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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
ن کردستای در شرکت قطعات فوالدیبرده دارگزارشی از   

 
  ١٣٨٧ وريشهرسيزدهم شنبه چهار                                                                               نکارگراآزاد  هياتحاد

  
ن کردستای در شرکت قطعات فوالدیبرده دار  

:گزارش زير توسط کارگران اين شرکت به اتحاديه آزاد کارگران ايران ارسال شده است و عينا به شرح زير می باشد  

شرکت قطعات فوالد کردستان : نام   -   سوله سازی ٧۴١تعاونی 

سيد احمد شهوايی : نام مدير  

ده همدان سنندج انتهای دو باندی  جا٣کيلومتر : آدرس کارخانه  

  نفر ٢۴تعداد کارگران شاغل در کارگاه 

افشای ظلم وستمهای که در حق کارکنان اين شرکت : موضوع 

 توسط مدير عامان می شود 

  . نفر ۴ندادن حق عاۀله مندی به همه آنها واعطای آن فقط به  )١

 پنجشنبه بعد از ظهر  و تعطيالت رسمی وروزهای ٢٫۵ندادن مرخصی های  ماهيانه  )٢

اضافه کاريهای اجباری و تحميلی بر کارگران در ساعتهای شب وروزهای تعطيل در خارج از محوطه  )٣

 کارخانه 

اعمال جريمهای سنگين مالی برای کارگران در صورت انجام ندادن اظافه کاريهای اجباری از طرف مدير  )۴

 عامل 

  بهداشتی کارگران عدم تهويه مناسب در گارگاه و بی توجهی به امور )۵

 عدم پرداخت حق ماموريت و اضافه کاری تعين شده از طرف اداره کار  )۶

 نبود سرويس مناسب برای اياب و ذهاب کارگران و وجود مشکل در اين زمينه برای کارگران  )٧

 برخورد های گفتاری زشت ورکيک مدير عامل با کارگران اين شرکت )٨

 لس خصوصی توسط مدير عامل اين شرکت مقايسه کردن کارگران با حيوانات در مجا )٩

 عدم دادن فيش حقوقی به کارگران از طرف شرکت  )١٠

 عدم طبقه بندی مشاغل  )١١

 ايجاد تفرقه ودو دستگی در بين کارگران با دادن وعده های دروغ برای بهره گيری بيشتر از کارگران )١٢

           ه در حاليکه کليه کارگرانارسال ليست بيمه کارگران اين شرکت به تاءمين اجتماعی بعنوان کارگر ساد )١٣

 فنی ميباشند

 به مقدار مناسب. لباس کار مناسب. گوشی. در اختيار نگذاشتن وسايل ايمنی از جمله دستکش )١۴
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 مخالفت مدير عامل با نماز خواندن کارگران در ساعت کاری )١۵

 عدم پرداخت حق مسکن و خوار وبار به کارگران )١۶

فرستادن اجباری کارگران به ماءموريت با هزينه شخصی کارگران و عدم محاسبه ساعاتی که کارگران  )١٧

 در راه ميباشند

 اصرارصورت شرکت درجامعه تهديد کارگران به اخراج ازوجود معضل بيکاری درسوء استفاده از )١٨

.بر کسب حقوق حق خود                    

 قبيل قطع عضو وخانه نشين شدنازهای شديدجسمی دچار آسيب حين انجام کاراخراجکارگرانی که در )١٩

  اين کارگران بدونه اعطايی حق قانونی آنها             

             امور کارگران و دخالت درمورد مداری درهای جديد ونوين برده داری وزور شاستفاده از رو )٢٠

ا  وخانوادگی وتعين تکليف برای کارگران در اين مورد بدونه توجه به مشکالت در زندگی آنه خصوصی

 ومجبور کردن به انجام خواستها ی خود در روزهای تعطيل واستراحت شبانگاهی کارگران 

احضار اجباری کارگران در ساعت شب برای تخليه بار در خارج از کارگاه در صورت عدم حضور  )٢١

 اخراج يا جيمه سنگين مالی 

ود را در  خارج از تعين جريمها ی سنگين برای کارگران که مريض شده و دوران استراحت پزشکی خ )٢٢

 بيمارستان سپری کنند 

 دادن غذای نامناسب و فقط شکم پر کن به کارگران و منت گذاری به سر آنها برای غذا  )٢٣

 گرفتن مالياتهای غير قانونی از کارگران بدون درج در لست حقوقی و ليست بيمه  )٢۴

 عدم معرفی کارگران اين شرکت به عنوان کارگران مشاغل سخت وزيان آور  )٢۵

 
 

 

١٣/٦/٨٧اتحاديه آزاد کارگران   
www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com :ايميل   

  ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥ :فاکس

 

 

 


