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  سنندج مجتمع صنعتی سماء ميوخ تي از وضعی و خبرگزارش
 

 دسترنج-کميته کارگری پويا   هشتاد وهفتتير  يکمسی دوشنبه

                                                                          
  نندجست مجتمع صنعتی سماء ي از وضعیگزارش

  

 حدود سه هفته است آه با، سنندجمجتمع صنعتی سماء در

کارگران بحران مواداوليه مواجه شده و درحال حاضر

ت زنان يوضعگريدموضوع تاسف بار .بيکار هستند

تعدادی از زنان و  .باشدي میدين واحد توليادرآارگر

ه کار هستند ن آارخانه مشغول بياان کارگر که دردختر

سرپرستان مجتمع مورد سوء از طرف کارفرمايان و

ن به ينجاست آه اياستفاده قرار ميگيرند و جالب ا

ن بيشتر تمايل به استخدام زنان ودختران ياصطالح مسؤل

 آمتر از یليا زنان خيلحاظ حقوق و مزارند و هم از يگيشان را خوب ميچرا آه هم پاسخ سواستفاده ها!دارند تا مردان

 مثل سنندج اعتراضات خود را نشان نمی دهند و درد خود را ی متاسفانه زنان آن هم شهریمردان سهم دارند و از طرف

  .خورند و لذا مسئوالن کارخانه زنان را بر مردان ترجيح می دهنديفرو م

ر ي اخی اخراجهایدر پ . نداشته و ندارندی آارگریا شورايگران و کارخانه سماء اصال فرد يا افرادی به نام نماينده کار

بود و  آارفرمانظرريبه عنوان نماينده انتخاب کردند که ز به نام عبداهللا رسولی راین آارخانه کارگران فرديادر

ن يم آه اينك شاهد هستي داشت و کارگران را از اعتراض نسبت به حقوق خود باز می داشت و ای ضد آارگریحرآتها

  .نده آارگران است اقوام خود را به کارخانه آورده و مشغول به کار آرده استيفرد آه مثال نما

اکثر آنان به شغلهای کاذب ودست فروشی پرداخته .م استي آارگر اخراجی سما به شدت وخ٤٧ یشتيت معينك وضعيا

 سال ٨ا ي ٧ا ي ٤ا ي ٣رگرانی که تقريبا هرکدام به مدت کا.  نفر شامل بيمه بيکاری شده اند۵ا ي ٤ن تعداد تنها ياز ا.اند

 بيمه ی از طرف اداره کار شهرستان قروه باشند و حتيین بی عدالتی و رشوه خواريهايد شاهد چنينك بايکارکرده اند ا

 در استان ن آارگراني ماه هنوز پرونده بيمه بيکاری ا٥نجاست آه بعد از مدت يجالب ا. رديبيکاری هم به آنان تعلق نگ

 سپرده خواهد یتا به فراموشيماند و نهاي میان مسكوت باقي دفترچه آقای ها در البه الیدر حال بررسی ميباشد اما بررس

علت ندادن بيمه بيکاری به کارگران از طرف اداره کار چنين عنوان شده است آه به علت چند سالن بودن کارخانه . شد

سالن ها در حال کار ميباشد لی که چند سال است که فقط يکی ازحادر. لن رد نموده اندواينکه هرچند ماه را با اسم يک سا

شيان و پارگل و ظريف (بار برای آوردن وام از نام سالن های هر سال است که کار نکرده اند و٧از ش يو بقيه به مدت ب

    .نندکرت خود در خارج از کشور استفاده مياستفاده کرده و وام های هنگفتی را آورده وبرای تجا....) ناز و مبتکر و
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  سماء سنندجیم آارگران مجتمع صنعتيت وخيوضع
 

.  هستندیکاري بمهي بیدارا نفر۵ا ي ٤حدود ن تعداد تنها دريااز. م استيبه شدت وخسماكاري آارگر ب٤٧ یشتيت معيوضع

افت حقوق هنوز يدم در و عی آاری ماه ب۵دارند بعد از مدت  سال سابقه آار٨ تا ٣دام به مدت  که هرکیواقع کارگراندر

 از آن حاصل نشده یجه مشخصي است آه تا آنون نتیحال بررس آردستان دراستاناداره آار شان دریکاري بمهيپرونده ب

.است  

.اند افت نكردهي دریچ حقوقي ماه است آه ه۵ سماء در سنندج حدود یتن از آارگران شاغل در مجتمع صنعت ٤٧  

 مواجه شده و در هي در حدود سه هفته است آه با بحران مواد اولین مجتمع صنعتينج، اده به دستري اطالعات رسبراساس

. هستندکاريحال حاضر کارگران ب  

 محروم ی آارگریا شوراي و  یتشكل آارگر ن گزارشات، آارگران کارخانه سماء از داشتن هرگونه ي بنا به همنيهمچن

. آنندیري گیشان را پ ها و مطالبات است خویتوانند به صورت جمع یل نمين دليهستند و به هم  

 نفر ۵ا ي ٤ن تعداد تنها در حدود ياز ا. م استيكار سما به شدت وخي آارگر ب٤٧ یشتيت معيد؛ وضعيافزا ی گزارش منيا

 ی آاری ماه ب۵دارند بعد از مدت  سال سابقه آار٨ تا ٣دام به مدت  که هرکیواقع کارگراندر.  هستندیکاري بمهي بیدارا

جه ي است آه تا آنون نتیاستان آردستان در حال بررس شان در اداره آاریکاري بمهيافت حقوق هنوز پرونده بيو عدم در

. از آن حاصل نشده استیمشخص   
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