درخواست رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی الوند قزوین در حاشیه عزاداری
روز عاشورا
برگزاری عزاداری روز عاشورا در شهر صنعتی الوند با حاشیههایی همراه بود به گونهای که مردم
این شهر با در دست داشتن دستنوشتههایی به وضعیت اقتصادی و نابسامانیهای جامعه و تعطیلی
کارخانهها اعتراض کردند و از فرماندار الوند خواستند به وضعیت موجود رسیدگی کند .
به گزارش ایلنا ،چند سالی است برخی صنایع کشور دچار بحران شده و هر روز در گوشهای از کشور
شاهد ورشکستگی ،تعطیلی و خروج واحدهای صنعتی و درنتیجه اعتصابات و اعتراضات کارگری و
گسترش بیکاری هستیم .استان قزوین نیز اگرچه در سالهای اخیر در زمینه صنعت پیشرفت قابل
توجهی داشته و به دلیل شرایط آب و هوایی خوب و نزدیکی به پایتخت و همچنین امکان جذب
متخصص و سرمایه در زمینه صنعت ،پیشرفت بسیار زیادی را شاهد بوده ،اما درکنار این پیشرفتها
و موفقیتها چند سالی است که برخی واحدهای تولیدی و صنایع آن شاهد ورشکستگی و خروج از
گردونه تولید و در نتیجه بیکاری کارگران است.
به گفته برخی منابع مطلع در قزوین؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بزرگ در این استان در آستانه
تعطیلی قرار دارند که درصورت تعطیلی این واحدها ،تعداد زیادی کارگر بیکار و خانهنشین میشوند.
ورشکستگیاین واحدهای تولیدی عالوه برآنکه تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی در جامعه به دنبال
دارد ،از نظر اقتصادی نیز با توجه به اینکه این واحدها کاالهای سرمایهای کشور محسوب میشوند،
زیان زیادی به کشور وارد میشود .چنانچه ورشکستگی این واحدهای تولیدی و صنایع مورد توجه
قرار نگیرد و درباره علت آن کار کارشناسی انجام نشود ،شاید در آینده این مشکل دامن بسیاری دیگر
از واحدهای صنعتی و تولیدی را نیز بگیرد.

به همین دلیل در حاشیه عزاداری مردم شهر الوند در روز عاشورا ،عزاداران که اغلب از کارگران
شاغل و بیکار شده کارخانههای مستقر در شهر صنعتی البرز و الوند قزوین هستند ،با در دست داشتن
دستنوشتههایی به وضعیت اقتصادی و نابسامانیهای جامعه و تعطیلی کارخانهها اعتراض کردند و از
فرماندار الوند درخواست مطالبه در رسیدگی به این وضعیت را داشتند.
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