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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ليرگران شرکت سبالن پارچه اردب از کایکيگفتگو با   
 

  ١٣٨٧آذر مچهار شنبهدو                                                                                              ر خبرانيآژانس ا
 

 
نحوه برخورد:ران خبرينگار آژانس اخبر  

  کارگران چگونه بود؟ندگاني با نمالي استان اردبی محلنيمسوول
  

 ین مجتمع نساجيآن به عنوان بزرگترکه از» سبالن پارچه «ی بزرگ نساجکارخانه

 افتاده یده انيز ویورطه ورشکستگ دری نامعلومليشود، بدالياد ميانه يخاورم

مطبوعات  وماي صدا و سیسو کارخانه ازنيا اخبارديشد توجه به سانسوربا .است

 کارخانه مصاحبه ني انعکاس نظرات کارگران زحمت کش ایراستا دریسراسر

  .مي دادبي ترتلي از کارگران شرکت سبالن پارچه اردبیکي با یاختصاص

 ني در ایخي از چه تارديي سوال بفرمانيبه عنوان اول: خبرراني آژانس اخبرنگار

د؟يکارخانه مشغول بکار هست   

   نژادی کارخانه توسط احمدی ماه قبل از افتتاح رسم۴ قاي دقیعني سال قبل بهشتياز ارد -

  ؟استزن چقدر به کارگران مرد ویپرداخت حقوق زانيهستند ومکارخانه سبالن پارچه مشغول بکاردرچه تعداد کارگر

 - در صد کارگران را زنان٧٠ از شي تعداد بني نفر مشغول بکار هستند که از ا١٠٠٠ به کيفاز اول کارخانه نزددر

 ديموعد مقر پرداخت نگرد سرزي موقع نچي قرار بود پرداخت شود که ههي که طبق قرارداد اولی حقوق، دهندی مليتشک

. تومان بود١٨٧٠٠٠ بلغ زمان شروع قرارداد م٨۶ در سال یعني کار طبق قانون   

   شروع شد؟ی مشکالت از چه زمانني بود و ایمشکالت کارگران چه موارد

کار  شروع  یابتدا  بود درايمزا وپارچه عدم پرداخت به موقع حقوق  مشکل کارگران سبالن ني مهم ترديشا  ونياول -

پرداخت حقوق  درريتاخ گذشته   زمستان لياوا  ازیشد ول یماهه پرداخت م ٣و ٢  ريخانه حقوق کارگران با تاخکار

.دي رسزي ماه ن۵ و به دي تر گردیکارگران طوالن   

   چه بود؟ري تاخنيعکس العمل کارگران در قبال ا

 یديعدم فروش محصوالت تول بری مبن-ريمورد تاخ کارخانه درنيولئ مسیسو ذکر شده ازلي کارگران با داللياوادر -

اعتراضات ريتاخ  با تدوام ی قانع شدند ولی و انتظامیامظ نیروهاين و کارخانه و احتمال عقد سفارشات با وزارتخانه 

.دي گسترده تر گردزيکارگران ن   

د؟ي اشاره کنايعدم پرداخت حقوق و مزا در مورد نحوه اعتراض کارگران به یکم   

 مشکالت نينچ مطرح کردند همیبا وبه دفترامام جمعه رفته مشکالت راکارگران  ازیندگيکارگران به نما ازیتعداد -

 ليجمعه اردبنمازکارگران متحدالشکل دراز نفر١۵٠ اواخر نيا، دي رسلياردب به اطالع استانداری نامه ایکارگران ط
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 لياوادر .رساندند  لياستان اردب  نيولئمس گوش دوباره به  را  شيخو مشکالت   یپالکاردها با حمل  کردند وشرکت 

 به محل -محل کارخانه  -٢ شماره یشهرک صنعت  ازادهيپ  یکارگران قصد داشتند تا با پا از نفر  ٢۵٠تابستان حدود 

 ی کارخانه مبننيولئو قول مس  ی انتطامیرويو ن  حراست نيولئنجا تحصن کنند که با دخالت مسآدر  رفته ویاستاندار

. شدیمنتف امرنيمطالبات کارگران ا ازیپرداخت بخشبر   

 ی عملتيحمادادند ازيمکارگران را سر  ازتي کارگران فقط شعار حماندگاني نماداري در دلي استان اردبی محلنيولئمس

.ميجه نگرفته اي نتی ولميه کرده ا وزارت کار مراجعی بارها به اداره کار و حت، نبودیخبر   

   نشان داده اند؟ی در جواب اعتراضات کارگران چه واکنشرعاملي مدژهي کارخانه بونيولئمس

 ني رفت و آمد داشته و به پشتوانه ای اخامنه تي بني و همچنیني با دفتر خمی کارخانه در دورانرعاملي مدیشهمار -

. به اعتراضات کارگران نداشته و نداردی توجهني ادامه دارد کمترزيهم اکنون نروابط که    

   نگرند؟ی مندهي موجود کارگران سبالن پارچه چگونه به آطيبا توجه به شرا

 ١٠٠٠ یکاريب و ی خطر ورشکستگ، کارخانهني دولت به حل مشکالت ای و عدم اهتمام جدی فعلطيبا توجه به شرا -

 صنعت ی ورشکستگیعني لي تنها کارخانه مهم استان اردبی کند و ورشکستگی مدي کارخانه را تهدنياشاغل درکارگر

.لياردب   

.ديار ما قرار دادي آه دراختی فراوان از وقتباتشكر  

  (INA ( ران خبري ا آژانس  

 

 


