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ت شرآت آشت و صنعت مهابادي از وضعیگزارش  

  
١٣٨٧شهريوريکشنبه سی يکم                                                           ) غربهمنطق( آمك ی برایته هماهنگيآم  

  
ت آن شامل مرغ مادر، دايتول.  موجود در منطقه مهاباد استیدي تولیها ن مجتمعي از بزرگتریكيآشت و صنعت مهاباد 

   .ن شرآت قرار دارديارگاه مرغ، گاو و گوسفند منطقه درن آشتاين بزرگتريهمچن. باشديروزه مك يجوجه  ویمرغ گوشت

 دولت به بخش ی سازیاست خصوصيل سي بعدها بدلیشرآت آشت و صنعت مهاباد قبال وابسته به بانك صادرات بود ول

ن شرآت ير مجموعه بزرگتريشرآت سبز نيز خود ز. ر مجموعه شرآت سبز درآمديزد و به ي واگذار گردیخصوص

 هما مرغ، یبا آمدن شرآت سبز، آشت و صنعت مهاباد به چهار واحد جداگانه به نام ها. باشدير مي الغدیعنيران يا

الد به يان مين شرآت ابزين بيد آه در ايل گردي تبدیالد و آارخانه جوجه آشيان مي، شرآت ابز)آشتارگاه(شرآت زمزم 

   .فروخته شد) یشيقر( بنام یگريشخص د

 به شرآت آشت و صنعت وارد آمد و فروشندگان بابت فروش ی چهارگانه، ضربه مهلكین واحدهايم و فروش ايبا تقس

 یاديار زيكار شدند، تعداد بسي از آارگران از آار بیرين عده آثين بيدر  ا.  آسب آردندی آالنین شرآت پورسانتهايا

ل شده و ين مسئله به آنها تحميد آردن خود شدند و اي مجبور به بازخریآار بودند آه بر اثر فشار یاز  آارگران رسم

رش يا پذيز مجبور به ترك آار و يا روز مزد بودند ني و یگر از آارگران آه قراردادي دیبخش. مجبور به ترك آار شدند

  .د امضا شدندي موقت و سفی و قراردادهایليط سخت تحميشرا

ست يده است آه هنوز مشخص ني فروخته و واگذار گردیگرين شرآت به اشخاص دي اكسال گذشتهي یز طي هم اآنون ن

، یلي، سهیرج دلفانيد مانند اير عامل جديفقط نام چند مد.  نموده اندیداري شرآت را خریگريا اشخاص ديچه ارگان و 

 عامل شرآت آشت و صنعت ري بنام آمال بامداد بعنوان مدین شخصيهمچن. ان آمده استي به می و شعبانیشهرام دلفان

 سال هشتاد و شش به ی طیدين مجموعه تولي اشتري تر شدن هر چه بیبا خصوص. ميباشدل  يت شرآت دخيريدر مد

 آه دارند به توافق و با احتساب هر سال پنج ماه، خود را ی مقدار سنواتیتوانند در ازاي ابالغ شد آه میآارگران رسم

ن صورت طبق قانون اداره آار با ير ايصت شش ماهه داده شد و ابالغ آردند آه در غك فريند و به آنها يد نمايبازخر

  .ه حساب خواهد شديآنان تسو

ت آارگران ياآثرحاضر در حال. خريد کنندباز ناخواسته خود را یز آارگران رسم ایاديباعث شد آه تعداد زن امريا

کار فرما لغو قراردادشان طبق نظرا يد يماه، تمدان هريپاآه بعد از  ماهه بوده داد يکمزد و دارای قرارن شرآت، روزيا

 داشت اما مسئوالن یريش چشمگيمت آن افزايمرغ و ق جوجه وديچند تولسال هشتاد و هفت هردر. صورت می گيرد

و ماه تابستان به  دیاي بود آه حقوق و مزایطيشران دريستند و اي دستمزد آارگران نشرآت اعالم آردند قادر به پرداخت

. شده بودستن رو به وخامت گذاشته و سخت ترو فاقد مسكن ه آارگران آه اآثرا مستاجریط زندگيق افتاده و شرايتعو

شدند ه مسئوالن شرآت آشت و صنعت مجبورهشدار بچند بارتراض آارگران شد و پس ازاع ویتيموجب نارضان امريا

  .ندي برآصدد احقاق حقوق حقه خوددراتحاد و همبستگی خود متوسل شده و یروين با اتکا به یشگيطبق روال هم
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د و يوه توليش با توجه به نوع و. باشند صد نفر در شرآت کشت و صنعت مشغول به کار میيحاضر حدود س در حال 

. واهد رفتدات از بين خين صورت توليا ريچرا که در غ. شه در محل کار باشديفت کاری هميك شيپرورش مرغ بايد 

  ساعت هفت بعداز ٨٧ مرداد ماه ١٩ديگر کارگران، در روز شنبه  قرار شده بود يکصد نفر از کارگران به نمايندگی

ش بگذارند آه با مخالفت امام جماعت مسجد مواجه شده و ي تجمع آرده واعتراض خود  را به نمایظهر در مسجد قاض

رامون مشكالت ي پیر مسجد بازار دست به تجمع زدند و به بحث و بررسابان شاپور آشانده و سرانجام ديتجمع را به خ

   . در مورد ادامه تجمعات و اعتراضاتشان، پرداختندیريم گيخود و تصم

، امام جمعه، یفرماندار وه مكتوب وارسال رونوشت به مديريت شرکت،يجلسه اعالم شد آه ما آارگران به شن يا در

آارگران رسيدگی م تا به خواست و مطالبات يدهي  فرصت مست و هفتم مرداد ماهيكشنبه بياداره اطالعات تاپايان روز 

جاد شكاف در ي آارفرما به بهانه عدم بودجه و اانين ميدر ا. م زدين صورت دست به اعتصاب خواهير ايدر غ. نمايند

  .د و هشت نفر از آارگران را اخراج آریصفوف آارگران و مرعوب ساختن آنان، تعداد س

بكارانه يد بودند مسئوالن فري در حال تولیك و واحد جوجه آشينكه واحد ين فاصله با توجه به اي قابل ذآر است در ا

د يند آه با مخالفت شديراپرداخت نما) ن دو بخشيفقط ا(ن دو بخش يرماه آارگران اياعالم آردند آه حاضرند حقوق ت

 مسئوالن یدگيافتن مهلت داده شده از طرف آارگران و عدم رسيان يسرانجام با پا. تمام آارگران روبرو شده بود

ساعت هفت ست و هشتم مرداد دست به اعتصاب بزنند و صبح آنروز از يم گرفتند روز دوشنبه بيشرآت، آارگران تصم

 و  شرآت جمع شدهی مقابل دفتر مرآز و روز مزد دری و قراردادیكصدو پنجاه نفر از آارگران رسميو سی دقيقه 

ر ماه آارگران و پرسنل شرآت يهم اآنون و در موعد مقرر حقوق ت. ل آردنديان تحمي خود را بر آارفرمایخواسته ها

ك ماهه با آارگران اخراج شده يشان باز گشته و قرار داد يپرداخت شده و تا حاال هفت نفر از آارگران به سر آارها

 استفاده آرده تا یتوانند ازمرخصي می آارگران اخراجیته اند آه مابقده و اعالم داشيمه آنان پرداخت گرديامضا و حق ب

  .دندرشان برگي، به سر آارهای پس از رفع مشكل مالی آتیدر روزها

) غربهمنطق(جاد تشکل های کارگریيبه ا آمك ی برایته هماهنگيآم  
٣٠/۶/٨٧  
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