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الیحه بودجه سال 1402 هنوز به مجلس نرسیده بود 
که باعث اختالف دولت و مجلس شد! نیمه آذرماه در 
حالی که همه منتظر ارسال الیحه بودجه به مجلس 
بودند، این موضوع توســط برخی نمایندگان مجلس 
یادآوری شد که با توجه به پایان برنامه توسعه ششم، 
دولت بایــد اول برنامه هفتم توســعه را به مجلس 
بفرستد و بررســی الیحه بودجه سال آینده قبل از 
آن قانونی نیست. بر این اساس یک عضو کمیسیون 
برنامــه و بودجه مجلس اعالم کــرد: دولت می تواند 
الیحه برنامه توســعه هفتم را به مجلس ارسال کند 
و بعد الیحه بودجه را به صورت سه دوازدهم بفرستد 

که این امر قانونی بوده و نیز مسبوق به سابقه است.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس در آن زمان  در تذکــر آئین نامه ای، گفت: 
این امکان وجود دارد که برنامه هفتم را یکسال دیگر 
تمدید کنیم تا دولت فرصت الزم برای ارائه با کیفیت 
تر داشته باشد بنابراین پیشنهاد می کنم دولت الیحه 
بودجه را ســر موعد بیاورد و برنامه هفتم یکســال 
دیگر در دستورکار قرار بگیرد. اما محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس در پاســخ به تذکر رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس ، گفت: نظر شــما به عنوان یک 
نماینده محترم اســت اما بنا نیست که خالف قانون 
عمل کنیم؛ در جلسه سران این موضوع مورد بحث 
قرار گرفت و حداقل از مردادماه این موضوع در حال 
بحث و بررسی است، مگر آئین نامه اجازه می دهد که 
بودجه سالیانه بدون برنامه پنجساله تنظیم شود. ابتدا 
باید برنامه هفتم تصویب شود و سپس بر اساس آن 

بودجه 1402 در مجلس تصویب گردد.
پس از آن نیز وقتی دولت الیحه بودجه را به مجلس 
فرستاد تا چند روز مجلس از اعالم وصول آن امتناع 
ورزید اما معلوم نشــد چه شــد کــه مجلس از این 
موضوع کوتاه آمد و قبول کرد که دولت برنامه توسعه 
را بعدا بفرستد! به این ترتیب بررسی الیحه بودجه در 

مجلس آغاز شد.
امــا این تنها مورد رویارویی دولت و مجلس بر ســر 
بودجــه نبود. در همان زمان اختالف بر ســر الیحه 
بودجه سال آینده، درباره کسری بودجه سال 1401 
نیز اختالف نظری بین مجلس و دولت شکل گرفت. 
این داستان با سخنان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شد که به صراحت 
اعالم کرد: اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند 
افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت در نتیجه باید 
برای ۳00 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
چاره اندیشی شود. اما میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه ادعا کرد که کسری بودجه 400 هزار میلیارد 
تومانی مطلقاً واقعیت ندارد و تحقق بودجه نزدیک به 
100 درصد اســت. پس از آن احسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد که سمت ســخنگوی اقتصادی دولت را هم 
دارد، بــه کمک میرکاظمی آمــد و اعالم کرد: طبق 
اطالعاتــی که وجود دارد، اصال چنین برآوردی برای 
بودجه نداریم و این عدد غیر دقیق اســت. اما شاید 
جالب باشــد که بدانیم اولین کسی که این کسری 
بودجه را در مجلس اعالم کرد، خود میرکاظمی بود! 

وی در آبان ماه در مجلس گفته بود که در هفت ماه 
نخست امســال تنها 66 درصد منابع بودجه محقق 
شده و این روند تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت. 

بر این اساس کسری بودجه 1401 بالغ بر 470 هزار 
میلیارد تومان برآورد می شــود که بالغ بر یک سوم 

کل بودجه است.
اینکه چگونه کســری بودجه امسال حل شد معلوم 
نیست و جزو عجایب خلقت است اما در زمان بررسی 
بودجه در مجلس و تغییراتی که در این الیحه توسط 
نمایندگان شکل می گرفت، یکبار دیگر سخن از 400 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش آمد، اما این 

بار توسط دولت و درباره بودجه سال 1402!
نهم اســفندماه میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و 
بودجــه صراحتا در مخالفت بــا تغییرات مجلس در 
بودجه سال آینده گفت: تا اینجای بررسی بودجه غیر 
از 200 همت بابت نرخ ســاده تــا االن حدود 400 
همت در بودجه مغایرت ایجاد شــده؛ بعضی از آنها 
مربوط به حقوق اســت که ما بایــد هر ماه پرداخت 
کنیــم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم 
می شود این کارها را نکنیم؛ ۵0 همت اوراق به معنای 
رشد 400 همتی افزایش نقدینگی است؛ همین االن 
هم بانک ها نمی توانند اوراق بفروشند ما برای جبران 
تبصره 14 قرار بود اوراق بدهیم اما بانک ها نمی خرند. 

حاال دوباره می خواهید اوراق اضافه کنید.
اما محمد رشیدی در جمع خبرنگاران در واکنش به 
صحبت های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص مغایرت 400 همتی )هزار میلیارد تومان(
در بودجه ســال آینده گفت: دولت الیحه بودجه را 
به مجلــس ارائه می کند که زمانی این الیحه تبدیل 
به قانون می شــود که در مجلس به تصویب برســد. 
طبیعتا در زمان بررســی الیحه، نمایندگان مطالبی 
مد نظرشان اســت که دولت آن را در الیحه نیاورده 
است پس مغایرت چیز طبیعی است. وی افزود: برای 
ما مهم توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری است که 
سقف بودجه افزایش پیدا نکند چون باعث ناترازی و 
کسری بودجه شده که نتیجه آن تورم و افزایش پایه 
پولی است؛ این همان کاری است که پارسال و امسال 

انجام دادیم یعنی سقف بودجه افزایش پیدا نکرد.
این عضو هیات رئیســه مجلس ادامه داد: بر همین 
اساس تمامی تالش مجلس این بود که سقف بودجه 
افزایش پیدا نکند و ناترازی در بودجه نداشته باشیم 
اما وجود مغایرت مشــکلی ندارد. البته که مغایرت 

400 همتی هم در بودجه درست نیست.
رشیدی خاطرنشان کرد: پیشــنهاداتی که ناشی از 
افزایش ســقف بودجه بود در مجلس مطرح نشد و 
یــا نمایندگان پس گرفتند. پس مجددا می گویم که 
افزایش ســقف بودجه و مغایرت 400 همتی درست 
نیســت؛ آقای میرکاظمی هم در نامــه ای به رئیس 
جمهــور موضوع مغایرت 400 همتی را مطرح کرده 
که رئیس جمهور آن را به رئیس مجلس ارجاع داد. 

آقای قالیباف هم به آن نامه پاسخ دادند.
سرنوشــت این 400 هزار میلیارد هم مشخص نشد 
که چه بود و چه خواهد شــد، آن چه مشخص شد 
این اســت که الیحه بودجه ســال آینده که به قول 
کارشناســان باعث تورم باالی 60 درصد می شــود 
کسری بودجه شــدید هم می آورد و از االن دولت و 
مجلس به دنبال مقصر جلــوه دادن دیگری در این 

موضوع هستند. 

الیحه بودجه و آشکار شدن اختالف دولت و مجلس

فقط 400 هزار میلیارد تومان ناقابل! 

آن چه مشخص شــد این است که 
الیحه بودجه سال آینده که به قول 
 60 باالی  تورم  باعث  کارشناســان 
درصد می شود کسری بودجه شدید 
هم می آورد و از االن دولت و مجلس 
دیگری  دادن  جلوه  مقصر  دنبال  به 

در این موضوع هستند 

اوایــل دی ماه بود که حضور محمد مخبر در جلســه 
سران سه قوه خبرساز شــد؛ اینکه معاون اول رئیس 
جمهور به عنوان نفر چهارم در جلسه سه نفره حضور 
یابد، کمی عجیب بود اما در آن زمان اعالم شد که وی 
در این جلسه »گزارشی از پیشرفت های کشور در حوزه 
سرمایه گذاری، کنترل تورم و پیشران های اقتصادی« 
ارائه کــرد. اما یک ماه پس از آن شــورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا مصوبه ای را ابالغ کرده که بر اساس 
آن هیاتی 7 نفره جهت واگذاری اموال دولت تشکیل 
می شود که ریاست آن به عهده محمد مخبر است، آن 

حضور عجیب معنای واضح تری پیدا کرد. 
این مصوبه که باعث ابهام ها و انتقادات بســیاری شد 
»مولد ســازی« نام یافته اســت، مصوبه ای که ظاهرا 
هدف از آن فروش اموال مازاد دولت برای صرف کردن 
آن در مواردی بود که دولت نیاز دارد. اما بســیاری از 
صاحب نظران معتقدند که این امر برای جبران کسری 
بودجه دولت یا نقد کردن بخشی از اموال دولت است. 
اما عالوه بر این موضوع انتقادات بســیاری درباره این 
مصوبه، چگونگی تصویب آن و شرایط اجرای آن وجود 

دارد.  
یکی از انتقاداتی که از شــروع تشکیل جلسات سران 
قوا و تصمیم ســازی و قانون گذاری در این جلســات 
همواره وجود داشــته، این اســت که آیا قانون گذاری 
در قابل مصوبات این جلســه بــه معنای بی خاصیت 
کردن مجلس، به عنوان قوه مقننه نیست؟ این همان 
موضوعی اســت که در دی ماه  باعث اعتراض الیاس 
نادران نماینده تهران و استعفای وی از نمایندگی شد، 
استنعفای که سرنوشت آن معلوم نشد!  نادران پانزدهم 
دی ماه در صحن مجلس با اعتراض به دخالت »شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا« در کار مجلس 
گفت: »شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس 
را بی خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم هایی 
که می گیریــد از کارآمدی و کارایی انداخته اید.« حاال 
مصوبــه اخیر که به »مولدســازی دارایی های دولت« 
نامیده می شــود، عمق ســخن نادران را بیشتر نشان 
می دهد.  اما صرف نظر از ایــن انتقاد عام، درباره این 
مصوبه خاص جلسه سران سه قوه نیز انتقادهایی وجود 
دارد. بر اساس آنچه منتشــر شده مصوبه مولدسازی 
دارایی های دولت، در جلســه شــصت و هفتم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا تصویب شــد و 
21 آبــان 1401 به تایید رهبری رســید. بر اســاس 
این مصوبه، هیات عالی مولدســازی دارایی های دولت 
مرکــب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشــور، وزیر راه و 
شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده 
از طــرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس 
قوه قضائیه تشکیل شــد. دبیرخانه و مجری مصوبات 
ایــن هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت. این 
هیات همچنین مصونیــت قضایی دارد و هیچ نهادی 

حق پیگرد آن را هم ندارد! 
بر اســاس تعریفی که از وظایف این هیات شده، آنها 
موظف به شناســایی کامل اموال غیر منقول دولت و 
تعییــن تکلیف آن ها ظرف مدت حداکثر یک ســال 

با اســتفاده از روش های مختلف از جمله؛ واگذاری و 
فروش اموال مازاد و مولدســازی با مشــارکت بخش 
خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی 
به پیشــنهاد وزارت امور اقتصــادی و دارایی و تعیین 
تکلیف طرح های تملک دارائی های سرمایه ای )عمرانی( 

نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک ســال با اســتفاده 
از روش هــای مختلف از جمله: واگذاری، اســتفاده از 
مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از 
طرح ها و حذف طرح های فاقد توجیه، هستند. اما این 
وظایف به واگذاری دارایی های مازاد دولت برای جبران 
کسری بودجه )در کنار افزایش نرخ تعرفه ها و مالیات( 

هم تفسیر می شود.
عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب در واکنش 
به این مصوبه ســران قوا در توئیتی نوشــت: مصوبه 
اعالم نشــده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازی 
دارایی های دولت غیرقابل قبولترین کاری اســت که 
در ذهن می توانست باشد. چگونه ممکن است چنین 
موضوعــی بدون هیچ بحث و گفــت وگوی عمومی و 
برخــالف بدیهیات قانونگــذاری مصــوب و اجرایی 
شــود؟ حسن سبحانی، فعال اقتصادی اصولگرا نیز در 
واکنش به این مصوبه تصریح کــرد: در زندگی کاری   
ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی 
تصمیمات اقتصادی که توســط برخی مقامات اتخاذ 

می شد، وحشت داشتم و از خسارت هایی که در فقدان 
آگاهی از ســاز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه 
می شــد بر خود می لرزیدم. تصمیم اخیر »مولدسازی 
دارایی های دولت« در صدر آن موارد می باشــد. چند 
روز از علنی شــدن این مصوبه، انتقاد از آن به مجلس 
رسید و یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی از سکوت مجلس در 
برابر طرح مولدســازی دارایی های دولت انتقاد کرد و 
گفــت:  می توانم بگویم این اقدامــات پرهزینه چیزی 
شــبیه فاجعه برای کشــور اســت. محمود احمدی 
بیغش در نطق میان دســتور خود در جلسه 10بهمن 
مجلس ضمن انتقــاد از آن چه انفعال مجلس در برابر 
طرح مولدســازی خواند، بیان کرد: مطلبی که بنده را 
متعجب  از این تصمیم مساله دار کرده، سکوت شدید 
نمایندگان مجلس است. این شــورا با نادیده گرفتن 
ارکان رســمی قانونگذاری کشــور از جمله مجلس به 
ظاهر قانونگذار وارد چنیــن تصمیم گیری های بدون 
پشتوانه قانونی می شــود. این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه 
خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت:  دقیقا بفرمایید 
که کجای این دایره قدرتمند و مطمئن قرار گرفته اید 
که به راحتی به کل مجلس پشت پا می زنید و به عنوان 
یک ضلع این رکن وارد چنین تصمیم گیری می شوید؟ 
رئیــس مجلس؛ چرا تا به حال از این قدرت باشــکوه 

پشت صحنه استفاده  نکردید؟
وی این اقدام را »کاپیتوالسیون داخلی« و بدعت گذاری 
غلط توصیف و ابراز عقیده کرد: اساسا مگر این دارایی 
متعلق به دولت اســت که بخواهــد در یک فرآیند به 
نهادهای غیر پاسخگو واگذار شود؟ به واهلل اگر ذره ای 
رفتار انقالبی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض 
به این تصمیم صحن مجلس را ترک می کردند تا آقای 
قالیباف با خیال راحت با دیگر ســران قوا خودشــان 

تصمیم بگیرند. 
اعتراض به فروش این اموال در ماه های آخر سال ادامه 
داشــت اما در میان انبوه مسائل و مشکالت مردم گم 
شد و با بی اعتنایی همراه شد و گویا هیات فروش اموال 

دارند با خیال راحت کار خود را پیش می برند!

از »بی خاصیت کردن مجلس« تا »مصونیت قضایی اعضای هیات« 

داستان عجیبی به نام »مولدسازی« 

 امام و رهبری همواره تاکید داشــتند 
که مجلس شورای اسالمی در راس امور 
است. حال ســران قوا مصوبه ای برای 
مولدســازی دارایی های دولت داشته 
که برای چند نفر مصونیت قائل شدند 
و در عین حال هم مجلس حق دخالت 
و بررســی ندارد که این، شبهاتی را به 

وجود می آورد

 

مجمع عمومی فوق   العاده شــرکت نفت پاالیش نفت اصفهان 
که از این پس هلدینگ پتروپاالیش اصفهان خوانده می شــود 
با حضــور صاحبان 6۳/ 66 درصد ســهام، محســن قدیری 
مدیرعامــل، محمدامیــر نیکوهمت رئیــس مجمع عمومی، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهــادار و همچنین نماینده 
حسابرس قانونی برگزار شد.  مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان گفت: امروز ما در مجمع عمومی فوق العاده ســرمایه 
شــرکت پتروپاالیش اصفهان را از 1۹0 هزار میلیارد ریال به 
227 هزار میلیارد ریال افزایش دادیم که معادل 1۹٫4 درصد 
افزایش سرمایه اســت. به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، دکتر محسن قدیری در مجمع 
عمومی فوق العاده این شــرکت که با حضور حدود 67 درصد 
از سهامداران و در ســالن اجتماعات باشگاه فرهنگی ورزشی 
شهرک شــهید محمد منتظری برگزار شد، ضمن قدردانی از 
هیات مدیره و کارکنان این شــرکت اظهار داشــت: بر اساس 
فرمایشــات رهبر معظــم انقالب مبنی بر حرکت به ســمت 
پتروپاالیش شدن شرکت های پاالیش نفت ما نیز این موضوع 

را در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی افزود: حفظ وضع موجود با توجه به اینکه اتحادیه اروپا در 
حال تغییر دادن سبد سوختی خود است و تا سال 20۳۵ این 
تغییر به ایران خواهد رســید، درست نیست و از این رو ما باید 
در راســتای تامین نیاز سوختی برنامه ریزی داشته باشیم و با 
تبدیل شدن به هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در راستای تغییر 

تولیدات خود گام برداشته ایم.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان همچنین به تصویب 
قانونی در مجلس شــورای اســالمی مبنی بر اینکه ۵ درصد 
تخفیف شــرکت های پاالیشــی به شــرطی تامین شود که 
40 درصد ســود خالص خود را به پروژه های در دســت اجرا 
اختصاص دهند، اضافه کرد: سال گذشته 100 درصد و امسال 
70 درصد از سود پاالیشگاه اصفهان از همین محل تامین شد.

وی گفت: واحد تصفیه گازوئیل به عنوان ابر پروژه پاالیشــگاه 

اصفهان در شــهریور ماه امسال و 2 سال زودتر از زمان تعیین 
شــده بهره برداری شــد و حداقل 1٫۵ هزار میلیارد تومان از 
هزینه هایی که قرار بود به پیمانکار پرداخت شود، کاهش یافت.

پیشرفت پروژه ها باالی ۹۷ درصد است
قدیــری همچنیــن در خصوص آخرین وضعیــت پروژه های 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در سال 1401 نیز ابراز داشت: 
وضعیت پیشــرفت پروژه ها در سال جاری در مقایسه با سال 
گذشــته باالی ۹7 درصد بوده و پیشــرفت واقعی منطبق با 
پیشرفت برنامه ای برآورد شده که این اتفاق در پروژه ها در کل 

کشور بی نظیر بوده است.
وی تصریح کرد: این میزان پیشرفت پروژه ها مورد تایید شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، مشاور وزارت نفت و رئیس 

گروه اقتصادی رهبر معظم انقالب قرار گرفته است.
مدیرعامــل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه تاخیر 
در اجرای پروژه در تامین اعتبار آن با توجه به شــرایط فعلی 
کشور تاثیر زیادی دارد و از این رو سعی داریم همه پروژه ها را 
در زمان تعیین شده اجرایی کنیم، اضافه کرد: همه پروژه های 

هلدینگ پتروپاالیش اصفهان به روز است.
وی راه انــدازی واحدهــای RHU وRFCC را از مهم ترین 
پروژه های در دســتور کار هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اعالم 
کرد و ادامه داد: این 2 پروژه هشــت گره داشــته که در سال 
جاری گره های پروژه را باز کردیم و قرار اســت با اســتفاده از 

سرمایه گذاری خارجی اجرا شود.
قدیری با بیان اینکه هدفگذاری ما این است که در سال 140۵ 
خام فروشی نداشته باشیم، گفت: ما در چشم انداز خود در این 
سال تبدیل شدن به هاب پروپیلن ایران را دیده ایم و نزدیک به 

600 هزار تن پروپیلن را تولید خواهیم کرد.
وی افــزود: هلدینگ پتروپاالیش اصفهان در 6 ماه اول ســال 
رشــد ۳۵7 درصدی سود خالص را داشــته و اتفاقات بسیار 
خوبی در شــرکت رقم  خورده و رتبه اول سوددهی را در بین 

شرکت های پاالیشی داشتیم.

ارزش سهام ما ۲0 برابر شده است
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تصریح کرد: از زمان 
ورود شرکت پاالیش نفت اصفهان در بورس تاکنون ارزش دالر 
10 برابر شده و ارزش سهام ما 20 برابر شده است و اگر خرد 
ســهام دراز مدت انجام شود شاهد سرمایه گذاری و سوددهی 
خوبی هســتیم. وی با بیان اینکه در سال جاری 6 شرکت را 
در زیر مجموعه خود ثبت کرده ایم، تصریح کرد: این شرکت ها 
مبنای توسعه ما هستند و سوددهی ما را افزایش خواهند داد. 
قدیری با بیان اینکه ما کار را بین شــرکت های فرعی تقسیم 
کرده ایم، اضافه کرد: شــرکت ســهروردی صفاهان راه اندازی 
واحدهای RHU وRFCC و توسعه زنجیره ارزش پروپیلن و 
LNG و هلدینگ مشعل پویا توسعه زنجیره ارزش هایتک را 

در دستور کار دارد.
وی گفت: شرکت مالصدرا نیز راه اندازی پارک گوگردی را بر 
عهده دارد، در سال 140۵ ما 700 تن گوگرد داریم که باید از 
امروز برای آن فکری داشــته باشیم و این محصول را به ارزش 
افزوده تبدیل کنیم، همچنین شرکت راهبر ترابر انرژی نیز ما 
را در فروش محصوالت کمک قابل توجهی می کند و برای این 
شرکت 100 دستگاه کشنده خریده ایم و دیگر سرمایه گذاری 
در این شرکت نخواهیم داشت ضمن اینکه در حال حاضر بیش 

از 200 جایگاه توزیع بنزین زیر مجموعه این شرکت است.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیــش اصفهان تصریح کرد: بحث 
برندینگ پتروپاالیش اصفهان نیز توسط جایگاه های سوخت 
محقق خواهد شــد. وی با بیان اینکه ما با 7 همت می توانیم 
LAB را با باالترین تکنولوژی روز دنیا راه اندازی کنیم، گفت: 
رایزنی هایی را در این زمینه انجــام داده ایم و روزانه ۳0 هزار 
بشکه نفت سفید را تصفیه خواهیم کرد و ساالنه 40 میلیون 
دالر سوددهی خواهیم داشت. قدیری با بیان اینکه در شرکت 
اکسیر ایرانیان از محل سود شرکت، توسعه را خواهیم داشت، 
ادامه داد: در سال 140۳ همه شرکت ها در بورس عرضه خواهد 

شد و زنجیره ارزشی را برای سهامداران ایجاد خواهیم کرد.

راه اندازی نیروگاه هزار مگاواتی
وی با بیــان اینکه در بحــث انرژی خورشــیدی ورود کرده 
ایم و با همکاری شــرکت مشــعل پویا و یک شرکت خارجی 
راه اندازی این پروژه را در دستور کار داریم، گفت: این نیروگاه 
تــا هزار مگاوات برق را تولید خواهد کرد. مدیرعامل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان با بیان اینکه ما به شرکت پروژه و صادرات 
محور تبدیل شده ایم، گفت: ما هر برنامه ای را در نظر گرفته ایم 
محقق کرده ایم و به ســطح 4 بلوغ سازمانی خواهیم رسید، 
توانمندی های همه پرســنل را شناسایی کرده ایم، 200 مدیر 
را تربیت خواهیم کرد و تحویل صنعت نفت خواهیم داد. وی 
تصریح کرد: بر اســاس بررسی اولیه تنها 4۳ درصد از مدیران 
شرکت توانمندی داشــتند و ما برای همه مدیران برنامه های 
دقیقی را اعمال کردیم و ضعف ها و نیازها را شناسایی کردیم و 

با آموزش هدفمند در حال توانمندسازی آنها هستیم.
قدیری با بیان اینکه ما تا پایان ســال آینده سیستم یکپارچه 
منابع را برای اولین بار در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اجرایی 
می کنیم، گفت: در این سیســتم عملکرد نیروهــا ارزیابی و 
مشخص می شود که بهره وری و پاداش ها چگونه توزیع شود.

وی تصریــح کرد: امروز ما در این مجمع از 1۹0 هزار میلیارد 
ریال به 227 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه می رسیم که 
معادل 1۹٫4 درصد افزایش سرمایه است. مدیرعامل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: ما نیز نام هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان را به نام شــرکت پتروپاالیش اصفهان تغییر دادیم تا 

برند »شپنا« برای ما حفظ شود.
ایجاد زنجیره ارزش

 در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان
همچنین احمدرضا عظیمی، سخنگوی هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان نیز در این مجمع با بیان اینکه این هلدینگ در حال 
حاضر تامین کننده 2۵ درصد از انواع فرآورده های نفتی کشور 
اســت، گفت: تولیدات پاالیشگاه اصفهان در 17 استان بزرگ 
کشــور از جمله تهران، خراسان رضوی، مازندران و… توزیع 

می شود.
وی با بیان اینکــه هلدینگ پتروپاالیــش اصفهان مطابق با 
فرمایشــات رهبر معظــم انقالب تبدیل شــدن به مجموعه 
صادرات محور را در دستور کار دارد، گفت: در راستای تحقق 
این امر ایجاد زنجیره ارزش در صنعت نفت کشور، جلوگیری 
از خام فروشــی، تولید محصوالت دوســتدار محیط زیست 
و اشــتغال زایی را در برنامه خود دارد. ســخنگوی هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان با تاکید بر اینکه این شــرکت در راستای 
تحقق مسئولیت اجتماعی خود برنامه ریزی های جدی را دارد، 
ابراز داشــت: در این راســتا اجرای طرح های محیط زیستی 
برای کاهش آالینده های موجود در فرآورده های ســوختی از 
مهم ترین اقدامات این شــرکت است و این در حالی است که 
این مجموعه در راستای اشــتغال زایی برای افراد بی بضاعت 
نیز برنامه داشــته و بیش از ۵ میلیارد تومان در ســال جاری 
برای این امر به کمیته امداد پرداخت کرده اســت. وی اضافه 
کرد: تربیت نیروی متخصص بــا همکاری 2 مجموعه فنی و 
حرفه ای در 2 شهرســتان هجوار شــرکت از جمله شــاهین 
شــهر و خمینی شهر نیز از دیگر برنامه های در دستور کار در 
راستای تحقق مسئولیت اجتماعی است که تاکنون در شاهین 
شــهر این موضوع محقق شده و در خمینی شهر نیز در حال 
پیگیری اســت. وی خاطرنشان کرد: در راستای منویات رهبر 
معظم انقالب و بیانیه گام دوم انقالب که باید نیروی انســانی 
را ارتقا داد طی یکسال و نیم اخیر اتفاقات خوبی در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان شــاهد بودیم و بالغ بر یک هزار و ۹۳0 
نفر نیرو تبدیل وضعیت و ۹۵0 هزار نفر تبدیل مدرک شدند.

فعال سازی بیش از ۴00 پروژه
عظیمی با بیان اینکه بیش از 400 پروژه در پاالیشگاه اصفهان 
در حال اجرا است، افزود: با سودآوری پاالیشگاه رتبه اول بین 
شــرکت های پاالیشی بورسی کشور را کسب کردیم و به عدد 
2۸ هزار میلیارد تومان سود طی ۹ ماهه دست یافتیم و ۳۵0 

درصد رشد را شاهد هستیم.

در مجمع عمومی فوق   العاده شپنا مطرح شد

افزایش سرمایه پتروپاالیش اصفهان به میزان ۲۲۷ هزار میلیارد ریال


