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در رشت» آبرود شمال«شرکت  و ندر تهرا» همپايه«از شرکت  گزارشی  

 
  ١٣٨٧هم مهر دهف شنبهچهار                                                                           )منطقه تهران(کميته هماهنگی  

  

ندر تهرا» همپايه«از شرکت  گزارشی  
 

دس صادقی و همسرش هستند         شرکت پيمانکار همپايه به بخش خصوصی      ن  . تعلق دارد و مالکان آن فردی به نام مهن اي

د       شرکت در زمينه   ارگر و م ١٠٠٠ حدود   .برق کشی ساختمان مسکونی و صنعتی فعاليت می کن دس و پرسنل   ک در  هن

اه های     کارگاه دارد و در ساير  ۵در سطح تهران اين شرکت      . اين شرکت مشغول به کار هستند        شهرها نيز دارای کارگ

وًال در      .ثابت و سيار است، مانند کرمان      ارگران معم ی  ۴٠اکيپ های       ک رق و       ۵٠ ال دس ب ره تحت نظارت يک مهن  نف

   .ژه ای به شهر های مختلف به ماموريت می روند های پرو چند تکنيسين برق برای انجام طرح

تثمار          ده های                         صادقی و همسرش از برکت اس ق دادن رشوه و شرکت در مزاي ر و از طري د سال اخي ارگران در چن ک

   .وی مالک چند برج است. ميليارد ها تومان سرمايه دست يافته است مختلف به

م         اکثر آن ها   کارگران سرويس اياب و ذهاب ندارند و       ات ه  در محل اجرای پروژه ها پراکنده اند و حتی از حداقل امکان

  .در اين شرکت حتی تشکل دولتی هم وجود ندارد. نيستند برخوردار

   
  در رشت» آبرود شمال« از شرکت گزارشی

 
ه بخش خصوصی            ق ب يش از        شرکت آبرود شمال متعل ه در                ١٧٠است و ب د ک تثمار می کن ارگر را اس ر ک سمت   ۴ نف  ق

د                          .مشغول به کار هستند    ل سازی و راه سازی فعاليت می کن ی و پ ار   .اين شرکت در قسمت های آسفالت و عمران   چه

  : قسمت شرکت آبرود شمال عبارتند از

   نفر کارگر ٧٠ کارخانه باهنر نقش گستر آسفالت با حدود -١

   نفر کارگر و پرسنل ١٣٠ کارخانه آسفالت آبرود با -٢

    اکيپ فرودگاه- نفر ٢۵ فرودگاه رشت -٣

   کارگاه کاسپين حسن رود نفر کارگر و پرسنل در ۵٠ حدود -۴

ر         ی رهب ام های عل ر بن ستن    صاحبان شرکت دو نف دون کريمی ه سار رشت جنب      . د و فري ر شرکت در شهرک گل دفت

روژه                          .تاکسی رانی قرار دارد    ام پ ز پس از اتم روژه ای ني ارگران بخش پ رارداد ک راردادی هستند و ق  کارگران همه ق

ار از   . لغو و آن ها بيکار می شوند       ا   ٧ساعت ک اهی    ۴ صبح ت د ازظهر و گ د ازظهر  ۵ بع ق    . است    بع وق طب ه حق پاي

ار می      ۵ و گاه ۴تا ساعت   پنجشنبه ها نيز کارگران    . هزار تومان است   ٢١٩مصوبه اداره کار،     د از ظهر يکسره ک  بع

   .روزهای تعطيل خبری نيست اضافه کاری و مزد  از حق شيفت،  .کنند 
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د   کارگران بارها نسبت به شدت استثمار و    رده ان راض ک اه     . بی حقوقی خود اعت ارگران، در کارگ راض ک در نتيجه اعت

ر              ١٣٨۶ در مرداد    -سازی    آسفالت - آبرود ا هن ر  ٣دو نفر، و در قسمت نقش گستر ب ودر   (  نف ده ل دند    )رانن . اخراج ش

د  . مشغول به کار بودند  شب يکسره١١شدت کار در نقش گستر طوری بود که رانندگان لودر تا ساعت         کارگران معتقدن

   .درعايت نمی شو  ساعت کار در هفته مصوبه دولت۴۴در اين شرکت 

رمايه  ن س تثمار، اي شديد اس ر ت د  در اث سترش می ياب ه گ مال است ک رود ش ال حاضر مالک  .شرکت آب  شرکت در ح

  : سرمايه های زير است

  .  دستگاه بولدوزر۵ دستگاه لودر و ٧ -

ی  ۶٠ هکتار در زمين آبرود، صد هکتار زمين در معدن کدوسرا،            ۵٠٠  هکتار زمين در شهر صنعتی رشت،      ٣٠٠ -  ال

ی    ۴٠حسن رود رو به روی پاساژ تجاری کاسپين ،            هکتار زمين در   ٧٠ ه پوشش در          ۵٠ ال ين جنب کارخان ار زم   هکت

   . انزلی-مسير جاده رشت 

د      همچنين صاحبان شرکت در دوبی مالک زمين        ان سرمايه   . و خانه هستند و در آن جا به ساخت و ساز اشتغال دارن آن

ه از      ارگران را     به غارت رفت تثمار ک د                     اس ذاری مجدد می کنن ه در حوزه های مختلف سرمايه گ ن گون بًال   شرکت .  اي ق

  .شورای اسالمی داشت که توسط کريمی و رهبر منحل شد

  

  ٨٧ مهر ١٧
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