ﻧﺸﺴـﺖ ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﮐـﺎرﮔﺮان
ﻫﭙﮑـﻮ و آذرآب/ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮﺗﻌﻬـﺪات
ﻣﺎﻟﮏ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﭙﮑﻮ و آذرآب اراک در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ آذرآب ﺟﺰو واﮔﺬاریﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴و ﻫﭙﮑﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﮔﺬار
ﺷﺪه ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ آذرآب ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ وزرای اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻌﺎون،
ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖ آذرآب ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺠﻤﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﯿﻂ
ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮔﻤﺮک ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻐﻮ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﮏ ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد واﮔﺬاری ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﭙﮑﻮ و اراﯾﻪ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻫﭙﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آذر آب را اﻓﺘﺨﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻓﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻓﻮری ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی/ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﮏ
ﻫﭙﮑﻮ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ واﮔﺬاری ﻫﭙﮑﻮ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺑﺎره اﻓﺰود :ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ و آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﭙﮑﻮ و آذرآب را ﻧﻈﺎرت و
ﮐﺮد :اراﯾﻪ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی دارای

وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت راه ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
دﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﮑﻮ زﯾﺎن
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و
ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ
داﻧﺴﺖ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﮔﻤﺮک ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آذرآب
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه
در ﮔﻤﺮک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺮﮐﺖ آذرآب ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻮرت
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺸﮑﻞ ﻫﭙﮑﻮ ﻣﯽداﻧﺪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداری و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻞ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی راهﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار و ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻻن
اﺳﺘﺎﻧﯽ اراک ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﺧﺼﻮص
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دو واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،رﺻﺪ اﻫﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﺻﻨﻊ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
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