 081کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از  4ماه مزد طلبکارند  /از هیات حمایت انتظار بهبود وضعیت
فعلی کارخانه را داشتیم

کارگران میگویند :بعد از سالها چالش کارگری ،با پیگیری سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان
شرقی ،کارخانه بلبرینگسازی از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع برگردانده شد .با این
تصمیم انتظار بهبود وضعیت فعلی کارخانه را به نسبت قبل داشتیم .
به گزارش خبرنگار ایلنا ،کارگران کارخانه «بلبرینگسازی» در استان آذربایجان شرقی میگویند
بابت  ۴ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند.
کارگران این کارخانه تولیدکننده انواع بلبرینگ که تعداد آنها تا حدود ۰۸۱نفر است ،در توضیح این
طلب وصول نشده خود گفتند :باوجود آنکه این واحد صنعتی از آبان ماه سال گذشته از بخش خصوصی
به هیات حمایت از صنایع واگذار شده ،کارگران هنوز بابت  ۴ماه مزد معوقه طلبکارند.
کارگران میگویند :بعد از سالها چالش کارگری؛ با پیگیری سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان
شرقی ،کارخانه بلبرینگسازی از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع برگردانده شد .با این
تصمیم انتظار بهبود وضعیت فعلی کارخانه را به نسبت قبل داشتیم.

کارگران این کارخانه با بیان اینکه در طول  ۰۴ماه گذشته اتفاق خاصی در روند آغاز فعالیت تولیدی
کارخانه مشاهده نشده است ،میافزایند :پیش از اینکه این واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود
در نتیجه اجرای غلط قانون خصوصیسازی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودیم و کارخانه تا مرحله
ورشکستگی کامل پیش رفت.
به گفته آنان؛ هیات حمایت از صنایع سال گذشته حدود  ۰۱میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوقه
مزدی و بازنشستگی این کارگران اختصاص داد و آن زمان تقریبا همه معوقات مزدی  ۸ماهه کارگران
بهروز شد.
کارگران کارخانه بلبرینگسازی تبریز با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت تسهیالتی را در جهت
راهاندازی مجدد این کارخانه و حفظ اشتغال کارگران آن اختصاص میداد ،در ادامه افزودند :در حال
حاضر که  ۰۴ماه از زمان واگذاری این کارخانه به هیات حمایت از صنایع میگذرد ،تولید در کارخانه
دچار رکود شده و کارگران کاری برای انجام دادن ندارند .در عین حال امنیت شغلی آنها به موازات
پرداخت نشدن دستمزد به خطر افتاده است.
به نقل از کارگران این کارخانه گفته میشود :مشکل پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی حدود  ۵۳تا۴۱
نفر از همکاران سابق این کارگران که از نیمه دوم سال  ۵۳تاکنون با استفاده از قانون مشاغل سخت
بازنشسته شدهاند ،هنوز به قوت خود باقی است.
گردآوری از خبرگزاری ایلنا :سایت چشم انداز کارگری

