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  خودرورانيکارگران ا اعتصاب تيموفق

گفتگوی اختصاصی کار آمد با معاون منابع انسانی و   

 
هشتاد وهفتتيرم هدهف  کارکو   
                                                                                                                                

  خودرورانيکارگران ا اعتصاب تيموفق

  ارشدتيري کارگران توسط مدی ازخواستهایبعض شريبا پذ

 
 رشي بود با پذدهيماه به اوج خود رسري ت١٠ هفته گذشته شروع و درلياواکه از خودروراني شکوهمند کارگران ااعتصاب

 شرکت یانسان معاون منابع   یجوزان  ی باقر شنبه  روزديرس  انيپا به  موقتاتي کارگران با موفقیخواسته ها ازیبعض

 را با ی منابع انسانري کارآمد اعالم کردمصاحبه مدهي با نشرگفتگو کارگران رادری خواستهای خودرو رئوس اجرارانيا

.دي کار آمد مالحظه فرمائهينشر  

 جادي کرده بودند با ا اعالم آنان    خودرو بوده وراني کارگران ایخواستها  ازیکيکه   دستمزدها شيمقابل افزا دریاقرب

 تواند شامل ارتقاء گردد  اعالم کرد ی نمی کارگریچي و رساند ن آن به چهارسال عمال هیگروه شغل تقاءرا درتيمحدود

. شامل ارتقا گروه خواهند شدی حذف و تمام کارگران رسمجه ارتقاء بودتي حقوقها محدودشي افزای برایبزود  

 . گرددیم  به خصوص جمعه ها لغوی اجباری اضافه کاریطرفازخواهد شد ورگران سهام واگذار اعالم کرد به کاشانيا

ران  کارگی توجه به خواستهاشکي خواهد شد برفتهيمازاد کارگران پذ  خواهند شد و مدارک ی ساماندهیجيکارگران پک

 گردد که مطمنا کارگران ی خودرو محسوب مراني کارگران ای براتي موفقکي کارگران ی از خواستهای بعضرشيپذ و

 ی کارگریها تشکللي آن تشکني خود که مهمتریخواستهاگريآورد د خواهان برنيهمچن داده شده ویق وعده هاتحقريگيپ

موقت و   یلغو قراردادهاتنها با   یشغل  تي امنني تامیطرفزا ست و مطالباتشان ا کارگران به  دني رس زميکه تنها مکان

  .است خواهند بودسري و استخدام کارگران میمانکاري پی شرکتها انحالل

 

١۵/٤/٨٧ -ارکوک  

 گفتگوی اختصاصی کار آمد با معاون منابع انسانی

فاه پرسنلر  تابستان برایخبرهای داغ در روزهای گرم  
به زودی برگه های سهام ترجيحی توزيع می شود -  

ديدار هفتگی مديرعامل با کارکنان -  

  هزار کارگر ايران خود رو١٠ارتقای -
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حوزه های  در روشک همه افتخارات ايران خودبدون 

مختلف از قبيل صادرات، کيفيت توليد خودروهای متنوع 

اگر تالش و کوشش . رهون تالش نيروی انسانی استم

اين نيروهای انسانی فهيم وماهر نبود شرکت ايران خودرو 

موفقيت  و ذارداز مرزها بگ ارج به خنمی توانست پای

توجه به .  کندرا در سرزمين های دور کسبهای بزرگ 

 به نيروی انسانی چنان از اهميت دادن. اين قشر پر تالش هميشه در اولويت برنامه های ايران خودرو قرار گرفته است

  قرار خودکاردستوردرآن راقدردانی ازوروسای شرکت توجه به اين قشراست که همه مديران ويی برخورداراالواهميت 

.اند داده  

:منابع انسانی در اين باره می خوانيد  باقری، معاونارا بام گویفتگ  

 در ارتقای رضايت کارکنان را  و داد که توجه مجموعه خود دستورهمه مديران زيراول کاری به  روز منطقی در دکتر

  شده است؟محوزه توليدی چه اقداماتی انجاا برای پاسخ به نيازهای پرسنل درهمين راستدر. دهندکاری خود قرار اولويت

ژه های پرو. منابع انسانی برنامه ريزی کرده ايم به دو دسته تقسيم می شود به اين اهداف درامه هايی که برای رسيدنبرن

.ه های که اثر بخشی آن طوالنی مدت خواهد بودژزود بازده و زود اثر وپرو  

 مرتبط و سياست فرايندهايی  بسته پيشنهادی آماده شده است که اين بسته ها تمامی٣٢منابع انسانیبراين اساس در حوزه 

، تعيين يجک پ  پيمانکاران موضوعاتی مانند سازماندهی. می گيردبر است را درهای کالن شرکت در حوزه منابع انسانی

تا موضوعاتی عام تر مانند نحوه حمايت از سمينارهای علمی برنامه ... و  تحصيلی مازاد شغل کارکنان تکليف مدارک 

.ريزی شده است  

 احساس کنند، مجبور بوديم راها رينی های آن يش  نتايج  طور کامل پياده شوند و همه پرسنل رای اينکه اين بسته ها بهب

  مقام های مدير عامل وحضور قائمراهبری منابع انسانی با  عالی  کميته  منظور  ايجاد کنيم به همين رایبسترهای الزم

يکی از اين بسته ها موضوع ايجاد . اين کميته تک تک بسته ها مطرح و به تصويب خواهد رسيددر. معاونان برگزار شد

.جذابيت های انگيزشی و مالی بيشتر اين واحد های کارگری وتوليدی است  

ا حذف شود، دراين زمينه چه کاری انجام شده است؟بود که محدوديت های بوجه ارتققرار! آقای باقری  

کارگری بود که گام های بسيار  در خصوص حذف محدوديت  بودجه ارتقا برای سطوح وعده هايی که داده بوديميکی از

 تحول عظيمی از مهر ماه شاهد  های ايران خودرونکارگران، کارمندان وتکنيسي. مهمی در اين زمينه برداشته شده است

 تاريختحول بزرگی دراين نظرمشمول ارتقا هستند که از خود روايراندرنفرهزار١٠حدود  واين خصوص خواهند بوددر

.خوررو محسوب می شود  ايران  

  اشان نتايج شيرينی اين ارتقا را مشاهده می کنند؟قوقی ح هزار نفر در فيش های١٠ال حدود يعنی از مهرماه امس

!بدون شک  

؟ آيا کاری در اين زمينه انجام شده است؟شدسهام ترجيحی چه   

  صورت گرفتهخودرو خصوص صدور برگه سهام برای کارکنان ايران را می دهم که تمهيدات قانونی دراين خبر خوب
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.و به زودی برگه های سهام ترجيحی به عنوان هديه به همه مشموالن طرح داده خواهد شد  

دام يکی از بهترين اين اق. ايران خودرو می شوندسهامدار...  است و انشااداده معاونت منابع انسانی گروه ويژه ای تشکيل

.سود شرکت استسهيم شدن کارکنان در ووری جهت ارتقای بهره ها درمکانيزم  

اين خصوص چه اقداماتی شده است؟نيست در الزم برخوردارفافيتشهای حقوقی از ها معتقدند که فيشخی بر  

طرفی در نظر داريم در سالن های توليدی وض می شود و شفاف خواهد بود و ازدرآينده فرمت فيش های حقوقی کامَال ع

که با استفاده ازآن همه پرسنل بتوانند ميزان اضافه کار، ساعات کاری  نيم مستقرک و کارگاه ها نرم افزاری را طراحی و

.مرخصی خود را مشاهده کنند و  

سرکار بيايند در حالی که جمعه ها  را پرسنل بايد در روزهای تعطيل وچ پيش می آيد اين است که جا سئوالی که در اين

روزهای عادی مطابق برنامه تعيين شده توليد نمی کند؟شرکت   

اهم آن موضوع تامين قطعات  دستگاه است ولی در حال حاضر به دليل برخی مشکالت که ٢٣٠٠ظرفيت توليد روزانه 

 مسائل  وعاتقط مشکل تامين  مديران  ويژه  اهتمام  با توجه به اين که با . حد ظرفيت تعيين شده توليد نمی کنيماست در

هدف گذاری شده قطعات تا رسيدن به مرز تامين  زان مي  است لذا شاهد افزايش   حل شدن حال  به سازندگان درمربوط

.بدين ترتيب موضوع حذف اعالم کار متوالی روزهای جمعه را شاهد خواهيم بود. هستيم  

 کشيده اند و خطوط توليد متوقف شده استکاردست از کارگران ايران خودروکردند  اعالمگذشتههفته ا دررخی رسانه هب

  آيا حقيقت دارد؟

ن سيستم توليد خبرداده بودند ارهفته پيش در برخی رسانه ها از اخراج عده ای از کارگران به دليل مکانيزه شدد چهدوح

بيانيه ای اعالم   صنفی منابع انسانی غرب تهران دربه طوری که انجمن. کذب بود  کامال اين موضوع  هم می دانيم که 

ن خودرو يک شرکت پيشرو ومتعالی است برخی افراد چشم طمع به رامن چون ايصحت ندارد به نظر کرد که موضوع

راموش نکنيم که شرکت ايران ف. اين گونه موضوعات را مطرح می کنندبارک چند يبه همين دليل هرت دارند واين شرک

شته باشند که مسلما قابل ی پرسنل مطالباتی داخطبيعی است، بر. استکشور سطح  شرکت کارگری درترينبزرگ خودرو

. و حل خواهد بودبررسی  

صرفَا به منظور تغيير روند اضافه کاری  گران بخشی از سالن های توليدیطی روزهای انتهايی هفته قبل عده ای از کار

 زندگی را برای  مشکالتی  جمعه هادر  دائمی اضافه کاری راستمرا فتند گ هامی آن. را داشتند روزهای جمعه مطالباتی 

حال ارايه راه کارهايی  را جمع آوری و تحليل کردند و درآن ها ايجاد می کند مسئوالن توليد نيزاين خواسته ها خانوادگی

های ضد ماهواره ای، سايت شبکه های  اين موضوع که برخی از دانيمه ميبرای مرتفع شدن مشکالت کاری هستند اما هم

 دست از کار کشيده اند و خطوط توليد متوقف شده است کامَال دروغ بود، بهترين ادعا اعالم کردند که پرسنل ...وانقالب 

 قابل  هوشياریمن صميمانه از. تشکر قائم مقام مديرعامل در توليد از کارگران بابت تعداد توليد روزانه در هفته قبل بود

گرامی با پی گيری مطالبات خود  در آينده نزديک همکاران  و اميدوارم شرکت تشکر می کنم عزيزنراتايش کليه کارگس

کسانی که آگاهانه خوراک تبليغاتی مسموم ودروغ برای رسانه های بيگانه  مجاری تعريف شده مسير خود را ازطريقاز

.و امريکايی فراهم کردند، جدا کنند  

رسيدن به هدف جهانی شدن برنامه توليد وکه نمی خواهند ايران خودرو ازين خاص سازمانی و اکارکنان با همان تعصب
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دست از کار نکشيدند بلکه با تمام وجود سنگر توليد را بازماند، نه تنها 

.حفظ کردند  

صديق و هوشياری بدخواهان ايران خودرو بدانند که با وجود کارگران 

نه خود می دانند،  هيچ آسيبی به ايران خودرو نخواهد که شرکت را خا

 موضوعی که بدخواهان اين شرکت بايد به آن توجه کنند، وجود . رسيد

 شرکت است به همين  بين کارکنان و مديرانصميمی دوستانه و ارتباط 

 و صميمی بين  بی پرده کرده ايم تا نشست هایدليل برنامه ريزی 

 نفر از استعدادهای درخشان ١۵يابد در يکی از همين نشست ها  و مديرعامل و ساير مديران ارشد استمرارکارگران

، يک ساعت ونيم از وقت خود حت اعالم کردصرابه  ايران خودرو با مدير عامل ديدار داشتند که دکتر مصطفی منطقی

. به کارکنان اختصاص می دهدهفتهرا هر  

 
 

 
 کارکو

١۵/۴/٨٧  


