستن ج ار ب دين ب ه و چن در   سنگر  –ن

ری عرب و  . نزديکی کارخانه دستگاه های کارخانه را آماده توليد کنند  ه      در ضمن جزاي ستند در سه مرحل شريکش توان

ا                     هزار ٧٠٠ با پرداخت دو ميليون و       ٨۶در نيمه دوم سال      ه آن ه وق معوق ارگران بخشی از حق تومان به هر يک از ک

 اما زهرابی مزدور سرمايه با کار شکنی در    .  آماده توليد و بهره برداری شد      ٨٧آغاز سال    کارخانه از . را پرداخت کنند  

رده      . مسير توليد همچنان به بحران آفرينی مشغول است        رًا اعالم ک ز اخي منتظر دريافت وام از بانک     جزايری عرب ني

ارگران در آغاز سال                حالی ا   و اين در  . صنعت و معدن از طريق وزارت صنايع ومعادن است         ه دست و جيب ک ست ک

   .تحصيلی تهی است

د                   الزم به ذکر است در طول مدت مقاومت          ز کردن ق آوي ر خود را حل شار فق ه از ف ارگران کارخان . کارگران دو تن از ک

ا حکم               تعدادی نيز  ه ب روش بخشی از دستگاه های کارخان د پس از ف يده بودن ه مرز بازنشستگی رس اه سنگر   که ب  دادگ

  . فاصا حساب خود را گرفتندم

رده و منتظر دريافت     - ٨٧ سال   -معدن فعًال    همچنين، جزايری از اعتبار بانک صنعت       ٢ يک ميليارد تومان دريافت ک

 کارگران هنگام   .دهد ميليارد تومان ديگر است و به همين بهانه کارگران را سر می دواند و وعده سر خرمن می                  ٣الی  

ه تجمع          تجمع در مقابل استاندا    د          ری توسط لباس شخصی ها تهديد شدند ک ا ندهن ر گزاريه ه دست خب ه ب د و بهان در . نکنن

  .  ها برخورد خواهد شدغير اين صورت به شيوه ای ديگری با آن

  

  ٨٧ مهر ١٧

)منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  
http://www.hamaahangi.com/ 

hamaahangi@gmail.com 

 
 

 


