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تن صنعي کارگران شرکت کارتي از وضعیگزارش  

 
١٣٨٧اسفند  ٢٧شنبه سه                                                                               ک کمی برای هماهنگۀتيکم  

 
 

ه بان، يسا ،یل شهربازيکارين صنعت در گردنه صلوات آباد سنندج واقع شده است که ساختن کانکس، وساشرکت 

  . نفر کارگر مشغول بکارهستند٢٢ اين شرکت تعداد در. گيرد در آن صورت مییدر و پنجره و نقاش

افت حقوق معوقه ي دریرا پرداخت نکرده و کارگران برا ن شرکت، چند ماه است که حقوق کارگرانيکارفرمای ا 

 شکستن اعتصاب کارگران به آنها قول مساعد یکارفرما برا. ز، دست به اعتراض و اعتصاب زدندييسه ماهه پا

، حقوق معوقه آنان را پرداخت خواهد کرد، اما تا بحال کارفرما ٨٧ اسفند ماه ١۵ ی ال١٠خ يداده بوده که درتار

  . کرده استی نکرده و از پرداخت حقوق معوقه کارگران خودداریچ اقدامي که داده هی قولیبرا

کارگران . کارگران را اخراج کرده استاز نسبت به پرداخت حقوقشان، سه نفرل اعتراض کارگرانيکارفرما بدل

 به حال هيچ جوابیاما تا ت کرده  يافت مطالبات خود، به اداره کار شهر سنندج شکاي بازگشت به کار و دریبرا

  .انددريافت نکرده

هزار ١٢٠  آنهایافتيک تا شش سال ميرسد و حقوق درين شرکت، به يذکر است که سابقه کار کارگران االزم به 

چگونه ي کند و هی را به کارگران پرداخت نم٨٧ حداقل حقوق سال یکارفرما حت.  هزار تومان است٢١۵تومان تا 

  . شودی مسکن و خواربار و سنوات ساالنه به کارگران پرداخت نم مانند حق اوالد، حقیيايمزا

 مانند کفش یمنيل اي، وسای برند و از هر گونه امکانات بهداشتی به سر میت بدين شرکت در وضعيکارگران درا

 ل بدون آنکه بهي تعطی کنند و روزهای ساعت کار م١۵ تا ١٠روزانه . کار، کاله، ماسک و لباس کار محروم هستند

 کند که کارگران به علت وضعيت بد اقتصادی و یواداربه کارم داده شود کارفرما اجبارا آنها را یآنها اضافه کار

  .کار بدون مزد تن می دهند بی کاری ناچارا به اضافه
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