4

اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  4ﺗﯿﺮ 1398

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3459

ﮔﺬر

دستمزد مدیران هلدینگهای تابعه صندوق بازنشستگی منتشر شد

ﺧﺒﺮ

خبری از پرداخت سود سهام
عدالت مجامع  ۹۶نیست

حقوق  ۲۰تا  ۵۰میلیوني متصدیان بازنشستگان

قیمت سکه طرح جدید به
 ۴میلیون و ۷۲۰هزار تومان رسید

 درحالیکه چندی پیش ســازمان خصوصیسازی
از پرداخت سود ســهام عدالت سال مالی  ۹۶تمامی
مشــموالن خبر داده اســت ،اما برخی از مشــموالن
هنوز این سود را دریافت نکردهاند .به گزارش تسنیم،
طرح ســهام عدالت در حالی از ســال  ۱۳۸۵تاکنون
در حال اجرا اســت که بر اســاس آن از محل ســود
ســهام تخصیصیافته به مشموالن ،اقساط این سهام
در مدت  ۱۰سال تسویه شده اســت .بر این اساس ،از
ســال  ۹۶و با پایانیافتن مهلت تســویه اقساط سهام
عدالت ،سود این سهام بهصورت نقدی به مشموالن
در حال پرداخت اســت .این در حالی است که چندی
پیش پوریحسینی ،رئیس ســازمان خصوصیسازی
و سیدجعفر سبحانی ،مشــاور بازنشسته این سازمان،
بــا تأکید در گفتوگو با رســانهها اعالم کرد پرداخت
ســود سهام عدالت مربوط به ســال مالی  ۹۶تمامی
مشــموالن انجام شده اســت .با این حال ،شمار قابل
توجهــی از مشــموالن که مربــوط به آخریــن گروه
مشموالن دریافتکننده این ســود هستند )کارمندان
دولت و بازنشســتگان( ،هنوز ســود ســهام عدالت
خود را دریافت نکردهاند .بر این اســاس ،پیگیریها از
سازمان خصوصیســازی بیانگر این مطلب است که
با وجود اتمام مجامع ســال  ۹۶شــرکتهای حاضر
در پرتفوی ســهام عدالت و پایان مهلت هشــت ماه
پرداخت این سود )مطابق قانون تجارت( کماکان این
سود از شرکتهای سرمایهپذیر دریافت نشده و درپی
آن شــماره شبای بانکی اعالمشــده ازسوی برخی از
مشموالن نیز هنوز این سود را به خود ندیده است!

فروش فوری  ۴محصول
ایرانخودرو از امروز
 ایرانخودرو از ســاعت  ۱۱صبح امروز ،چهارم تیر،
فروش فوری چهار محصول این شرکت را آغاز خواهد
کرد .به گزارش تســنیم ،ایرانخودرو بهمنظور تنظیم
قیمــت خودروهای این شــرکت ،امروز از ســاعت ۱۱
صبح فروش فوری چهار محصول این شرکت را آغاز
خواهد کرد .در این طرح فروش ،پژو  ۴۰۵اسالایکس
با قیمت ۶۱میلیون و  ۲۸۰هزار و  ۴۰۰تومان ،پژو ۴۰۵
دوگانهسوز  ۵۹میلیون و ۱۹۰هزار و  ۴۰۰تومان ،سمند
 EF7دوگانه سوز  ۶۶میلیون و  ۷۴۰هزار تومان و پژو
 ۲۰۷دســتی با قیمت  ۹۶میلیــون و  ۷۳۸هزار و ۴۰۰
تومان در قالب یک چک به فروش میرسد.

مهفام سلیمانبیگی :سیدمیعاد صالحی ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشــوری ،در اینستاگرام خود از انتشار فهرســتی از حقوق و مزایای یک
دســتگاه اجرائی برای اولینبار خبر داد .او درحالیکه تأکید داشت» :ما
نسل ســومیها در حال عمل به قولمان برای شــفافیت هستیم« ،سایر
دســتگاههای دولتی ،حاکمیتی و عمومی را نیز به چالش اعالم حقوق
دعوت کرد .فهرســت منتشرشــده از حقوقها ،میانگین دریافتی مدیران
را  ۲۰تا  ۲۵میلیون تومان اعالم کرده و بیشــترین حقوق خالص دریافتی
متعلق به یکی از مدیران مجموعهها را مبلغ  ۵۳میلیون تومان نشــان
میدهد .البته در این بین ،اســامیای هستند که اشارهای به حقوق آنها
نشده و مشــخص نیست علت آن چیست .با جســتوجویی در مدارک
این مســئوالن مشخص میشــود که مدارک آنها کامال متنوع است ،اما
رتبه نخست آنها متعلق به فردی است که کارشناسی عمران دارد و در
شرکتی کمتر مرتبط با تحصیالتش ،مشغول به فعالیت است .مدیرعامل
صندوق بازنشســتگی کشــور در حالی افشــای این حقوقها را موجب
افزایش اعتماد و دلبستگی مردم به مسئوالن میخواند که حداقل مبلغ
دریافتی بازنشستگان از این صندوق یک میلیون و  ۵۱۶هزار تومان است.
با این حساب ،حقوق مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا ۳۵ ،برابر
دستمزد یک کارگر ساده است.
نوک یخی در اقیانوس مخفی دستمزدها
اگرچه انتشار این فهرســت گامی مثبت و قابل تقدیر برای رسیدن به
شفافیت در شرکتها و دستگاههای دولتی است ،اما وحید شقاقیشهری،
کارشناس اقتصادی ،مبالغ منتشرشده را نوک کوه یخی میداند که بخش
اعظم آن زیر اقیانوس مخفی شده است و ادعا میکند که این مبالغ فقط
بخشی بســیار جزئی از منافع کالنی اســت که برای مدیران وجود دارد.
او اوضاع این صندوق را اســفناک میخواند و معتقد اســت انتشــار این
فهرست با هدف ایجاد شــفافیتی سطحی و حداقلی از آن روبهرو است
که با ایجاد توهم شفافیت جلوی ردیابی رانتهای عظیم این صندوق و
تقبیح فعالیتهای غیرشفاف آنان گرفته شود.
صندوق بازنشستگی کشوری؛ حیاطخلوت دولتها
شقاقیشهری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی همواره حیاطخلوت
دولتها بوده اســت ،ادامــه میدهد :متأســفانه ایــن نهادها ماهیت
مشــخصی ندارند .ظاهرا جزء مؤسســات عمومی غیردولتی هســتند.
شــفافیتها و نظارتها در این صندوق همــواره حداقلی بوده و منافع
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

یعنی یک بحران جدی و دلیل آن هم این اســت که هیچ شــفافیتی در
عملکرد این صندوقها وجود نداشته است.
ردگمکنی با انتشار حقوقهای دمدستی
شقاقیشهری از وجود رانتهای عظیم در این صندوق خبر میدهد
و تصریــح میکند :حقوقهای منتشرشــده در این فهرســت به عبارتی
دمدستی و سطحی هستند؛ به این معنا که در صندوقهای بازنشستگی
اگر شــفافیت باشــد متوجه خواهیم شــد که رانتهایی بسیار گسترده
وجود دارد .انتشــار این حقوقهای دمدســتی یک اقدام اولیه در مسیر
شفافســازی است تا ما به دنبال رد رانتها و تقبیح آن نرویم و از ایجاد
شفافیت ازسوی مدیر جوان خشنود باشیم.
ایــن کارشــناس معتقــد اســت ایجــاد شــفافیت در صندوقهای
بازنشستگی یک کار ریشهای اســت .او اذعان میکند :این صندوقها به
تاراج رفتهاند و در دولتهای مختلف اوضاع بســیار بدی داشته و دارد.
اولین بحث این است که باید ماهیت این صندوقها مشخص شود .االن
نه دولتی هســتند و نه خصوصی و نه بهروشنی جزء مؤسسات عمومی
غیردولتی محسوب میشــوند .عالوه بر مسئله بحران هویت مشخص،
شــفافیت ندارند و پاسخگو نیســتند .آنان هرگز انتظارات بازنشستهها را
برطرف نکردهاند و حاال هم به یک بحران خورده و اوضاعشــان هر روز
بدتر میشود.
رگهای از رانتی عظیم
او در پاســخ به این ســؤال که چگونه میتوان به شــفافیتی حقیقی
در این صندوقها دســت یافــت ،میگوید :شفافســازی باید در حوزه
منافــع و رانتهای مختلفــی صورت گیرد .الزم اســت اســتخدامها،
ســفرهای خارجی ،گردش مالــی مجموعه مدیریتشــان و گزارشهای
عملکردشــان درنظر گرفته و بهطور دقیق بررســی شــود؛ همچنین به
میزان برآوردهکردن انتظارات ازســوی آنان توجه شود تا شفافیت ایجاد
شــود .اگر گردش مالی مجموعه مدیریــت را کنترل کنیم میفهمیم که
رگهای از رانت عظیم در گذشــته در این صندوقها حاکم بوده اســت و
همه این فعالیتها و انتشــار فهرستها نتیجهای حداقلی در شفافیت
دارد .او در آخر میافزاید :یکی از دالیلی که این صندوقها اکنون اینقدر
به مشکل خوردهاند فساد و رانتی بوده که این مؤسسات در سالیان دراز
درگیر آن شــدهاند .آنان حقوقهای توده ملت را گرفتهاند و نیازهایشان
را برطرف نکردهاند .همچنین به علت رانت هرگز شفاف عمل نکردهاند.

کالنی هم وجود داشــته اســت .معموال این نهادها مانند حیاطخلوت
بودهاند و شــفافیت الزم را ندارند ،همچنین رانت بسیاری در آنها وجود
داشته و دارد .یکی از بحرانهای فعلی و جدی کشور همین ورشکستگی
صندوقهای بازنشستگی است .یکی از مسائل کلیدی در این بحران این
است که عملکردی متناسب با حقوق و مزایا و دریافتیهای مدیریتهای
مجموعهها وجود نداشــته است .شایان ذکر اســت که این حقوقهای
نجومــی نوک قله یخی اســت که خود را نشــان میدهــد ،درحالیکه
بخــش اعظم کوه یخ زیر اقیانوس پوشــیده باقی مانده اســت .رانت و
فساد عظیمی در این صندوقهای بازنشستگی وجود دارد و حقوقهای
منتشرشده فقط بخش کوچکی از دریافتیها را نشان میدهد.
پستوی تاریک صندوقها
این کارشــناس اقتصــادی میافزاید :دســت گذاشــتهایم روی ۵۳
میلیون تومان که دریافتی یک مدیرعامل اســت یــا مبالغ دیگری که به
بیان خودشــان میانگین آن بین  ۲۰تا  ۲۵میلیون تومان در سال  ۹۷بوده
اســت ،حال آنکه این بخشی بسیار جزئی از منافع کالنی است که وجود
دارد .متأســفانه ما از ایــن صندوقها هرگز عملکرد شــفاف ندیدهایم.
حیاطخلوت دولتهابودن این صندوقها موجب شــده است وضعشان
هرروز بدتر از دیروز شــود و به مرحلهای رســیدند که امسال دولت ۸۰
هزارمیلیارد تومان در بودجه برای کمک به کسری دو صندوق )صندوق
بازنشستگی کشوری و لشکری( تخصیص داده است .ما در  ۱۰سال آینده
نصف بودجه کشــور را باید صرف صندوقهای بازنشســتگی کنیم و این

ﺳﻤﺖ

ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

وﻟﻰ آذروش

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري آﺗﯿﻪ ﺻﺒﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن

ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎنزاده

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري آﺗﯿﻪ ﺻﺒﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﺺ درﯾﺎﻓﺘﻰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

)رﯾﺎل(

539,965,221

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺷﻬﺮى و ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﻣﻌﻤﺎرى

)ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن(

446,226,087

ﻣﻬﺪى اﮐﺒﺮﭘﻮر

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮاز ﭘﯽرﯾﺰ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن

288,997,156

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺳﺘﻤﻰ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮري

دﮐﺘﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

230,500,956

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﻘﻰزاده

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ )ﺳﺎﺑﻖ( ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮري

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﺋﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

221,733,325

ﻋﻠﻰ روﻣﻰ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ )ﺳﺎﺑﻖ( ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺻﺒﺎ ﺟﻬﺎد

-

211,162,230

ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺴﯿﻦزاده

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺻﺒﺎ ﺟﻬﺎد

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﺴﺎﺑﺪارى داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ -ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب

219,256,050

 قیمت سکه طرح جدید ،روز گذشته دوشنبه ،سوم
تیــر  ،۹۸به چهار میلیون و  ۷۲۰هزار تومان رســید .به
گــزارش مهر ،قیمت ســکه طرح جدید ،روز گذشــته
سوم تیر  ،۹۸به چهار میلیون و  ۷۲۰هزار تومان رسید.
همچنین هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
چهــار میلیون و  ۵۰۰هزار تومان ،نیمســکه دومیلیون
و  ۴۰۰هزار تومان ،ربع ســکه یــک میلیون و  ۵۷۰هزار
تومان و سکه یک گرمی  ۹۷۰هزار تومان بود .هر اونس
طال در بازارهای جهانی هزار و  ۴۰۲دالر و  ۵۶ســنت و
هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۴۳۷هزار و  ۶۹۱تومان بود.

نوبخت :دولت بنای حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی را ندارد
 رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست دولت
برای تأمین ارز کاالهای اساســی گفت :دولت همچنان
سیاســت تخصیــص ارز چهارهــزارو  ۲۰۰تومانــی به
کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد .به گزارش تسنیم،
محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه تأمین
ســههزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازســازی و
مناطق آسیبدیده از ســیل گفت :سیل اخیر خسارات
زیــادی به کشــور وارد کــرد و این موضوع مســئولیت
افراد ،دســتگاهها و سازمانهای مختلف را برای جبران
خسارتها بســیار سنگین کرده اســت .به گفته رئیس
ســازمان برنامهوبودجــه ،براســاس گزارش قــرارگاه
بازســازی مناطق ســیلزده  ۳۸هزار میلیارد به ابنیه،
زیرساختها و اموال مردم خسارت وارد شده است.

نامزد پیشنهادی چین ،به عنوان
مدیرکل جدید فائو برگزیده شد
 کشــورهای عضو ســازمان خواروبار و کشاورزی
ملل متحــد )فائو( روز یکشــنبه ،دوم تیر  ۱۳۹۸و در
چهلویکمیــن نشســت »کنفرانس فائو« بــا اکثریت
آرا آقای »کو دونگیو« ،نامزد پیشــنهادی کشــور چین
را بهمدت چهار ســال برای تصدی ســمت مدیرکل
این ســازمان برگزیدند .این کنفرانس که باالترین نهاد
تصمیمگیری فائو اســت ،کار خود را از روز شنبه ،یکم
تیر آغاز کرده و تا هشــتم تیر ســال جاری به فعالیت
خود ادامه خواهد داد .دونگیــو از مجموع  ۱۹۱رأی
اخذشده ،با کسب  ۱۰۸رأی توانست اکثریت مطلق آرا
را در دور اول رأیگیری از آن خود کرده و به این سمت
برگزیده شود.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

اقدامات بی سابقه پتروشیمی شازند در تولید و فروش محصوالت ،مسئولیت اجتماعی و اشتغال زایی گسترده
مهنــدس ابراهیــم ولدخانــی در ارتباط
با جایگاه فعلی شــرکت پتروشیمی شازند
خاطرنشان کرد :در حال حاضر این مجتمع
بیشــترین تنوع تولیدات را در سطح صنایع
پتروشیمی کشور دارد و بیش از یک میلیون
و هشــتصد هزار تن انواع محصوالت میانی
و نهایــی در  ۱۷واحــد فراینــدی و  ۶واحد
یوتیلیتی)سرویس های جانبی( این مجتمع
تولید می شود که از لحاظ تنوع محصوالت،
ارزش فرآوردههــا و تامیــن نیازهای صنایع
مهم کشور کم نظیر میباشد.
مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی شــازند
ادامه داد :با محصوالت تولیدی این شرکت
مواد اولیــه بیش از  ۵هــزار واحد تولیدی
پایین دســتی تامیــن و در ایــن ارتباط برای
بیش از  ۱۰۰هزار نفر نیروی انسانی اشتغال
ایجاد شده است.جهت جلوگیری از خروج
ارز و در راســتای حمایــت از تولیــد ملی و
کاالی ایرانی و رونق تولید در ســال گذشته
در بخش پلیمری ،محصوالت متنوعی برای
اولین بار از جمله تولید گریدهای مخصوص
سرنگ ،کیسه ســرم و محصوالت بهداشتی
تولید گردیده است.وی در ادامه با اشاره به
تحریم های جاری کشور و عدم امکان تامین
قطعات فنی و تجهیزات مورد نیاز شــرکت
اظهار داشــت :تحریم ها بــرای مجموعه
پتروشــیمی شازند یک فرصت بود تا با معنا
کردن اقتصاد مقاومتی و حرکت در مســیر
رونق تولید تیم فنی تخصصی پتروشــیمی
شــازند بتواند با اســتفاده از توانمندی های
موجود در شــرکت و بهره گیــری از صنایع
داخلی کشــور بــا اســتفاده از مهندســی
معکــوس قراردادهایــی بــا شــرکت های
داخلی و اســتانی از جمله شــرکت ماشین
ســازی اراک منعقد نموده و تعداد زیادی از
قطعات موردنیاز را به صورت داخلی تولید
و تامیــن نموده و باعث قطع وابســتگی به
خارج از کشور گردد.
از اقدامات مهم دیگر تولید کاتالیستهای

صنعتی و مورد نیاز صنایع پتروشیمی بوده
که خوشــبختانه این شــرکت با توان فنی و
تخصصی کارشناســان خــود و با همکاری
مراکز علمی و دانشــگاهی کشــور نســبت
به ساخت کاتالیســت مورد نیاز تعدادی از
واحدهــای تولیدی خود و ســایر واحدهای
داخل کشــور نموده اســت که قدم بســیار
موثری در قطع وابستگی و خروج ارز داشته
است.وی افزود :در راســتای سیاست های
دولت و کمک به اشــتغال پایدار در منطقه
و در چهارچوب سیاســتهای شرکت جهت
جایگزینی نیروهای بازنشســته و جانشــین
پروری کارکنان ،پــس از برگزاری آزمونهای
علمــی و مصاحبه های فنــی و تخصصی
بیش از  ۷۰۰نفر از متقاضیان در بخش های
تولیدی و عملیاتی شــرکت مشغول به کار
شــده اند که این افراد صرفاً بومی اســتان
مرکزی بوده بطوری که  ۷۰درصد آنها بومی
شهرستان شــازند میباشند و  ۳۰درصد نیز
از خانــواده های معظم شــهدا و ایثارگران
بــا منظور نمــودن امتیازات ویــژه جذب و
مشــغول به کار شــده انــد و همچنین در
زمان تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی

و مقاطــع مختلــف زمانــی در فعالیتهای
موقت نیز در سالهای اخیر برای اولین بار از
کارگران روزمزد با اولویت شهرستان شازند
استفاده شده است.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی شازند با
اشاره به مســئولیتهای اجتماعی در منطقه
ســرمایه گذاریهای قابــل توجهی جهت
رفع کامل آالینده گی های شرکت  ،استفاده
بهینه از آب و پساب مجتمع به منظور ایجاد
محیط زیست سالم در سالهای اخیر صورت
گرفته که از جمله ایجاد فضای ســبز حدود
 ۲۵۰هکتار با ایجــاد رینگ حلقهای آبیاری
قطرهای ،تشــکیل کمیتــه تخصصی محیط
زیست جهت شناســایی چالش های پیش
رو بــا ارائه راهکارهای علمی و تخصصی و
کنترل پایش مستمر اقدامات صورت گرفته
و همچنین تصمیم شــرکت جهت استفاده
از پســاب مهاجران و یا شــازند بــه منظور
اســتفاده کمتر از منابــع زیرزمینی و تقویت
منابع آبی در منطقه در دستور کار خود قرار
داده است.
مهنــدس ولدخانــی با اشــاره به صدور
اســناد مالکیــت منــازل واگــذار شــده به

کارکنان شــرکت پتروشیمی شــازند پس از
ســالها ،تصریح کرد :به منظــور جلوگیری
از تنشهای اجتماعی و نارضایتی ســاکنین
واحد های مســکونی پتروشیمی مبلغی در
حدود  ۲۵۰میلیارد ریال برای هزینه واگذاری
اسناد مالکیت  ۲۵۰۰واحد مسکونی واگذار
شده به پرسنل واقع در شهر مهاجران که از
ابتدای ایجاد شرکت اختصاص یافته اقدامی
صورت نگرفته بود و مشــکل نزدیک به ۱۰
هزار نفر از پرســنل و خانــواده های محترم
آنان در حال مرتفع شــدن است و همچنین
در خصوص مشــکالتی که در حــوزه برق
این منازل و شــهرک وجود داشــت و شاهد
قطعی مکرر برق و اعتراضات ســاکنین در
این منطقه بودیم پس از توافق با اداره برق
و اختصاص مبلغی بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال
با نصب پســت برق جدید و به روز رســانی
سیستم کابل کشــی و تفکیک انشعاب برق
منازل از برق مصرفی شــرکت و  ...موضوع
بــرق را به طور کلی به اداره مربوطه واگذار
کردیم تا دیگر شــاهد مشــکالت گذشــته
نباشــیم.وی ادامــه داد :متاســفانه در پاره
ای از اوقات شــاهد آن هســتیم که افرادی

ندانسته و به دلیل عدم اطالع کامل ،شرکت
پتروشــیمی شــازند را متهم به شانه خالی
کردن از زیر بار مســئولیت هــای اجتماعی
میکنند که در واقعیت اینگونه نیســت و در
خیلی از موارد شــرکت خــود در حمایت از
فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی  ،ورزشی،
درمانــی و ...در منطقــه پیش قــدم بوده و
جلو تــر از مســئولیتهای اجتماعی خود
گام برمیدارد.وی خاطرنشــان کــرد :بنا به
اظهار مسئولین ،شــرکت پتروشیمی شازند
در بین شرکتهای استان بیشترین کمک را به
منطقه داشــته که در دو سال گذشته حدود
 ۱۶میلیــارد ریال کمک های نقدی بالعوض
جهت مراکز آموزشــی ،ورزشــی ،مذهبی،
درمانــی و  ...تخصیــص داده و عالوه بر آن
کمک های غیر نقدی نیز در مقاطع مختلف
زمانــی جهت اماکــن ورزشــی ،فرهنگی و
خدماتی و رفاهی و زیســت محیطی استان
اختصاص داده است.
مهنــدس ولدخانــی در ادامــه افــزود:
عــالوه بر کمک نقدی بالعوض شــرکت به
مجموعه های مختلف ،شــرکت پتروشیمی
شــازند در ســال گذشــته مبلغــی بالغ بر

 )۱٫۰۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰یک هزار و سی و پنج
میلیارد ( تومان در منطقه هزینه کرده است
که شــامل خرید نفتا از پاالیشگاه ،پرداخت
بیمــه و مالیات و دارایــی  ،هزینه برق و گاز
مصرفی  ،هزینه قــرارداد پیمانکاران طرف
قــرارداد بومی منطقــه با شــرکت  ،خرید
مایحتــاج مــورد نیاز شــرکت از اصناف در
جهــت رونق اقتصــادی اســتان مرکزی و
شهرستان شازند بوده است.
مدیر عامل شرکت پتروشــیمی شازند با
اشــاره به نام گذاری ســال  ۹۸توسط مقام
معظــم رهبری به عنوان ســال رونق تولید
خاطرنشــان ســاخت :در حال حاضر کشور
شرایط بسیار ویژهای را تجربه میکند و انتظار
مــا از همه مســئولین وتصمیــم گیران این
اســت که در این مقطع حساس با همدلی
و هــم گرایی بتوانند باری را از دوش صنایع
بردارند.مهندس ولدخانــی در پایان گفت:
شرکت پتروشیمی شــازند در طول دوسال
اخیر به باالترین میــزان فروش محصوالت
خود از ابتدای راه اندازی تا به امروز رسیده
است و در این شرایط ویژه توانسته است در
ســال گذشــته به بیش از  ۳۷۰میلیون دالر
صادرات دســت یابد و کل ارز حاصله را نیز
در سامانه نیما برای کمک به تامین ارز مورد
نیاز کشــور تحویل داده اســت که این مهم
محقق نمیشــد مگر با برنامه ریزی ،همدلی
و کار و تالش شبانه روزی که در همین راستا
جا دارد از جناب آقای دکتر حسینزاده مدیر
عامــل محترم بانک ملــی ،مدیریت محترم
عامل شرکت ســرمایه گذاری گروه توسعه
ملــی ،اعضا محتــرم هیات مدیره شــرکت
پتروشــیمی شازند ،اســتاندار محترم استان
مرکــزی ،نماینــدگان مردم اســتان مرکزی
در مجلــس شــورای اســالمی و همچنین
همکاران ســختکوش خودم در شرکت که
به صورت شــبانه روزی برای دســتیابی به
این موفقیت تالش کردند صمیمانه تشــکر
و قدردانی نمایم.

