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شرکت نساجی پارس ايرانوضعيت   

)  شهر رشت-استان گيالن (  

 
 ششماه هشتاد و مهراول                                                                                    )رشت(  هماهنگیۀکميت

 
 

ت ، توسط رشخود وی در اداره دارائی شهرو، در کارخانه) افراشته (  شرکت یکارفرمابدنبال گروگان گيری پسر

ومان و  ت  ميليون۵/١٧، هر يک به مبلغ  اداره دارائی و دادن دو فقره چکوی به حراست ، و فرارکارگران شرکت

شهريور  ١۵ شهريور و ٨پرداخت چک ها  که به تاريخ ت امانت نزد حراست و خلف وعده درگذاردن آنها به صور

 ٧٤يک از   ، به هر٦/٨٦/ ٢٢ه  پنج شنب  کارگران بود ، باالخره در تاريخ١٣٨٦از بابت حقوق معوقه تير و مرداد 

پافشاری وجباراماه را به تفاوت حقوق معوقه آنها بابت تير مابه ال٢٦/٦/٨٦تاريخ هزار تومان و در١٠٠مبلغ کارگر

.کارفرما قول دوم مهر را داده است برای پرداخت حقوق معوقه مرداد ماه ، ضمنَا. کارگران پرداخت نمود  

حراست دارائی  فقره چک امانی نزد  که يک  بودند هبرگشت زدن چک ها کرد  ، کارگران هم تهديد بهاين ميان در

. پس گرفته شد) فرماکار( جواد افراشته توسط   

به آنها قول داده شد  کارگران که شرايط بازنشستگی دارند فرمهای بازنشستگی توزيع گرديده واز نفر۵٤ بين ضمنَا

 تجديد  آنهم به صورت قراردادی که هيچ تضمينی به. که يکی از بستگان نزديکشان ، بجای آنها به کار گمارده شود

.  جانب کارفرما نيستازقرارداد   

فندهای کارفرما ، جهت فعال نگشته و در بحران و راکد نگه داشتن کارخانه از تراست که کارخانه هنوزالزم به ذکر

مناطق و کارخانجات مختلف ، اقدام به سرمايه گذاری درن وام به اسم کارخانه گرفته وباشد که بارها چندياخذ وام مي

مذاکره برای خريد که در حال صفهان رشت صنعتی رشت ، جوراب بافی کوچشهرموکت بافی در:  مانند.نموده است

. آمل می باشداراک و پارچه بافی دراحب يک کارخانه آلمينيوم سازی درهمچنين ص) جواد افراشته( یو. باشد آن مي  

 

  شرکت لوله و فرآورده های بتنی شمال 
 

بدنبال تصميم  عجيب  کمسيون ماده ٣٢ استان گيالن، مبنی  برتفکيک  زمين کارخانه و واگذاری آن به چند اداره، 

.کشيدندکارازاعتراض به اين تصميم ، دست ه و فرآورده ها ی بتنی شمال ، درکارگران شرکت لول  

" ميگردد که عمالن واگذاربه اداره جهاد کشاورزی استان گيالهکتار٢به دانشگاه و  هکتار۵اساس اين تصميم ، بر 

.و تعطيلی کارخانه فراهم خواهد شدموجب ورشکستگی   

درصد از  ١۵واگذار گرديده و  به بخش خصوصی  ،فعاليت و توليد همين اين کارخانه بابود، قرار پيش ازکهحاليدر

. سهام آن به کارگران انتقال يابد   
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کارگر  ٤٠٠از جمله شرکتهای فعال و درحال توليد بوده و بيش از ) گيالن(شرکت لوله و فرآورده های بتنی شمال 

فعاليت و توليد می ارگان ها ودم واگذاری زمين کارخانه به ديگر، عبحق شان  و ابتدايی ۀکه خواست. پرسنل داردو

                                                                   . باشد
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