
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  از اوضاع تراکتورسازی ايران ايلناشگزار

 
                                            آار ايرانیخبرگزار                           بهمن ماه هشتاد و پنجم هشتست يب

 
                                                 

دولت تا :  نگران بودند ، گفتند  پايان سال خود آارگران شرآت تراآتور سازی ايران آه از تعويق حقوق و مزايای

 ميليارد تومان با تراآتورسازی ايران بدهكار است آه نپرداختن اين بدهی باعث شده ١٣٢ مبلغ ١٣٨۵پايان دی ماه 

.رو شود حران جدی مالی رو به تا حقوق و مزايای آارگران به تعويق افتاده و شرآت با ب   

به گزارش خبرنگار گروه آارگری ايلنا ، آارگران تراآتورسازی ايران آه از پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود 

 درصد حقوق دی ٣٠تنها  ، ميليارد تومانی دولت با تراآتورسازی ايران ١٣٢به دليل بدهی  :   شكايت داشتند ، گفتند

حق  ،سالو پاداش آخر عيدی  ، و مزايای بهمن ماه  حقوق،  ماه    درصد حقوق دی٧٠ ايم و از   ماه را دريافت آرده

.وری نيز خبری نيست  اضافه توليد و بهره   

قراردادهای آارگران  ،  آارخانه نماندكس برای اضافه آاری درده آه هيچيك ماه است بخشنامه ش:   اين آارگران گفتند

. صحبت از بيمه بی آاری آارگران است ماهه منعقد می شود و٣   

 هكتار از اراضی ٧٠:  اظهار نگرانی آرده و گفتند   ثابت تراآتورسازی ايران اين آارگران از فروش دارايی های

آه در جاده مخصوص آرج ) تی سی سی(  ی بازرگانشرآت ،منطقه صنعتی تبريز قرار دارد شرآت آه در بهترين

     .جنب ايران خودرو واقع است

، در خيابان ميرزای شيرازی تهراندر  واقع  خوابگاه شرآت  و تهرانعصر   خيابان ولی در  واقع شرآت ساختمان 

سازی ايران برای تامين   تراآتور  مالی ، ناتوانی ثابت های   دارايی  اين فروش داليل  فروش گذاشته شده و معرض

.هاست  بدهی   

 درتراآتورخط توليد  اندازی    راه به بهانه : گفتند آرده و انتقاد  ونزوئال در  شرآت گذاری    سرمايهآارگران از اين 

.اند  ، ميلياردها دالر نقدينگی تراآتورسازی ايران را در يك آشور آمريكای جنوبی راآد گذاشتهونزوئال  

  های  توجهی از دارايی  مقادير قابل: اين آارگران از طرح توسعه شرآت در اروميه و آردستان انتقاد آرده و گفتند 

اند ، اما خط توليد راه اندازی نشده و اين سرمايه ها نيز در حال    ها سرمايه گذاری آرده  شرآت را نيز در اين پروژه

.حاضر راآد است   

در مرداد :  جمهور خبر داده و گفتند   يسئوزير صنايع و ر های شرآت تراآتورسازی ايران به   اين آارگران از نامه

عدم وصول ناشی ازمشكالت  ،ينگی آمبود نقد ده و ضمن اشاره به ای به وزير صنايع نوشته ش  ه سال جاری نامهما

جمهور نوشته شده   يسئبه رتر  آن دو نامه ديگر با لحنی جدیاز است ، پس  مانده می شود آه بی پاسخ مطالبات يادآور

يس ئ، اما رمی شود واحد توليدی آشور يادآور در بزرگتريننيروی آار شاغل و بحرانهزار١۵آن بی آاری آه در

.دهد  جمهوری نيز پاسخی نمی   



اين شرآت ، سمبل : سال خبر داده و گفتند ارد تومانی تراآتورسازی ايران در ميلي۴٨٠گردش مالی اين آارگران از

داده و نرخ بی  را تحت تاثير جدی قرار ، اقتصاد استان است و چنانچه با بحران مواجه شوداشتغال آذربايجان شرقی 

ی ايران، وی تماس با مدير روابط عمومی و امور بين الملل تراآتورسازاين رابطه و دردر.دهد  آاری را افزايش می

را به عنوان تراآتورها  شد دولت درصد بااليی از قيمتقرار ،آشاورزانقالب حمايت ازدر: ، گفتبا تاييد موارد باال

.ميليارد تومان انباشته شده است ٢۶  مبلغ٨٣ و ٨٢ارانه بپردازد آه از محل اين تعهد ، بابت سال های ي  

 ميليارد تومان اعالم ٨٣ را بيش از ٨۵ و ٨۴ به تراآتورسازی ايران در سال های   انباشته دولت وی ميزان بدهی

 ميليارد تومان از دولت ١٣٢زی ايران بيش از  ، تراآتورسا٨۵ تا آخر دی ماه ٨٢سال در مجموع، از:   آرد و گفت

.مالی شرآت با مشكل مواجه شويم طلبكار است آه نبود اين ميزان نقدينگی باعث شده در گردش  

، ناچار به استفاده از تسهيالت بانكی شديم آه در نتيجه مبالغ قابل برای تامين نقدينگی شرآت: افزود" علی سپيديان"

. از دريافت اين تسهيالت ، به مشكالت شرآت افزوده استتوجه بهره بانكی ناشی   

زدايی و انتقال تمرآزبه دليل آن آه سياست دولت بر:   خصوص فروش امالك و دارايی های ثابت شرآت گفتوی در

.تهران را بفروشيمر هستيم دارايی های ثابت شرآت درمجبو ،است  شرآت ها به محل آارخانه قرارگرفتهدفاتر   

ايم ، مساعده آارآنان را   عالوه بر اين ها نتوانسته: رد حقوق آارآنان را پذيرفت و گفتهای ناشی از ديرآ  وی بدهی

.نيز بپردازيم   

خبر  تصاد در سال گذشتهفرعی شورای اقسازی ايران ، از برگزاری جلسه آميسيون  مدير روابط عمومی تراآتور

   رد تومان بدهی دولت را پذيرفته و پرداخت بقيه اين مبلغ را مشروط به بررسی ميليا۵/٨٢اين آميسيون : گفتداد و

.های بيشترآرده است   

. ميليارد تومان بوديم آه شورای اقتصاد به داليل متعدد اين مبلغ را ابالغ نكرد۵/٨٢دريافت منتظر ابالغ و:وی گفت  

آردن آشاورزی به شرآت های مكانيزه   برای  دولت بدهی  بابت آلاز شورای اقتصاد  هفته گذشته در: وی افزود

 ميليارد تومان را پذيرفته آه اگر اين مبلغ ٣٠تراآتورسازی اروميه و جيرفت ، مبلغ  ،سازی ايران تراآتور ،آمباين

.انيم حقوق آارآنان را بدهيمتو  گيرد ، می  پرداخت شود ، با سهمی آه به شرآت تعلق می  

آارگر قراردادی اعالم آرد و  هزار٣رسمی و حدود  هزار نيروی آار٨ازی ايران را وی تعداد آارآنان تراآتورس

 ايران همكاری می آنند به صورت قرارداد ساخت قطعه با تراآتورسازیساز نيز  شرآت قطعههزار٢بيش از : گفت

فعالقطعه سازی تراآتورامردر مستقيم به صورت غير رگرآا هزار۴٠، تنها آارگر داشته باشند ٢٠آدام هرآه اگر  

 ١٣٢، معضل نقدينگی به حجم ايد  پاسخ به اين آه چرا تا آنون مشكالت را مطرح نكرده و گذاشتهسپيديان در .هستند

اين  ، و در شرايط حساس سياسی شويم متهم به عامل تضعيف دولت نهم  خواستيم   نمی: ميليارد تومان برسد ، گفت 

.آنيمخبر ناگوار را اعالم   

، گيرد   سوی آارگران معترض صورت مینی نيز به دليل انتشار مشكالت ازوی با اشاره به اين آه اين اطالع رسا

روزهای پايانی آمده برای آارگران در  ، به دليل مشكالت پيشز اخبار بحران شرآت اعالم می شودامرواگر: افزود

.داده استعيت بد مادی قرار در وض است آه نيروی آار تراآتورسازی ايران را٨۵سال   

    


