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 وضعيت آارگران و آارخانه ايران خودرو

 
هجمع   ١٣٨٧مهر م شش بيست   ران خبريآژانس ا                                               

  
 که همه روزه در برابر انيانصرافات متعدد مشترپس از 

 ی به بانک ملیلي عده قل، مشهود هستندزلي خودرو درانيا

 ی خود که برایونيلي مني چندافتي دریداخل کارخانه برا

 ۵٠-٤٠-٣٠ کنند که ی بودند مراجعه مختهي رني ماشافتيدر

 ري تاخاني تومان ضرر و زونيلي م٨٠ از شي تا بیو حت

 ارين بسيمراجع.  کنندی مافتي خودروشان را درافتيدر

ن اهمال ي اما خبر ندارند آه فشار ا، و گله مند هستندیشاک

 آند و ی میني آارگران سنگی شانه های مسئوالن رویآار

  . مضاعف آن را بپردازندیان را بكشند و با فشارهايد جور آارفرماي آارگران هستند آه بانيا

  زلي خودرو دراني در داخل شرکت ایمني اتيوضع
 یدغدغه ها ازیکي،داشتداخل شرکت اظهار دریمني اتيوضع مورد خود دریصحبت ها دریمعاون منابع انسان:یباقر

  ؟ نهاي  خوب وجود داردی امکان امداد رسان،شرکت رخ بدهد دری آنها حادثه ای نکرده برایخدا بود که اگرنيکارکنان ا

 ،یمني ای هاتهي کملي شده و با تشکیداري آمبوالنسها موجود در کشور خرني خبر را داد که مجهزترني توان ای مامروز

 را ی پزشکیتهاي فوری طرف ارتقاکياز  ميدواري سال به شدت سقوط کرده و امی از کار از ابتداینرخ حوادث ناش

 داشته باشد و به ی حوادث را همواره روند نزولزاني تا ممي دهشي را افزایمني دقت و اگري و از طرف دميداشته باش

 . کارکنان باال رودی موضوع روند کارائنينزول ا

 حقوق و نقطه یگر حقوق بي د،شودش حاضرآارسرده نتواند بريشخص حادثه د اگر،ن نكته اشاره نكردي به ای باقریول(

  )! شودی در پرونده اش درج میاهيس

   کارکنانی غذابهبود
 ی قراردادهاهي که کلني ایکي دو اتفاق خوب انجام شد نهي زمنيدر ا:  کارکنان ی گفته شد در مورد غذایگري بخش ددر

 یالبته دو سال است که فقط حرفش را م.(  نظر قرار گرفتدي مورد تجدتيفي کی ارتقاتي طبخ غذا با محورمانکارانيپ

  ).ستي در آار ن،ی عملنيزنند و کوچکتر

 که ، به آن اضافه شدیدي جدیمنوها آرد وداي پريي تغیدي تولی کارکنان بخش هاهي شب کلفتي چاشت شمي نني دوم امورد

  )رعمل صفقط فقط خوب حرف بزنند اماکه فب بلدند خونهايا ( .ان را حتما به همراه خواهد داشت کارکنتيرضا امرنيا

   در شرکتی و رفتار سازمانفرهنگ



 

 2

 موضوع فرهنگ و ی تازه و هدفمند روی هادهي و ادي شده جدکتهي به صورت دستورات دمي دارمي اضافه کرد تصمیباقر

 ی و بخش هایدي تولی از سالن های خاطر در داخل بعضني به هممي کنی گذارهي در شرکت سرمایرفتار سازمان

 قفسه ها پر از ني ایتمام) آبان (ندهي ماه آاز در حال نصب شدن است و قرار است يی است که قفسه های مدت،یستاد

 و عي خودرو موثر خواهد بود و توزراني ای که در فرهنگ و رفتار سازمانريي با موضوعات تغيیکتاب شود و کتابها

 که تا چه حد به عمل مي کنفي و بعد تعرميني ببديالبته با. (بها برگزار خواهد شد کتاني از مطالب همیمسابقات مستمر

   ). شودی مكيدنز

  مسکن  
  یواگذار یبرا اعتباریتعاون اي و خاص یتعاونطرف که از يی هابرنامه  

  قدرتهم روز به روز ندارد وجهي ها نتی زودنيشود به ايمسکن اعالم م  

 یبرا وامکه مبلغ   اعالم کرده بودنيمعاون ازیکيشودي منزل کم مديخر 

        اعتبار ی تعاوننکهي خودرو نداده اند و با اراني ساله را به ا٩٩طرح 

 ی منزل در مرزداران اعالم کرده است که جای واگذاری را براطيشرا

 نيهمچن.  شوندی مدتري منزل ندارند روز به روز نا امی برايی باالدي که قدرت خری کارکنانطي شرانيبا ا. تعجب دارد

 با يیها چرا وام مي دانیمن. ستي است که قابل توجه نزي ناچی دهد به حدی خانه مدي خری هم که شرکت برای وامزانيم

 ی هرچه می برادي ما بای بتوان صاحب خانه شد تا کعتري شود تا هر چه سریمبالغ درخور توجه به کارکنان داده نم

 .مي ضجه بزنميخواه

  ان بانومشکالت
 قادر به راه ی دوران حتني در ای و برخبرندي به سر می که در دوران بارداريی متفاوت خانم هاتي توجه به وضعبا

 درد و کار را با دي لحظه باني آنان تا آخری نداده و حتی به آنان مرخصی با ارائه مدرک پزشکی شرکت حتستنديرفتن ن

 ی و در بعضکنندي سر کار از حقوقشان کسر مندياي نی روزند چاي زود رس بخواهند و یهم تحمل کنند و اگر مرخص

 . شودیا آارمند مربوطه ميمواقع هم منجر به اخراج آارگر 

ن يا.  خاص بهره مند شوندی تا از مرخص، را فراهم کندیطي همه کارکنانش شراید براين است آه شرکت نباي آنها انظر

 .ا داردق خاص خودش ريان هم مصادي آقایه براينظر

اد شود ي آارگران زی شود روین باعث ميشتر از اي بیدگي رس، نداردیچ حقي ه،د فقط آارآندينكه آارگر باي اخالصه

 .گر تن به آار ندهنديد
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