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دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی
 در ۷ ماه گذشته

شــرکت ملی نفتکش ایران گفت: دســتاورد دو برابر شــدن حمل نفت و 
فرآورده های نفتی در ۷ ماه گذشــته از افتخارات شــرکت ملی نفتکش ایران 
اســت. به گزارش شرکت ملی نفتکش ایران، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش 
ایران با ارائه گزارشی از فعالیت های این شرکت در دوره مدیریت جدید، نقطه 
تمرکز مدیریتی خود را بر موضوعات کلیدی حل چالش های منابع انســانی، 
توسعه و نوسازی ناوگان و توجه و تمرکز بر استفاده از توان داخل ذکر کرده و 
دســتاورد دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده های نفتی طی هفت ماه گذشته 
را از افتخارات ملی شــرکت ملی نفتکش دانست. حســین شیوا در بازدید از 
کشــتی های شــرکت ملی نفتکش در منطقه خارک که به مناســبت چهارم 
تیرماه، روز جهانی دریانورد انجام شــد، ضمن تبریک روز دریانورد به جامعه 
دریایی و همه دریانوردان شــرکت ملی نفتکش، فعالیت و کار این دریانوردان 
را مصداق واقعی جهاد در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی عنوان کرد. شــیوا 
با بیان اینکه در زمینه منابع انســانی و حــل چالش های فراروی دریانوردان، 
طی چند ماه گذشــته اقدامات مهمی انجام شــده است، این حرکت را رو به 
جلو توصیف و عنوان کرد اقدامات دیگری نیز برای بهبود وضعیت کارکنان و 

دریانوردان شرکت، اتخاذ خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ به اموال متروکه رسید
به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ از حقوق ورودی واردات، گمرک ایران بر محاسبه 
عوارض کاالهای متروکه که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد نیز تاکید 

کرده است؛ این می تواند قیمت مزایده این کاالها را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایسنا، در سوم خردادماه امسال، گمرک ایران بخشنامه مربوط به 
اجرای تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر مبنای محاسبه ارز گمرکی 
کاالهای وارداتی را ابالغ  کرد و عمال ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات خارج و نرخ 

سامانه معامالت الکترونیک )ETS( جایگزین آن شد.
این در حالی اســت که دفتــر واردات گمرک ایــران در روزهای اخیر طی 
بخشــنامه ای بــه گمرک های اجرایی با اشــاره بــه بند ۴ بخشــنامه ابالغی، 
اظهارنامه هــای متروکه را نیز مورد توجه قرار داده و اعالم کرده اســت که باید 

محاسبات مربوط به این اظهارنامه ها بر مبنای نرخ ETS  باشد.
در بند ۴ به جریان مابه التفاوت دریافتی بابت ترخیصی های ابتدای سال اشاره 
و آمده بود که »با توجه به الزم االجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب 
نامه ابالغی از اول فروردین مــاه ۱۴۰۱، درخصوص کاالهای اظهار و ترخیص 
شده از ابتدای امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معامالت الکترونیک و تغییرات 
حقوق ورودی بر اســاس ماده )۱۳۵( قانون امور گمرکی نســبت به بررسی و 
صدور مطالبه نامه کســر دریافتی اقدام کنند. بدیهی است کاالهای اظهار شده 
تا تاریخ صدور این بخشــنامه مشــمول اعمال جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون 
امور گمرکی نخواهد شــد.« به استناد این بند، دفتر واردات گمرک ایران تاکید 
کرده که در خصوص اظهارنامه های متروکه تنظیم شــده از ابتدای سال ۱۴۰۱  
و ارسالی به سازمان اموال تملیکی، نسبت به محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر 
ارزش افزوده و ســایر عوارض متعلقه، بر اساس نرخ ارز ETS و تغییرات حقوق 

ورودی اقدام کنند. 
گمرک ها موظف هســتند در مورد اظهارنامه هــای متروکه که پیش از این، 
بــا نــرخ ۴۲۰۰ و ماخذ حقــوق ورودی قبلی، تنظیم ولی تشــریفات متروکه 

اظهارنامه ها به اتمام نرسیده، اصالحات را انجام دهند.
با این تغییر نرخ ارز و رشــد حداقل پنج برابری آن از ۴۲۰۰ به بیش از ۲۵ 
هــزار تومان، هزینه های مربوط به کاالهای متروکه نیز افزایش یافته و می تواند 

قیمت مزایده آنها را افزایش دهد.  
آن طور که اخیرا ســازمان اموال تملیکی گزارش داده اســت، میزان فروش 
ســازمان اموال تملیکی از محل مزایده های الکترونیکی در ســال جاری برای 
اردیبهشت ۲۱۹ و خرداد ماه ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

ویژه

گمرک

مالیــات از خودروهای با ارزش بیش از یک 
میلیارد تومان یکی از پایه های مالیاتی جدید 
در قانون بودجه ســال گذشته و امسال است 
که بررسی عملکرد ســازمان امور مالیاتی در 
دو ماهه ابتدایی سالجاری، نشان می دهد که 
معادل ۵ میلیــارد و ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان درآمد از انواع خودروهای سواری و وانت 
دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران 
قیمت حاصل شده اســت.به گزارش ایسنا، بر 
اســاس قانون بودجه سال گذشــته، مالکان 
انواع خودروهای ســواری و وانت دو کابین که 
در ابتدای ســال ۱۴۰۰ مالک خودروی مزبور 

بوده اند، به شرح زیر مشمول مالیات شدند: 
- اشــخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر 
خــودروی با ارزش روز باالتــر از یک میلیارد 

تومان.
-  اشــخاص حقیقــی که مجمــوع ارزش 
خودروهای خود و فرزندان کمتر از ۱۸ ســال 
تحت تکفــل خود باالی یــک میلیارد تومان 

باشد.  
در ایــن بین، نرخ مالیات ســاالنه مجموع 
ارزش روز انواع خودروهای ســواری و وانت دو 

کابین به شرح زیر است: 
۱- تــا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نســبت به 

مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد
۲- تا مبلغ ســه میلیارد تومان نســبت به 

مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد 
۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه 

میلیارد تومان معادل سه درصد 
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار 

درصد
آخرین اعالم سازمان امور مالیاتی به ایسنا 
حاکی از آن است که حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد 
تومــان مالیــات از محــل خودروهای لوکس 
شناسایی شده در ســال گذشته وصول شده 

است.
همچنین، بررسی عملکرد درآمدی سازمان 
امور مالیاتی در دو ماهه ســالجاری نیز نشان 

می دهد که در این مــدت معادل ۵ میلیارد و 
۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از محل مالیات 
بر انواع خودروهای ســواری و وانت دوکابین 
دارای شماره انتظامی شــخصی گران قیمت 

مالیات اخذ شده است.
البتــه، باید به این نکته توجه داشــت که 
مالیــات خودروهای لوکس برای امســال نیز 
الزم االجراست و طبق گفته مدیر کل طراحی 
و تحلیل فرآیندهای مالیاتی خودروهای لوکس 
برای ابتدای امســال احصا شده اند و ناجا باید 
اطالعات آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد؛ 
بنابراین، مشخص نیست که درآمد ۵ میلیاردی 
ســازمان مالیاتی در دو ماهه ابتدایی امسال از 
به خودروهای شناســایی  لوکس  خودروهای 
شــده در ســالجاری یا سال گذشــته مربوط 
می شود. الزم به ذکر است که برای اخذ مالیات 
از خودروهــای لوکس در ســالجاری، مجموع 
ارزش مالک نیســت و هر خودروی باالی یک 

میلیارد تومان مشمول مالیات خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی  سراغ خودروهای لوکس می رود

مالیات الکچری برای خودروهای الکچری

در حالی به ازای هر یک نفر نیروی انسانی در ایران خودرو 
و ســایپا، حداکثر ۸ خودرو در ســال تولید می شود که این 
میزان بطور متوســط در جهان ۳۰ و در شــرق آسیا تا ۶۶ 
خودرو اســت. به گزارش مهر، مجموع پرسنل قراردادی و 
رســمی و کارکنان شرکت های خدماتی در کل شرکت های 
تابعه و اصلی ایران خودرو و سایپا در پایان سال مالی منتهی 
به اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۵۰۸ نفر نیروی انسانی 
را شامل می شود که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با افزایش 

تعداد ۴۱۵ نفری روبرو است.
گروه ایران خودرو در سال مالی ۱۴۰۰ تعداد کل پرسنل 
قراردادی و رسمی و همچنین کارکنان شرکت های خدماتی 
در این شرکت و کل شرکت های تابعه را تعداد ۵۵. ۹۹۶ نفر 
اعالم کرده که در مقایسه با تعداد ۵۵ هزار و ۵۷۷ نفری این 
گروه در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴۱۷ نفر پرسنل جدید روبرو 
بوده است. در تولید اما وضعیت به گونه دیگری است. گروه 
ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۱ هزار و ۱۱۲ دستگاه 
خودرو در مجموعه خودروسازی گروه خود تولید کرده است 
که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش ۲۹ هزار و ۲۲۰ 
دســتگاه خودرو مواجه بود. کل خودروهای تولید شده این 
گروه در سال ۹۹ تعداد ۴۸۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه بوده است.

با این حســاب اگر تعداد کل خودروهای تولید شده در 
گروه ایران خودرو با کل پرسنل و نیروی انسانی آن در پایان 
سال مالی ۱۴۰۰ مقایسه شود به اعداد قابل تأملی می توان 
دست یافت که در مقایسه با تیراژ تولید و بهره وری نیروی 

انسانی در سایز جهانی اصاًل بهینه و منطقی نیست.
سرانه تولید گروه ایران خودرو به نیروی انسانی در پایان 
ســال مالی ۱۴۰۰ برابر با ۸ است یعنی به ازای هر یک نفر 
شــاغل در ایران خودرو با وجود هزینه های سربار و حقوق و 

دســتمزد و همچنین انباشت هزینه های مالی و بانکی تنها 
تعداد ۸ خودرو در یکسال شمسی تولید شده است. در گروه 
شرکت ایرانی تولید اتومبیل یا همان سایپا نیز وضعیت بهتر 

از ایران خودرو نیست.
پارسال در مجموعه گروه سایپا اعم از رسمی و قراردادی 
و کارکنان شــرکت های خدماتی تعداد ۴۳ هزار و ۵۱۲ نفر 
اشــتغال داشــتند که این تعداد اگر چه در مقایسه با سال 
قبل از آن با کاهش تعداد ۴ نفر در مجموع نیروی انســانی 
این گروه روبرو بود اما ســایپا بــا کاهش نیروهای خدماتی 
شــرکتی و البد بازنشستگی برخی کارکنان رسمی در سال 
مالی ۱۴۰۰، بطور خاص تعداد ۱۲۹ نیروی قراردادی جدید 
را به پرسنل خود افزوده است. وضعیت تولید خودرو در این 
شرکت زیان ده اما در مقایسه با تداوم جذب نیرو انسانی در 

گروه سایپا پس رفت معنی داری را ترسیم کرده است.
گروه سایپا در پایان سال مالی ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۴ هزار و 
۹۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده که در مقایسه با تیراژ ۳۱۷ 
هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو تولید شده در سال مالی ۱۳۹۹، 
حکایت از عقب ماندن حجم تولید سایپا به تعداد ۱۲ هزار و 

۴۵۹ دستگاه در سال قبل دارد.
با مقایسه حجم تولید با تعداد پرسنل این دوره مالی در 
ســایپا می توان گفت در کل ســال قبل به ازای هر یک نفر 
پرســنل در کل این مجموعه تعداد ۷ دستگاه خودرو تولید 

شده است.
امــا در دنیا میزان بهره وری تولید به نیروی انســانی در 

برندهای مشهور خودروساز چگونه است؟
درحــال حاضر حدود ۵ تا ۲۰ درصــد هزینه خودرو به 
نیروی کار مرتبط است. همچنین طبق آماری که در گزارش 
تحقیق و تفحــص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشــر 

شــد، بیش از ۱۲ درصد بهای تمام شــده خودرو مربوط به 
هزینه های حقوق و دســتمزد است. این رقم حدود سه برابر 
اســتانداردهای جهانی ارزیابی شده اســت.گزارش ها نشان 
می دهد حدود ۱۵ درصد از هزینه های تولید خودروســازان 
مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است که این مقدار 
۳ برابر میانگین جهانی است. درحالی به ازای هر شاغل در 
خودروسازی کشور بین ۷ تا ۸ دستگاه خودرو تولید می شود 
که این تعداد در شرق آســیا ۴۷ تا ۶۶ دستگاه و در سطح 
جهان نیز حدود ۳۰ دســتگاه اســت. هرچند برای کاهش 
هزینه های سربار تولید، در نخستین نگاه لزوم کاهش تعداد 
نیروها و شاغالن دو خودروساز و متعادل سازی آنها ضروری 
اســت اما این امر با مقاومت جدی در دستگاه های مختلف 
از جمله مجلس و دولت و حتی انجمن های کارگری، عماًل 
غیرممکن است.از سویی دیگر افزایش تولید خودروسازان در 
حالی همواره به عنوان نسخه ای برای به صرفه کردن تولید و 
کاهش هزینه های سربار عنوان شده که که این موضوع نیز 
با وضعیت فعلی تأمین قطعه و هزینه های کمر شکن مالی 

چندان موردتوجه خودروسازان نیست.
بــه اعتقاد برخی کارشناســان، وجود نیــروی مازاد در 
خودروسازی کشــور یکی از دالیل افزایش هزینه تولید در 
این شرکت ها بوده و همچنان ادامه دارد. در این زمینه عضو 
هیأت رئیسه مجلس در اظهارنظری گفته بود: »خودروسازی 
کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی ها، مجلس 

و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است.«
وی با بیان این پرسش که چرا مدیران خودروساز زیربار 
نیروهای تحمیلی رفته اند؟ ادعا کرده که »۲۵ هزار نفر نیروی 
مازادی که در خودروسازی کشور وجود دارد، ساالنه هزینه 
هنگفتی را به دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می کند و 

به طور مستقیم بر هزینه تولید تأثیر می گذارد.«
قــدر مســلم افزایــش هزینه هــای ســربار و حقوق و 
دســتمزد ناشی از تورم نیروی انسانی عالوه بر اینکه به زیان 
خودروسازان دامن می زند باعث می شود خودروها نیز گران تر 
به دســت مصرف کنندگان برسند. اگر فرض کنیم متوسط 
حقوق دریافتی هر یک از کارکنان خودروســازی کشــور 
حداقل پنج میلیون تومان باشــد، وجــود ۲۵ هزار نیروی 
مازاد، ماهی حداقل ۱۲۵ میلیارد تومان و سالی هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان هزینه اضافی بر گردن این صنعت می گذارد.
بنابراین بخشــی از زیان انباشــته هنگفت خودروسازان 
در این ســال ها، ریشــه در وجود نیروهای مــازاد و اعمال 
سیاست قیمت گذاری دستوری دارد، نیروهایی که مدیران 
خودروســازی به دلیل دولتی بودن، معموالً در مقابل ورود 
آنها مقاومت نمی کنند. بررســی ها نشان می دهد، در اغلب 
شــرکت های خودروســازی جهان، کاهش تولید با کاهش 
نیروی انســانی نیز همراه اســت، جالب اینکه در سال های 
اخیــر باوجود کاهش ۴۰ درصدی تولیدات خودروســازان، 
نه تنها یک نفر از کارکنان این شــرکت ها کم نشــد، بلکه 
شــاغالن آنها افزایش نیز یافته اســت. برای مثال درحالی 
شاغالن ایران خودرو و ســایپا ساالنه افزایش می یابد که دو 
شــرکت جیلی و گریت وال موتورز در دو ســال اخیر تعداد 
شاغالن خود را با کاهش تقاضای جهانی خودرو و همچنین 
همه گیری کرونا به طور قابل توجهی کاهش داده اند. بر همین 
اساس، تعداد شاغالن جیلی )GEELY( از ۴۳ هزارنفر در 
ســال ۲۰۱۹ به ۳۸ هزارنفر در سال ۲۰۲۰ رسیده و تعداد 
کارکنان شــرکت گریت وال موتورز نیــز از ۷۱ هزار و ۶۱۷ 
نفر در ســال ۲۰۱۶ به ۵۹ هزار و ۷۶۰ نفر در سال ۲۰۲۰ 

رسیده است.

هزینه گزاف منابع انسانی خودروسازان ایرانی

 

به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل، 
مجمع عمومی عادی ســالیانه و مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت پتروشــیمی شهید تندگویان 
)ســهامی عام( روز یکشــنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، 
در ســالن آزادگان مرکز همایش های پژوهشگاه 

صنعت نفت برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور ۸۵/۵۴ 
درصد اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور 
۸۶/۳۵  درصد اعضا و به ریاســت محمدحســن 

فامیلی و با حضور ارکان مجمع رسمیت یافت.
ســیدرضا قاسمی شــهری، مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی شهید تندگویان در ابتدای این جلسه 
با بیان اینکه سال گذشــته از سوی مقام معظم 
رهبری سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
اعالم شــد گفت: این شعار نشان از دغدغه تولید 
و رســیدن به استقالل کشور در رهبر انقالب بود 
و در همین راســتا تالش کردیم تا با جلساتی که 
به طور مرتــب و دو بار در هفته برگزار می کردیم 

مشکالت تولید را در شرکت مرتفع کنیم.
وی پس از معرفی شــرکت از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی و محصوالت تولیدی به معرفی ترکیب 
سهامداران پرداخت و اظهارداشت: نسبت به سال 
۱۳۹۹ تغییر عمده ای در ترکیب ســهامداران به 

وجود نیامده است.
قاسمی شــهری در ادامه گفت: در راســتای 
تکریــم کارکنان و افزایش رضایتمندی ایشــان 
طرح طبقه بندی مشــاغل، طــرح بیمه تکمیلی 
درمــان برای کلیه کارکنــان و اصالح و بازآرایی 
ســاختمان شرکت در دســتور کار قرار گرفت و 

اجرایی شد.
وی، انتخــاب شــرکت پتروشــیمی شــهید 
تندگویان به عنوان برترین عرضه کننده در بورس 
کاالی ایران در ســال ۱۴۰۰، کسب رتبه برتر در 

زمینه عملکرد مطلوب کنتــرل تولید در ارزیابی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین ۵۴ شرکت 
پتروشیمی کشــور و انتخاب شرکت پتروشیمی 
شهید تندگویان به عنوان ناشر برتر توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار در ســال گذشــته را برخی 
از افتخارات کسب شده شرکت پتروشیمی شهید 

تندگویان در سال ۱۴۰۰ خواند. 
تندگویان  شــهید  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
ثبت رکورد تولید ســاالنه کل مجتمع از ابتدای 
راه انــدازی تاکنون برای چهارمین ســال متوالی 
را بــه میزان بیــش از یک میلیــون و یک صد و 
شصت ودو هزار تن در سال ۱۴۰۰ خواند و گفت: 
با ارائه خوب محصوالت بازار PET توانســتیم از 

التهاب یا تغییر در بازار جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: افزایش ۵۷ درصدی سود خالص 
در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن و ثبت 
رکورد جدیــد تولید در واحد پلیمری A و تحقق 
۱۰۲ درصدی برنامه تولید مصوب ســال ۱۴۰۰ 
برخی دیگــر از اقدامات و دســتاورد ها در حوزه 

تولید در سال گذشته بوده است.
قاسمی شهری با برشــمردن برخی از اقدامات 
و دستاورد ها در حوزه پشــتیبانی تولید در سال 
گذشــته اظهارداشــت: حمایت از خودکفایی و 
ساخت داخل، بومی ســازی کاتالیست پاالدیوم و 
رســاندن عدد ریسک شــرکت به ۰/۹۴ براساس 
الزامــات ممیزی ایــرکا برخی از دســتاورد های 

شرکت است.
وی عملکــرد تولیــد کل در ســال ۱۴۰۰ به 
تفکیک محصول را بیان و روند رو به رشــد تولید 
محصوالت مرغوب طی ۱۰ سال اخیر را صعودی 

و روبه پیشرفت دانست.
مدیرعامل پتروشــیمی تندگویــان ادامه داد: 
مشکالت تأمین خوراک پس از آتش سوزی واحد 

پتروشــیمی  پارازایلین 
بوعلی سینا و هزینه های 
تحمیل شده  و  ســنگین 
شــامل هزینه های حمل 
دریایی و محدودیت های 
ذخیره سازی و هزینه های 
عمده تریــن  مرتبــط 
چالشــی بود که شرکت 
بــود که  مواجه  آن  بــا 
مردادمــاه  امیدواریــم 

واحد در  این  امســال 
گرفته  قرار  ســرویس 
و هزینه هــای تحمیل 

 شده صفر شود.
این مقام مســئول 
تحریم های ظالمانه که 
قطعات  تحریم  شامل 
که  انحصــاری  یدکی 
از آلمــان و ژاپن وارد 
می شــدند و مشــکل 

تأمین کاتالیست های مورد نیاز از سازندگان اصلی 
خارجی را چالش دیگری خواند که شرکت با آن 

دست وپنجه نرم کرده است.
قاسمی شهری عملکرد فروش شرکت طی سه 
ســال اخیر به تفکیک فروش داخلی و صادرات را 
اعالم و افزایش هزینه های تأمین خوراک ناشــی 
از حادثه آتش ســوزی پتروشــیمی بوعلی سینا، 
چالش هــای لجســتیکی و مشــکالت اجتماعی 
منطقــه ای را چالش هــای حــوزه بازرگانی این 

شرکت پتروشیمی دانست.
وی به بیان اقدامات شاخص صورت گرفته در 
جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ 
پرداخــت و گفــت: راه اندازی خــط هفتم واحد 
نســاجی POY، تعمیر اساســی کمپرسور تأمین 
هوای واحد شیمیایی دوم و به روزرسانی نرم افزار 
سیســتم کنترل DCS واحد پلیمــری برخی از 
اقدامات شــاخص و پرتعداد صورت گرفته در این 

حوزه بودند.
مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان به بیان 
اقدامــات مؤثر صورت گرفتــه در حوزه مدیریت 
مالی پرداخت و گفت: کســب رتبه ۵۶ در جمع 
یک صد شرکت برتر کشور و افزایش ۵۷ درصدی 
ســود خالص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش 
از این و رســیدن سود خالص به ۳۲ هزار و ۸۴۴ 
میلیــارد و ۴۰۴ میلیــون ریال، برخــی از این 

اقدامات هستند.
وی روند ســوددهی شــرکت را روندی مثبت 
و رو به باال خواند و اظهارداشــت: سود عملیاتی 
شــرکت به میزان ۴۴ درصد در مقایســه با سال 
گذشته رشد داشته و هر سهم شگویا نیز با ۱۳۷۴ 

ریال افزایش همراه بوده است.
قاسمی شــهری در پایان به بیــان برنامه های 
آتی پتروشــیمی تندگویان پرداخــت و گفت: با 

توجه به نام گذاری ســال ۱۴۰۱ از سوی مقام 
معظم رهبــری به نــام »تولیــد، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« تالش بر آن است تا با راه اندازی 
خط هشــتم واحد POY، واحــد پنبه مصنوعی 
STAPLE و همچنین انبار اتوماتیک، شناســایی 
تنگنا هــای تولید و مشــکالت عملیاتی به منظور 
دســتیابی به تولید پایدار و برخی اقدامات دیگر 

در این راستا حرکت کنیم.
در ادامــه همچنیــن در ایــن مجمع گزارش 
مالی حسابرس قرائت شد و حسابرس بر عملکرد 

شفاف مالی شرکت صحه گذاشت.
در ادامه صورت های مالی شرکت پتروشیمی 
شــهید تندگویان بــه تصویب مجمــع عمومی 
رســید و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشــار برای انتشار آگهی های رسمی این 

شرکت انتخاب شد.
همچنین ســود قابل تقسیم سهام شگویا نیز 
بــا موافقت مجمع به ازای هر ســهم ۱۲۵۰ریال 

تصویب شد.
بعــد از پایان مجمع عمومی عادی ســالیانه، 
بالفاصلــه مجمع عمومــی فوق العاده شــرکت 
پتروشــیمی شــهید تندگویان با دستور جلسه 

اصالح ماده ۱۹ اساسنامه برگزار شد.
بر اســاس این ماده شــرایط حضور سهامدار 
حقیقــی در مجامــع و مشــارکت در رأی گیری 
به صورت حضور شخص حقیقی، وکیل یا قائم مقام 
قانونی وی با داشتن وکالت نامه امکان پذیر است. 
همچنین هر ســهامدار تنها دارای یک حق رأی 

است.
گفتنی اســت این مجامع بــا توجه به ابالغیه 
ســازمان بورس درخصوص مصوبه ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا و رعایت پروتکل های بهداشــتی 

برگزار شد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شگویا:

سود خالص پتروشیمی شهید تندگویان ۵۷ درصد افزایش یافت

 PET جلوگیری از التهاب یا تغییر در بازار *
با عرضه مناسب محصول

* کاتالیست پاالدیوم، بومی سازی شد
* شگویا ۱۲۵۰ ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی شــهید 
تندگویان، گفــت: راه اندازی خط هفتم واحد 
نســاجی POY، تعمیر اساســی کمپرسور 
و  دوم  شــیمیایی  واحــد  هــوای  تأمیــن 
 DCS به روزرسانی نرم افزار سیستم کنترل
واحد پلیمری برخی از اقدامات شــاخص و 
متعدد صورت گرفته در جهت پشــتیبانی و 

رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ بودند


