
 

  قزوین بیکار شدند سازی مارلیک سان کارگر کارخانه قطعه ۰۸۱

سازی مارلیک سان قزوین از ابتدای دی ماه  کارگر کارخانه قطعه ۰۸۱برخی منابع کارگری از تعدیل 

  .دهند سال جاری خبر می

نفر  ۰۴۱این کارخانه که اوایل امسال : کارگران کارخانه مارلیک سان قزوین به خبرنگار ایلنا گفتند

اکنون به علت پرداخت نشدن مطالباتش از سوی دو خودروساز بزرگ  کارگر مشغول به کار داشت، هم

 .استسال کرده  ۰۱یک الی  کارگر با سوابق ۰۸۱کشور، از اول دی ماه جاری اقدام به تعدیل 

در حال حاضر سایر : کارگر دارد، ادامه داد ۰۶۱این کارگران با بیان اینکه این واحد هم اکنون 

 .اند شود، نگران امنیت شغلی خود شده کارگران که قرارداد آنها یک الی دو ماهه تمدید می

ها از  ز گذشت ماهاین واحد تولیدکننده قطعات خودرو بعد ا: شود به نقل از کارگران این کارخانه گفته می

تحویل محصوالت سفارشی به خودروسازان، هنوز نتوانسته است مطالبات خود را از این تولیدکنندگان 

 .دریافت کند

این منابع کارگری از تالش همکاران تعدیل شده خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به 

ها کار در این کارخانه  بعد از سال: اری خود گفتندآنان با ابراز نگرالنی از وضعیت بیک. کار خبر دادند
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https://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709157-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


با آنکه تعداد زیادی از ما کارگران مارلیک سان ماهانه مبلغ . فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد

کنیم در حال حاضر به دلیل  زیادی از دستمزد دریافتی خود را بابت اجاره بهای مسکن پرداخت می

بدی از لحاظ معیشتی قرار خواهیم گرفت امکان پرداخت اجاره بیکاری جدا از آنکه در وضعیت 

 .هایمان را نداریم خانه

شان بازگردانند،  توانند کارگران بیکار شده را به کار سابق آنها با بیان اینکه مسئوالن با پیگیری خود می

دو های مالی شرکت مارلیک سان از سوی  در صورتی که حداقل بخشی از طلب: در خاتمه گفتند

شده را به کار  خودروساز پرداخت شود کارفرمای این کارخانه قادر خواهد بود مجددا کارگران بیکار

 .بازگرداند

شدند اما با تعدیل این  به گفته کارگران این کارخانه، پیش از این کارگران در سه شیفت کاری حاضر می

 .به یک شیفت تقلیل یافته است های کارخانه تعداد نیروی کار در حال حاضر تعداد شیفت

شرکت : دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز در ارتباط با اخراج کارگران مارلیک سان به ایلنا گفت

مارلیک سان قزوین، تولیدکننده قطعات خودرو، به علت مشکالت مالی مجبور شده اخیرا گروهی از 

 .ندکارگران قراردادی خود را با اتمام قرارداد کار تعدیل ک

توانند از تعدیل کارگران این واحد تولیدی  عیدعلی کریمی با بیان اینکه مسئوالن با پیگیری خود می

ها و دیگر مسئوالن مشکالت این  با حمایت نمایندگان مجلس و رسانه: جلوگیری کنند، اظهار داشت

رند یا فرزندان شود، چراکه بسیاری از این کارگران بیکار شده یا مستاج تر حل می کارگران سریع

 .دانشجو دارند و این مشکل غیرمترقبه مسایل خانوادگی آنان را پیچیده کرده است

گفتنی است خبرنگار ایلنا تا لحظه ارسال این خبر موفق به تماس با کارفرمای کارخانه مارلیک سان 

 .نشد



 سایت چشم انداز کارگری: گردآوری از خبرگزاری ایلنا


