
  گزارشي از شركت دامپروري سفيدرود رشت
  

 توسط وزارت جنگ وقت در حوضه وسيعي از اراضي اسـتان گـيالن بـه           1347شركت دامپروري سفيدرود در سال                  
منظور تامين قسمت عمده اي از پروتئين و مواد غذايي ارتش تاسيس گرديد كه در آن زمان از لحاظ ابعاد فعاليت ، در نـوع         

مرغداري ، گاوداري ، پـرورش اسـب ،    : اين شركت داراي بخشهاي متنوع كشاورزي و دامپروري از قبيل           . نظير بود   خود بي   
بود كه  .  .  . برنج ، ذرت ، سورگم ، شبدر و يونجه و           : زنبورداري ، گوسفند داري  و همچنين اراضي وسيع كشاورزي شامل            

  .  سال آغاز به كار كرد 10 با كمك كشور روماني و كارشناسان آن در مدت زمان
  
مـساحت  و   انـد در قسمتهاي مختلف آن مشغول به كار بوده           نفر 000/1 بيش از     ،   سالهاي ابتدايي فعاليت شركت   در          

 حـدود نيمـي از اراضـي آن         57 در سـالهاي بعـد از انقـالب          . هكتار مي رسيد     000/10زمينهاي تحت اختيارش به بيش از       
كاهش توليدات آن روز به روز      ميزان  ي نظامي ديگر ، مصادره شد تا جايي كه          توسط ارگانهايي مانند سپاه پاسداران و نيروها      

  .  گرديد مي و با كيفيت نازل تري ارائه يافته 
  

شـركت دچـار بحـران مـالي گـشته و درنتيجـه             ،  بدليل سوء مـديريت داخلـي و همچنـين دولتـي          در سالهاي اخير             
ه  هكتار كاهش يافت   6000مساحت زمينهاي آن به حدود      ذاشته شده  تا جايي كه       قسمتهايي از زمينهاي شركت به فروش گ      

) مدير عامل شركت هفت تپه خوزستان     ( ن مدت با تعويض پي در پي مديران و روي كار آمدن شفيعي معروف               در اي  . است  
بـا بانـد بـازي و     خش ها به ورشكستگي كشيده شده و واحد هاي گاوداري آن تعطيل  و بعضي از ب           "شركت سفيدرود تقريبا  

  .در آمد  به اجاره پيمان كاران بخش خصوصي ساختگي هاي ادقرارد
  

وضعيت دريافت حقوق كارگران در     ،  داردبا توجه به اينكه شركت زير نظر وزارت جهاد و كشاورزي قرار             درحال حاضر           
ي كه بـه بخـش خـصوصي واگـذار شـده ،              در واحدهاي مرغدار   "قسمتهاي مختلف شركت بحراني هست  به نحوي كه مثال         

 ماه هست كـه كـارگرانش هـيچ         3 هزار تومان  دريافت مي كنند و يا در قسمتهاي پرورش ماهي بيش از                90پرسنل ماهانه   
بـسياري از    ، ! ! !مديران شركت بـه زعـم خـود بـراي سـوددهي الزم       كه  شرايط به گونه ايست.حقوقي دريافت نكرده اند     

  . به كارگران نمي دهد اجازه هيچ گونه اعتراضيبا تهديد به اخراج نموده و اخراج يا  و به بازخريد كارگران را مجبور
  
  

  
   منطقه شمال-كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
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