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اخبار کارگری

شهرک های صنعتی کشور یکی از قطب های 
تولید و صنعت در کشور هستند که بخش قابل 
توجهی از طبقه کارگر صنعتی ایران در آن ها فعال 
هستند. در سال های اخیر اما بسیاری از صنعتگران 
و کارگران از بی مهری و کم توجهی های صورت 
گرفته به ویژه در حوزه زیرساخت های مربوط به 
کار در این واحدها گالیه داشتند. از زیرساخت های 
مربوط به خدمات گاز، برق و آب گرفته تا امکانات 
رفاهی و شرایط کاری دشوار در این شهرک ها، همه 
مورد انتقاد طرف های کارگری و کارفرمایی بوده 
است.  سیدعلی صدری، عضو هیات مدیره خانه 
صنعت و هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان تهران، در این زمینه طــی توضیحاتی، 
زمینه های شکل گیری این مشکالت و روند حل 
آن ها را توضیح داده است که در ادامه بخش هایی از 

گفتگوی خبرنگار ایلنا با وی را می خوانید:

    

در ماه های گذشــته درباره ضعف در 
زیرساخت ها و قطع شدن مقطعی آب، برق 
و گاز واحدهای صنعتی در شــهرک های 
صنعتی مطالبی مطرح شد که نگرانی هایی 
برای کارگران و فعاالن صنعتی ایجاد کرد. 

آیا این موارد اکنون رفع شده است؟
وقتی شــهرک های صنعتی با فاصله زیست  
محیطی از شهرها با مجوز دولت ایجاد می شوند، 
طبق نوع تقسیم بندی زمین و مساحت هر قطعه 
از زمین ها، حجم معینی از اختصاص آب، برق و 
گاز برای آنها در نظر گرفته می شود. وقتی شهرک 
شروع به کار می کند و واحدهای صنعتی مستقر 
می شوند، برای هر قطعه سهمیه ای درنظر گرفته 
می شود. مثال گفته می شود به ازای هر 10 هزار متر 
زمین، 250 کیلو وات برق اختصاص می یابد. این 
نوع سهمیه بندی درمورد پیش بینی سهمیه آب 
و گاز نیز وجود دارد و زیرســاخت ها ایجاد شده و 
هزینه های ایجاد زیرساخت را شرکت شهرک های 

صنعتی پرداخت می کند.
سازمان های سرویس دهنده مثل اداره برق، 
آب و گاز ایــن موارد را به شــهرک های صنعتی 
منتقل و شروع به واگذاری می کنند. واحدهای 
صنعتی اما متاســفانه پس از اعالم حجم زمین و 
میزان خدمات الزم آب، برق و گاز برای تولید، -که 
در مجوزشان درج می شود- به فکر توسعه فضای 
کاری خود می افتند. در صورت توسعه تولید یک 
واحد توسط کارفرما، میزان بیشتری آب، برق و گاز 
مصرف می شود؛ اما طبق دستورالعمل کسانی که 
بیش از میزان اعالمی در مجوز ثبت شده مصرف 
آب، برق و گاز دارند، باید هزینه های زیرساخت 
جدید را پرداخت کند و باید از شرکت شهرک های 
شهر یا استان خود نامه ای دریافت کند که براساس 
آن اعالم نیاز برق، گاز و آب بیشتر از شرکت های 
مربوطه خدمات رسان )مثل اداره برق، آب یا گاز( 
تقاضا می شود. به این ترتیب شهرک های صنعتی و 
شرکت شهرک ها تنها موظف به ارائه همان میزان 
قبلی خدمات )مثال 250 کیلو وات برق( هستند 
و در صورت نیاز بیشــتر ادارات مربوطه مکلف به 
توسعه زیرساخت های آب، برق و گاز هستند و پول 
آن را نیز با کلیه هزینه توسعه زیرساخت و خدمات 

از تقاضاکننده )کارفرما( بگیرند.

یکی از دردها که منجر به کمبود آب، برق و گاز 
در شهرک های صنعتی شده است، اتفاقا همین 
بحث است که شرکت های مربوطه پول توسعه 
زیرســاخت خدمات خود را از واحــد تولیدی و 
صنعتی متقاضی دریافت کرده اما با اســتفاده 
از همان ظرفیت سابق شــهرک های صنعتی و 
بدون توسعه زیرساخت و انجام هزینه، خدمات 
بیشتر را ارائه کرده اســت. این اقدام در گذشته 
باعث شــد برخی مشــکل را به گردن شرکت 
شــهرک های صنعتی بیندازند، در صورتی که 
ما از 20 ســال قبل پیش بینی کــرده بودیم که 
برای توسعه واحدها باید با پول همان واحدهای 
صنعتی در شهرک ها، توســعه زیرساخت آب، 
برق و گاز انجام بگیرد امــا ادارات دولتی در این 
زمینه با کم فروشــی بدون زیرساخت الزم اقدام 
به ارائه خدمات کردنــد و باعث برخی قطعی ها و 
کمبودها شدند. لذا شرکت شهرک های صنعتی 
هیچ تقصیری در قطعی خدمات و یا قطع شدن 
 روند تولید واحدهای صنعتی حاضر در شهرک ها 

نداشته است.
آیا مسئله قطعی ها صرفا ناشی از همین 
عدم توسعه زیرساخت و استفاده از ظرفیت 

قدیمی و توسعه نیافته سابق بوده است؟
مسئله دیگری نیز در این رابطه مزید بر علت 

شده اســت. به دلیل برخی مشکالت؛ نیروی 
کار بسیاری از شهرک های صنعتی به صورت 
غیرمنطقی در اطراف شهرک های صنعتی 

ساکن شده است. کارگران و نیروهای 
شهرک ها برای کاهش مسیر رفت 

و آمــد و کار، در نزدیکی و جوار 
شهرک ها ساکن می شوند و 

حتی مجوز ساخت مسکن 
یا شهرک برای منازلی که 
آن ها اجاره می کنند، 
صادر می شــود. برای 
تامین آب، برق و گاز این 

واحدها و منازل این کارگران دوباره همان ادارات 
برق، آب و گاز منطقه بدون توسعه زیرساخت به 
مناطق مســکونی نزدیک خدمات ارائه می کند 
و گویی جریــان آب، برق و گاز در مســیر خود 
به شهرک ها نشتی داشته باشــد. البته شرکت 
شهرک های صنعتی برای حل این مسئله بسیار 
تالش کرده اســت. ما در سال های اخیر چندین 
تفاهم نامه با شرکت اداره آب و فاضالب برای تامین 
آب واحدها امضا کردیم تا خدمات برقرار بماند. 
برای گاز و برق نیز کمابیش در این زمینه تالش 
شده و تفاهم نامه هایی در دست تدوین است. ما 
امیدواریم بخش زیادی از کمبودها در این زمینه 
تا پایان امسال رفع شــود. به خصوص در تهران 
شهرک های صنعتی عباس آباد و شمس آباد بیش 
از سایر شهرک های ما درگیر مشکالت و مسائلی از 

این دست بوده اند.
تاکنون بســیاری از فعاالن صنعتی و 
کارفرمایان و صنعت گران و کارگران نسبت 
به قطع شدن سراسری و پر تعداد برق، گاز و 
آب )به ویژه برق( در کل شهرک ها نارضایتی 

داشتند...
درباره قطع شدن سراسری برق که بسیاری از 
فعاالن صنعتی در شهرک ها نارضایتی داشتند، 
بحث دیگری وجــود دارد. به دلیل کمبود منابع 
الزم برای تولید بــرق در طول تابســتان، اداره 
برق برخالف ســال های قبل امسال یک برنامه 
زمان بندی شــده برای قطعی ها به شهرک های 
صنعتی ارائه داده بود. این ابتکار عمل جای تقدیر 
دارد و خود وزارت نیرو اعالم کرد که برای داشتن 
قطعی کمتر برق در تابستان و مدیریت مصرف در 
کل شهر برای مردم، یک برنامه زمان بندی قطع 
برق را برای تمامی شــرکت های شــهرک های 
صنعتی ارسال کرد. برای مثال مشخص بود که 
در یک روز برق کل شــهرک قطع خواهد شد یا 
مثال تکلیف یک واحد تراشــکاری یا ریختگری 
مشخص بود و می دانست در آخر هفته یک شیفت 
یا کل روز برق ندارد و تولید را باید متوقف کند. به 
همین جهت آسیب کمتری نیز به واحدها وارد شد 
و بسیاری از صنعت گران و کارفرمایان و کارگران 
توانستند در این مورد پیش بینی و برنامه ریزی 

الزم را به عمل بیاورند.
بســیاری از کارگران و نیروهای اداری 
و صنعتی واحدهای تولیدی شهرک های 
صنعتی از این مســئله گالیه دارند که به 
دلیل نبود امکانات ایاب و ذهاب و 
بدمسیری بسیاری از شهرک ها 
در کنار گرانی اجاره بها، چاره ای 
جز اسکان گاه غیرقانونی در 
مناطق نامناسب اطراف 
شهرک های صنعتی 

نداریم. 
سرویس و ایاب 
و ذهاب نیروی کار 
هر واحد برعهده 
خود کارفرمای 
آن واحد تولیدی 
اســت. تعهــد 

ما به واگــذاری زمین و ارائــه برخی خدمات و 
هماهنگی ها محدود است و مسئولیت مسائلی 
مثل ایاب و ذهــاب کارگر به شــکلی که الزم 
نباشد در اطراف شهرک ها ساکن شود، برعهده 
کارفرمایان اســت. اینکه کارگران در نزدیکی 
شهرک ها ساکن شوند آســیب های زیادی در 
زمینه خدمات شهری و امور اجتماعی دارد که 
بهتر است حل شود، اما چنین اموری مسئولیتش 
با ســایر ارگان ها و در راس آن کارفرما است. ما 
براساس مصوبه مجلس واحدهای مردم نهادی 
با مشــارکت همان صنعت گران و کارفرمایان 
شــهرک ها داریم که خود آن ها با دریافت حق 
شارژ معینی به شکل پیمانکاری این خدمات را 
برای واحدها ارائه می دهند؛ لذا اگر تغییری در 
این حوزه الزم است، از طریق توسعه آن خدمات 
و با میانجی گری خود صاحبان واحدها باید انجام 
پذیرد. آن ها با اخذ شارژ بیشــتر می توانند در 
مسیرهایی اتوبوس ها، ناوگان ها و وسایل نقلیه 
را همه روزه اجاره کنند تا ســرویس رفت و آمد 
نیروی کار در شهرک های صنعتی باشند. این 
مسئله در شرح وظایف ما در شرکت شهرک ها 

نیست.
آیا شهرک های صنعتی دارای شرایطی 
هستند که کارگران بتوانند در کل مجموعه 
شهرک تشکل کارگری داشته باشند تا به 

این امور رسیدگی کنند؟
این به ابتکار عمل خود کارفرمایان بســتگی 
دارد که اجازه دهند خود شهرک های صنعتی که 
متشکل از واحدهای کوچک است، یک مجموعه 
تشکلی کارگری داشته باشد. نه ما و نه شرکت های 
خدماتی شــهرک های صنعتی صالحیت اینکه 
وارد دعاوی کارگری و کارفرمایی داخل شهرک ها 
بشویم را نداریم. خود اداره کار استان البته می تواند 
از ظرفیت شــرکت های خدماتی شهرک های 
صنعتی استفاده کند و یک شورای حل اختالف 
یا یک مجمع برای حل دعاوی با حضور نمایندگان 
کارگری ایجاد کند و این پیشــنهاد خوبی است. 
این باعث می شود با نوعی ریش سپیدی و سازش 
بســیاری از دعاوی بین کارگر و کارفرما در محل 
حل شود. این نیازمند یک تفاهم نامه بین وزارت 
کار و شرکت های فعال خدماتی در شهرک های 
صنعتی است و ابتکار عمل خود فعاالن کارگری 
را نیز می طلبد که شرایط چنین چیزی را فراهم 
کنند. اداره کار می تواند بگوید که حکم آن شورای 
حل اختالف یا نهاد، مالک رسیدگی ما به دعاوی 
است و نظر مجموعه شرکت خدماتی شهرک های 
صنعتی و تشکل کارگری برای ما معیار قضاوت 
است. به این ترتیب بسیاری از دعاوی موجود در 
شهرک های صنعتی که کم هم نیست، قابل حل 

و سازش است.

مشکالت زیرساخت های شهرک های صنعتی ایران برای کارگران و کارفرمایان چیست؟

از قطع گاز، برق و آب تا نبود امکانات رفاهی درخواست کارگران شهرداری ساری 
برای دریافت مطالبات

کارگران شهرداری ســاری از مسئوالن درخواست 
کردند که پیگیر وضعیت پرداخت مطالبات مزدی و شغلی 
آن ها باشند. به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران شهرداری 
ساری در استان مازندران از مسائل مالی و مشکالتی که 
به مطالبات مزدی آن ها بازمی گردد، به عنوان مشکالت 
اصلی خود یاد کرده و خواستار رسیدگی به اوضاع شغلی و 

مزدی خود از مسئوالن شدند.
این کارگران که در حال حاضر با احتســاب آبان ماه 
جاری سه ماه مزد معوقه طلبکارند، در ادامه گفتند: الزم 
است  مسئوالن شهرستانی نســبت به مساله معوقات 
کارگران توجه کرده و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی 
و آسیب پذیری این قشر، پیگیری پرداخت مطالبات آنان 
را به عنوان یکی از اولویت های اصلی مورد رسیدگی قرار 
دهند. آن ها از تاخیر مکــرر مطالبات خود انتقاد کرده و 
اظهار داشتند: پایان سال گذشته به دلیل تعلل شهرداری 
در پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارگران، متاسفانه 
تا هم اکنون حقوق ها با تاخیر دو تا ســه ماهه پرداخت 
می شود. کارگران با بیان اینکه وصول مطالبات کارگران 
شهرداری ســاری نیاز به پیگیری دارد، در ادامه گفتند: 
شــهرداری ســاری که با کمبود منابع مالی روبروست 
برای پرداخت حقوق کارگــران در ابتدا باید هزینه های 

غیرضروری خود را حذف کند.
    

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین ابراز نگرانی کرد
تداول رویه غیرقانونی

اخذ هزینه بازنشستگی از کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از کارفرمایانی 
که هزینه بازنشســتگی را از کارگران می گیرند و ابراز 
نگرانی از متداول شدن این رویه غیرقانونی، از اداره کار 
و تامین اجتماعی خواست هرچه سریعتر این موضوع 
را پیگیری کنند. »عیدعلی کریمــی« به خبرنگار ایلنا 
گفت: برخی کارفرمایان واحد های تولیدی مستقر در 
شهرک صنعتی البرز به جای پرداخت هزینه بازنشستگی 
کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد خود، تلویحا 
از کارگران مشمول می خواهند که مسئولیت پرداخت 

آن را برعهده بگیرند.

او با بیان اینکه برخی از این کارگــران از خانه کارگر 
قزوین تقاضای رسیدگی به مطالباتشان را دارند، افزود: 
با افزایش هزینه های بازنشســتگی از مهر ماه سال ۹۳، 
برخی کارفرمایان با قانون شکنی درصدد برآمده اند تا این 
هزینه را از جیب کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از 
موعد پرداخت کنند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین 
گفت: به عنوان نمونه از یک واحد تولید گزارش شده که از 
یکسال قبل برای پرداخت این هزینه از کارگران متقاضی 
بازنشستگی درخواســت پول می کند. این واحد به ازای 
دریافت این پول حدود ۴0 تا 50 میلیونی که به حساب یکی 
از اعضای خانواده کارفرما واریز شده، هیچ گونه رسیدی هم 
به کارگر نمی دهد. به گفته وی؛ متداول شدن این رویه در 
حالی است که به موجب قانون تامین اجتماعی مسئولیت 
پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرماست و کارگران 
نباید برای این کار از جیب خود و به ویژه از محل عواید مالی 

ناشی از سنوات پایان کار هزینه ای پرداخت کنند.
    

بازنشستگان صندوق آینده ساز:
 مشمول قانون کار هستیم، 

اما 10 درصد افزایش حقوق داشتیم

بازنشستگان صندوق آینده ســاز می گویند: چرا در 
حالیکه ما مشمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار 
هستیم حقوق ما مطابق با صندوق کشوری و لشکری 
افزایش می یابد؟ به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان 
صندوق آینده ساز در تماس با خبرنگار ایلنا، به وضعیِت 
این صندوق و مستمری های خود اعتراض کردند. این 
بازنشستگان می گویند: یکی از مشکالت عمده ما این 
است که علی رغم اینکه این صندوق مشمول قانون کار 
است اما افزایش حقوق بازنشستگان مشمول مصوبات 
شورای عالی کار نیست. آن ها می گویند: افزایش حقوق ما 
مطابق با افزایش حقوق صندوق های کشوری و لشکری 
تنها ده درصد اضافه شد درحالیکه مطابق قانون کار باید 
5۷درصد برای حداقل بگیران و ۳۸درصد برای ســایر 

سطوح اعمال شود.

ما در سال های اخیر چندین 
تفاهم نامه با شرکت اداره آب و 

فاضالب برای تامین آب واحدها 
امضا کردیم تا خدمات برقرار بماند. 

برای گاز و برق نیز کمابیش در این 
زمینه تالش شده و تفاهم نامه هایی 

در دست تدوین است. امیدواریم 
بخش زیادی از کمبودها در این 
زمینه تا پایان امسال رفع شود

 مشکل مزید بر علت این است که 
کارگران و نیروهای شهرک ها برای 

کاهش مسیر رفت و آمد و کار، در 
نزدیکی و جوار شهرک ها ساکن 
می شوند و دوباره همان ادارات 

برق، آب و گاز منطقه بدون توسعه 
زیرساخت به منازل این کارگران 

خدمات ارائه می کند؛ گویی جریان 
آب، برق و گاز در مسیر خود به 
شهرک ها نشتی داشته باشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدیرعامل شستا به من 
اعالم کرد که ۸0 درصد درآمد و ســوددهی شستا از 20 درصد 
شرکت هایی است که اکثریت قاطع آنها تنها در مدیریت سهامی 
شستا هستند و ما روی آن مدیریتی نداریم! به این معنا که مدیریت 
دولت بهره وری الزم را ندارد و بیشتر سود و بهره وری شستا متعلق 

به واحدهایی است که دولت در آنها بنگاه داری نمی کند.
به گزارش ایلنا،  صولــت مرتضوی، وزیِر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در دیدار با کارآفرینان برتر کــه دیروز جمعه برگزار 

شد، با بیان اینکه دولت باید پای خود را از روی سیم تولید بردارد، 
گفت: شستا با رقابت علیه بخش خصوصی به خود ضربه می زند 
و شــرکت های دولتی نباید به نقطه ای برســند که خود مانع 
توسعه تولید شــوند. وی با تاکید بر اینکه بنای دولت حمایت از 
بخش خصوصی است، گفت: البته این کار بسیار مشقت بار است. 
مجموع سود شستا به نسبت منابع و ظرفیت بسیار پایین است و 
نرخ بهره وری اندک است، لذا ما تاکید بر ورود بخش خصوصی 
کارآمد داریم و بدون تقویت بخش تعاونی و بهبود خدمات بانکی و 

حضور بخش خصوصی  رشد اقتصادی ۸ درصدی وعده داده شده 
توسط دولت، میسر نخواهد بود. وزیر کار در ادامه با اشاره به اینکه 
ما مدیران بخش دولتی و خصوصی از ریسک نباید بترسیم، اظهار 
کرد: نظام از ما و بخش خصوصی و تولید حمایت خواهد کرد و نباید 
مایوس شویم. ما می دانیم کارفرمایی که گله دارد و تهدید به رفتن 
می کند، در دلش ایران را دوست دارد و با تمام وجود دوست دارد به 
کشور خدمت کند. ما باید فرصت دهیم تا در فعالیت های جهادی 
جاری در کشور موانع اشتغال و تولید رفع شود. مرتضوی با تاکید 
بر بانکداری پیوندی به عنوان راه حل مشکل تولیدکنندگان با 
بانک ها گفت: بانکداری پیوندی موجب خواهد شد تا سرمایه های 

خرد جوانان امکان تجمیع و حرکت با سمت تولید داشته باشند.
در این نشست کارآفرینان برتر کشور در زمینه موانع تولید 

شامل مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی و کاغذبازی اداری، عدم 
توجه به سه جانبه گرایی در روابط کار، مشکالت کارآفرینان با 
سازمان تامین اجتماعی و مشــکالت بانکی بنگاه ها مسائلی را 

مطرح کردند.

وزیر کار در دیدار با کارآفرینان برتر کشور:

واحدهای سودده »شستا« تحت بنگاه داری  دولت نیست

خبر

رئیس اتحادیه کارگران خودروساز گفت: با اشاره به مشکالت 
کارگران برای گرفتِن مزایای بازنشســتگی ســخت و زیان آور 
گفت: کارگران بســیاری داریم که بعد از سال ها کاِر سخت و در 
شرایطی که دچار مشکالت و بیماری های بسیاری شده اند، برای 
بازنشستگی اقدام می کنند اما متوجه می شوند که عنوان شغلی 

آن ها اشتباه رد شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی پاشایی بیان کرد: کارگر مشاغل سخت 
و زیان آور بعد از بیست سال بازنشسته می شود، اما وقتی عنواِن 
شغلِی او متفاوت رد می شود، کارگر برای بازنشستگِی زودتر از 
موعد دچارمشکل می شود. چرا باید این حق از کارگر گرفته شود؟ 
کارگر بیست سال حواسش به کار خود بوده و خیال کرده قانون 

درست اجرا شده اما بعد از بیست سال خدمت، باید تازه به دنبال 
مشکالتی باشــد که برایش به وجود آورده اند.  وی  در خصوص 
مشکالت کارگران صنعت خودروسازی کشور گفت: مهم ترین 
عامل تولید، نیروی انسانی است، اما متأسفانه در عمل توجه کمی 
به این عامل مهم می شود. حتی قوانین و مقرراتی که درجهت رفاه 
حال کارگران وضع شده، به درستی و به طور کامل اجرا نمی شود. 
در اجرای این قوانین معموال سلیقه ای برخورد می شود، درحالیکه 
آنچه در قانون آمده حق و حقوق کارگران است و باید بدون قید و 
شرط به آن ها پرداخت شود. قوانین باید ضمانت اجرایی باالیی 

داشته باشند تا کارگران تکلیف و حق و حقوق خود را بدانند. 
رئیس اتحادیه کارگران خودروســاز بیان کرد: کشــور ما 

ارزان ترین نیــروی کار را دارد، اما باز هر زمــان که می خواهند 
هزینه ها را کاهش دهند، به سراغ حق و حقوق کارگر می روند. 
این درحالیست که ما با گســترش بی رویه ی چارت سازمانی 
مواجه هســتیم و اینها هزینه  ها را افزایش می دهند، نه حقوق 

ناچیِز کارگران. 
این فعال کارگری تصریح کرد: حقوق و دســتمزد، ۸ تا 10 
درصد هزینه  های کل تولید را دربرمی گیرد. وقتی مدیران ناآشنا 
برای کاهش هزینه ها به سراغ دستمزد کارگران می روند، انگیزه 

را از کارگر می گیرند و به تولید آسیب می زنند. 

چرا کارگران شرکت های خودروسازی 
شورای اسالمی کار ندارند؟

پاشــایی در بخش دیگری از صحبتهایش بــه لزوم وجود 
شورای اسالمی کار در شــرکت های خودروسازی اشاره کرد و 
گفت: مقاومت برای ایجاد شــورای اسالمی کار در شرکت های 

خودروســازی برای چیست؟! شوراهای اســالمی کار در کنار 
سیستم و مدیریت می توانند مشکالت بســیاری را حل کنند. 
مســئوالن نباید شــوراها را مقابل خود ببینند.  وی گفت: چرا 
شــرکت های خودروسازی شورای اســالمی کار ندارند؟ بارها 
برای پیگیرِی ایجاد شــوار به مســئوالن نامه نوشــتیم، هم 
 برای وزیر کار و هم کمیســیون صنایع درخواســت دادیم، اما 

به نتیجه نرسیدیم. 
رئیس اتحادیه کارگران خودروســاز به شورای اسالمی کار 
ایران خودرو دیزل اشاره کرد و گفت: چرا شرکتی که بیش از ۴هزار 
نفر نیرو دارد، شــورایش اعتبار ندارد؟ از سال ۹۹ اعتبار شورای 
اسالمی یک شرکت تمام شده و حدود 21 ماه است که شورای 
جدید تشکیل نشده است. در واقع حتی شرکتی هم که از شورای 
اسالمی کار برخوردار است، شورایش اعتبار ندارد. درحالی که 
انتخابات شورای اسالمی کار هر دو سال یکبار باید برگزار شود و 

اعتبار هر شورا تنها دو سال است.

رئیس اتحادیه کارگران خودروساز:

عنوان »مشاغل سخت و زیان آور« اشتباه رد می شود


