
همسایه ها یاری کنید تا ایشان شهرداری کنند
ش�هردار تهران: به مح�ض اینکه اعضای هیات 
مدیره بانک ش�هر کام�ل ش�ود، مدیرعامل جدید 
تعیی�ن خواهد ش�د، اما در حال حاض�ر مدیرعامل 

فعلی با قدرت به کار خود ادامه می دهد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( مدیرعام��ل بانک ش��هر با ق��درت فعالیت 
می کند اما باید برکنارش کنند.

ب( کار مدیرعامل بانک ش��هر تمام اس��ت و باید 
شب عیدی دنبال یک شغل دیگر باشد.

ج( شفاف س��ازی ح��ق ماس��ت مگ��ر اینکه پای 
مدیرعاملی بانک شهر وسط باشد.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
شعر زیر از کدام شاعر معاصر است؟

برج باغ ها و
 اجازه ساخت و ساز در باغ شهرهای پایتخت

 ما این قطار را متوقف کرده ایم
اما خط ترمز آن

 مدتی است ادامه دارد
 تا متوقف شود

الف( سهراب سپهری
ب( قیصر امین پور

ج( فروغ فرخزاد
د( برادر پیروز حناچی - شهردار تهران -

ایضا ش�هردار تهران: موضوع مت�رو حاکمیتی 
اس�ت و باید همه در پش�تیبانی آن ت�اش کنند و 
نباید فشار آن فقط بر روی شهرداری تهران باشد.

اظهارنظ�ر فوق یادآور ک�دام یک از گزینه های 
زیر است؟

الف( خرج که از کیسه میهمان بود
حاتم طایی شدن آسان بود

ب( همسایه ها یاری کنید
تا بنده شهرداری کنم

ج( قرض که رسید به صدتومن هر شب بزن مرغ و پلو
د( هیچکدام

ننجون
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وزیر کشور گفت:  رسانه ب��ا متخلفان گزارش  باید 
رانندگی ش��دید و قوی برخورد شود و 
به هیچ عنوان به آنها رحم نش��ود. باید 
ب��ا افرادی که از قانون تخطی می کنند 

برخورد جدی تری شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست 
مش��ترك ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی 
ترافیک شهرهای کش��ور و کمیسیون 
ایمن��ی راه ه��ا اظهار ک��رد: از پیش از 
یک ماه قبل دوس��تان در دستگاه های 
مختل��ف مجموعه اقدامات��ی که الزم 
اس��ت برای ام��ن تر کردن س��فرهای 

نوروزی انجام دهند را اعالم کردند.
وی اف��زود: در ط��ول س��ال باید 
جلسات مختلفی با محورهای تک بعدی 
به ف��رض با مح��ور نق��اط حادثه خیز 
برگزار ش��ود تا تمام کار به پایان سال 
ختم نشود. تعداد خودروها روز به روز 
افزایش پیدا می کند و به مراتب سفرها 
هم بیش��تر از پیش می ش��ود و به تبع 
تصادفات هم زیاد می شود ولی ما باید 
کاری کنیم ک��ه آمار تصادفات کاهش 
پی��دا کند. اگر ما تالش کنیم و با تمام 
ظرفی��ت پ��ای کار بیای��د و همچنین 
از ظرفیت ه��ای مردم اس��تفاده کنیم 
کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای 

قطعاً کاهش پیدا می کند.
وزیر کشور گفت: ما استان هایی که 
دارای بیشتر تصادفات بودند را با اولویت 
زودتری برایش��ان اقدامات خاص انجام 
دهیم و یک سیستم تشویق و تنبیه هم 
برایشان در نظر بگیریم. در استان هایی 
که تصادف��ات و تلفات جاده ای افزایش 
پی��دا کرده باید سیس��تم ها و نهادهای 
اداری آنجا را تنبیه کنیم و این موضوع 

از طرف پلیس به آنها ابالغ شود.
رحمانی فضل��ی در ادام��ه تصریح 
کرد: هواشناسی باید به مردم اطالعات 
دقیق ده��د و همین بح��ث وضع آب 
و ه��وا می تواند خیلی ب��ر کاهش آمار 

تصادفات جاده ای تأثیر داشته باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: از وظایف 
است  اطالع رس��انی  ذاتی صداوس��یما 
و ای��ن نه��اد نباید تقاض��ای پول برای 

تبلیغاتی مانند تبلیغات پلیس داش��ته 
باشد، پول را باید از نهادهای خصوصی 
بگی��رد نه نهاده��ای حاکمیتی، ما این 

موضوع را حتماً پیگیری می کنیم.
وزیر کشور گفت: ما نه تنها در وزارت 
کشور بلکه در هیچ نهادی با دادستانی 
مشکل نداشتیم ولی الزم است به برخی 
از پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود 
و اهمیت بیش��تری داده شود و جریمه 
رانندگان مس��ت بیش��تر ش��ود. باید با 
متخلفان ش��دید و قوی برخورد شود و 
به هیچ عنوان به آنها رحم نش��ود. باید 
با افرادی ک��ه از قانون تخطی می کنند 

برخورد جدی تری شود.
وی گف��ت: م��ن هم��ان موقع که 
متوجه ش��دم بازیکن فوتب��ال در برابر 
مأمور راهور گردن کش��ی کرده اس��ت 
از دادس��تان ه��م خواس��تم ک��ه با او 
ش��دیدترین رفتار را داش��ته باش��ند، 
ولی بع��د دیدیم ک��ه آن بازیکن خود 
به اش��تباه خود پ��ی ب��رد و از پلیس 
عذرخواه��ی ک��رد و موض��وع بین آن 

بازیکن فوتبال و پلیس رفع شد.
رحمانی فضل��ی بار دیگر تاکید کرد: 
من به عنوان وزیر کشور تأکید می کنم که 
پلیس نباید با هیچ متخلفی با هیچ درجه 
مدیریتی مدارا کند و باید با ش��دیدترین 
رفتارها با آنها برخورد کند. رانندگانی که 
رفتار پرخطر در هنگام رانندگی دارند را 
باید ممنوع السفر کرد و یا حتی گواهینامه 

آنها را در ایام عید گرفت.
وزیر کش��ور با اش��اره به بخش��ش 
مدت توقیف خودروهای متخلف که در 
پارکینگ پلیس راهور است، گفت: این 
خودروها اگر تخلفات پرخطری داشته 
باشند نباید از توقیف آزاد شوند ولی اگر 
تخلفات جزئی داش��ته باشند می توانند 

مدت توقیف شان بخشیده شود.

قیمت واقعی دیه باالی ۵۰۰ 
میلیون تومان است

دادس��تان تهران گفت: قیمت دیه 
برای سال 98 باالی 500 میلیون تومان 
است در صورتیکه قیمت دیه را امسال 

270 میلیون تومان اعالم کردیم.

عباس جعف��ری دولت آبادی نیز در 
این نشست اظهار کرد: اگر می خواستیم 
به قیم��ت واقعی عمل کنیم قیمت دیه 
به باالی 500 میلیون تومان می رس��ید 
در صورتیکه قیمت دیه را امس��ال 270 
میلیون تومان اعالم کردی��م. وی افزود: 
مرتب با بحث رانندگی پرخطر رانندگان 
درگیر هستیم و اگر قوانین به درستی اجرا 

شوند تعداد این رانندگان کم می شود.

برخورد جدی با همه عوامل 
تاثیرگذار در تصادفات

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: برای 
کاهش آمار ح��وادث جاده ای و تلفات 
بای��د برخورد ج��دی با هم��ه عوامل 

تأثیرگذار داشته باشیم.
محمد اسالمی در حاشیه این نشست 
اظهار کرد: حوادث جاده ای تبدیل به یک 
بال ش��ده بود. به همین دلیل تصمیم بر 
این ش��د تا در این مس��ئله استانداران و 
فرمانداران با حضور موثر نقشی محوری 
ایف��ا کنند.ب��رای کاهش آم��ار حوادث 
جاده ای و تلفات بای��د برخورد جدی با 

همه عوامل تأثیرگذار داشته باشیم.
وی گف��ت: به همین منظور س��ه 
راهکار در نظ��ر گرفته ای��م. اولین قدم 
مربوط به افزایش ایمنی نقاط حادثه خیز 
اس��ت. به همین منظ��ور در این نقاط 
عالئ��م هش��داردهنده نص��ب کرده ایم. 
دومین قدم افزایش و تعمیر دوربین های 
نظارتی اس��ت و سومین اقدام مربوط به 

حضور حداکثری و آماده پلیس است. 

درخواست ۲ میلیاردی صداوسیما
جانش��ین فرمانده ناجا با اشاره به 
برنامه های ناج��ا برای نوروز 98 گفت: 
صدا و س��یما ب��رای 20 روز تعطیالت 
نوروزی برای اجرای برنامه از ما حدود 
2 میلیارد تومان پول خواسته است که 

این هزینه باالیی است.
ایوب س��لیمانی اظهار کرد: برنامه 
جام��ع و تکمیل��ی ناج��ا در راس��تای 
کاهش نقاط حادثه خیز آماده ش��ده و 
امیدواریم تا س��ال آینده 6 هزار نقطه 

حادثه خیز را کاهش دهیم.

امام صادق علیه  السام:
دلها نیز، همچون مس، زنگار می  بندد، پس آنها را با 

استغفار صیقل دهید.
عّدة الداعي : ص۲۴۹

در اولین سال انتشار
»توشهیدنمیشوی«
بهچاپپانزدهمرسید

کتاب »تو ش��هید نمی شوی«  م�هربان روایت های��ی از حیات جاودانه ی�ار 
شهید مدافع حرم، ش��هید محمودرضا بیضایی در 

اولین سال انتشار خود به چاپ پانزدهم رسید.
ای��ن کتاب که توس��ط دفتر مطالع��ات جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی تهیه شده است، روایت های 
برادر شهید از فراز و فرودهای یک زندگی با برکت، 
کودکی و نوجوانی، مس��جد و مدرسه تا دانشگاه و 

پادگان، تبریز تا تهران و از تهران تا شام است.
این کتاب، سال گذشته و در چهارمین سالگرد 
ش��هید محمودرضا بیضایی منتش��ر شده بود و در 
طول یک س��ال، با اس��تقبال عالقه مندان به چاپ 

پانزدهم رسیده است.
گفتنی است ش��هید محمودرضا بیضایی، 29 
دی م��اه 1393 در س��وریه منطقه »قاس��میه« در 

جنوب شرقی دمشق به شهادت رسید.

با تقدیم به مردم کرمانشاه
رضاصادقیبا»زندگیکن«
بهبازارموسیقیرسید

در آخرین روزهای س��ال 97  ب ا مض�ر ر آلبوم جدید رضا صادقی با نام چا
»زندگی کن« وارد بازار موسیقی شد.

تازه ترین آلبوم موس��یقی رضا صادقی با عنوان 
»زندگی کن« با ارائه 14 اثر متفاوت به آهنگسازی 
و ترانه سرایی تعدادی از هنرمندان و شاعران کمتر 

شناخته شده در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
»زندگ��ی کن«، »هس��ت و نیس��ت«، »هنوز 
عاش��قتم«، »راحت رفت«، »قبل رفتنت«، »چوك 
دهات��ی - پس��ر روس��تایی«، »تالفی«، »خس��ته 
می ش��م«، »بذار عاشقت باش��م«، »تا بوده همین 
بوده«، »بغض و باروت«، »عزیزوم« و »عاش��ق که 
می ش��ی« 14 قطعه ای هستند که در آلبوم جدید 
رضا صادقی به تهیه کنندگی س��عید سال افزون و 
میالد ماهان راد در دس��ترس مخاطبان قرار گرفته 

است.

جش��ن  پنجمین  انقالب جناح فرهنگی هنر  هفته 
با ش��عار »هنر متعهد به حقیقت« در 
تهران و سایر استان های کشور برگزار 
و ط��ی آن چهره هنر انقالب در س��ال 

97 معرفی می شود.
جش��ن هفته هنر انقالب و معرفی 
چهره س��ال هنر انقالب که از س��ال 92 
به همت معاونت هنری حوزه هنری آغاز 
شده با رصد عملکرد هنرمندان رشته های 
مختل��ف ط��ی یک س��ال در زمینه هنر 
متعهد و انقالبی و با توجه به شاخصه های 
س��طح تاثیرگذاری، گس��تره مخاطبان، 

حرکت در مس��یر گفتم��ان فرهنگی و 
هنری، جریان سازی و کنشگری در برابر 
رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و... در حال حاضر به پنجمین 

دوره خود رسیده است.
جشن هفته هنر انقالب که به همت 
حوزه هنری و با همکاری موسس��ه سپهر 

سوره هنر برگزار می شود به مناسبت سالروز 
شهادت شهید مرتضی آوینی در تاریخ 20 
فروردین ماه 98 آغاز می ش��ود و در طول 
یک هفته ضمن مرور مهمترین رویدادهای 
مرتبط با هنر انقالب و هنرمندان انقالبی و 
معرفی چهره سال هنر انقالب، با نمایش 
فیلم ها، اجرای تئاترها، برگزاری کنسرت 
و نمایشگاه های تجس��می و... تا تاریخ 27 

فروردین ادامه پیدا می کند.
پنجمین جش��ن هفته هنر انقالب 
با ش��عار »هنر متعهد به حقیقت« 20 
تا 27 فروردین 98 در تهران و س��ایر 

استان های کشور برگزار می شود.

در پنجمین جشن هفته هنر انقاب؛

چهرههنرانقالبدرسال۹۷معرفیمیشود

درخواست وزیر کشور از پلیس راهور:

رانندگانپرخطرراممنوعالسفرکنید

مجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت 
س��رمایه گذاری صنای��ع ش��یمیایی ای��ران 
)سهامی عام( روز سه شنبه 1397/12/21 
با حضور بیش از 84 درصد سهامداران در 
محل تهران � بزرگراه چمران � تقاطع یادگار 
امام � هتل پارس��یان اوین � سالن کوه نور، 
به ریاست دکتر محمودنژاد و نظارت آقایان 
رفیعا و علوی و دبیری علی دوس��تی برگزار 

شد.
در ای��ن مجمع پ��س از ارائ��ه گزارش 
هی��ات مدی��ره توس��ط دکت��ر امیررحیم��ی 
مدیرعامل ش��رکت و ارائه گزارش بازرس 
قانون��ی صورت های مالی ب��ه تصویب کلیه 
س��هامداران رس��ید. صاحبان س��هام مبلغ 
600 ری��ال را به عنوان س��ود خالص قابل 
تقسیم هر س��هم تصویب کردند. در پایان 
روزنامه ه��ای دنیای اقتص��اد و اطالعات به 
عنوان روزنامه های کثیراالنتشار و سازمان 
حسابرس��ی به عنوان حس��ابرس مستقل و 
بازرس قانونی ش��رکت برای سال مالی 98 

انتخاب گردیدند.
ش��یران که با هیات مدی��ره تازه نفس 
خود، مجمع عمومی س��االنه خ��ود را در روز 
س��ه ش��نبه 97/12/21 با ارائه گزارش 
عملکرد س��ال 97 و ترس��یم چش��م انداز 
روش��نی برای سال آینده )98( برگزار کرد 
که نویدبخش احیای روزگار طالیی گذش��ته 

برای سهامداران خود بود.
این شرکت در سال 97 با میزان تولید 
167 هزار تن نرم��ال پارافین، 117 هزار 
ت��ن الکیل بنزن خطی و 8 هزار تن الکیالت 
س��نگین اگرچه در میزان تولید نس��بت به 
سال 96 تفاوت چش��مگیری نداشته است 
ام��ا در ح��وزه ارزش ف��روش داخل��ی یک 
رش��د 50 درصد و در حوزه ارزش فروش 

صادراتی رش��د 16درص��د را تجربه کرده 
اس��ت. ای��ن موض��وع باعث س��ودآوری به 
میزان 352 میلیارد تومانی برای سال مالی 
م��ورد اش��اره و 762 ریال برای هر س��هم 

شیران گردیده است.
سود هر س��هم شیران می توانست بالغ 
ب��ر 1000 ریال برای هر س��هم صعود کند 
اگ��ر 127 میلی��ارد تومانی )باب��ت مطالبات 
خارجی مشکوک الوصول( به ذخیره گرفته 

نمی شد.

ش��یران که اندک ان��دک در حال خارج 
شدن از رکود چند ساله و غلبه بر چالشهای 
حقوق��ی نظی��ر مطالب��ات خارج��ی و داخلی، 
انباش��ت محص��والت صادرات��ی و کمب��ود 
خ��وراک بنزن و نوس��انات ارز که هر کدام 
ب��ه تنهای��ی قادر ب��ه زمین گیر ک��ردن یک 
شرکت بودند، می باشد و سودای جهش به 
کانالهای سودس��ازی باالت��ر از 1000 ریال 
برای هر س��هم را دارد، ب��ه گونه ای که در 
پیش بینی س��ال 1398 س��ود هر سهم را 
1100 ریال اعالم نمود و روز س��ه ش��نبه 

21 اس��فند در مجمع عمومی خود از تحقق 
سود 360 ریالی هر سهم در سه ماهه خبر 
داد و چشم انداز سود 1450 ریالی را نیز 
برای س��هامداران وفادار ش��یران ترسیم 
 نموده اس��ت که یک اتفاق طالیی محس��وب 

می شود.
عملکرد سه ماهه اول سال مالی که در 
روزهای آخر آن قرار داریم نیز بسیار قابل 
توجه بود. این ش��رکت در دی و بهمن سال 
جاری با فروش بالغ بر 257 میلیارد تومانی 
و ب��رآورد ف��روش بال��غ ب��ر 140 میلیارد 
تومانی اس��فند فروش سه ماهه شرکت را 
در آس��تانه 400 میلیارد تومان قرار داده 
اس��ت و مژده فروش ب��االی1600 میلیارد 
تومانی برای سال مالی منتهی به آذرماه 98 

را به سهامداران خود می دهد.
موضوع جذاب دیگر برای س��هامداران 
وضعیت مطالبات خارجی 34 میلیون دالری 
شرکت است که در حس��ابهای سال 97 به 
عنوان ذخیره نگهداری ش��ده است و امید 
ب��ه وصول آنها )که در صورت تحقق به نرخ 
روز تس��عیر خواهد شد( می تواند جذابیت 
مضاعفی برای سهامداران به همراه داشته 
باش��د  مجم��ع نیز ب��ر پیگیری وص��ول آنها 

تاکید کرد.
داس��تان 7 س��اله ع��وارض 10 درصد 
 C14-C10 ارزش افزوده هیدروکربنهای
ک��ه همچن��ان در کش��اکش ام��ور مالیاتی، 
هیاتهای تش��خیص و دی��وان عدالت اداری 
به س��ر می برد با یک خبر خ��وب و اخذ رای 
دی��وان عدالت اداری مبنی بر کاالی عمومی 
بودن وامانی بودن هیدروکربنها برای دوره 
چه��ارم س��ال 91 همراه بود ک��ه البته این 
رای هنوز در مدت زمان بیس��ت روز قابل 

اعتراض خواهد بود.

:LAB اما گزارش طرح توسعه دوم
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران در سال 1373 با ظرفیت تولید ساالنه 
50 هزار تن الکیل بنزن خطی )LAB( و 42 
هزار تن نرمال پارافین با استفاده از دانش 
فنی و مهندس��ی پایه ش��رکت UOP شعبه 
لن��دن راه اندازی گردید و در س��ال1382 
طرح توس��عه ش��ماره 1 خود را ب��ا همکاری 
شرکت E&C LG و با استفاده از تکنولوژی 
موج��ود انج��ام داد و ظرفی��ت تولید الکیل 
بنزن خطی تا 75 هزار تن در سال و ظرفیت 
تولی��د نرمال پارافین ت��ا 140 هزار تن در 
سال افزوده شد که با کنترل مناسب شرایط 
عملیاتی در حال حاض��ر بیش از 110 هزار 
تن الکیل بنزن خطی و 170 هزار تن نرمال 

پارافین تولید می شود.
در س��الهای گذش��ته، تصمیم ب��ر انجام 
ط��رح توس��عه ش��ماره 2 و تبدی��ل نرم��ال 
پارافی��ن م��ازاد ب��ه الکیل بن��زن خطی که 
دارای ارزش اف��زوده باالت��ری می باش��د، 
گرفته ش��د. برای تولی��د الکیل بنزن خطی 
 ،)Hot Oil( نیاز ب��ه واحدهای روغ��ن داغ
پاکول و آلکیالس��یون می باش��د که در حال 
حاضر در واحد آلکیالسیون از اسید بسیار 
خطرناک HF اس��تفاده می شود در حالی که 
در تکنول��وژی جدید برای آلکیالس��یون از 
 PEP کاتالیست جامد در واحد هایی به نام

و DETAL استفاده می گردد.
در ای��ن راس��تا تصمیم بر انج��ام طرح 
توسعه ش��ماره دو با استفاده از تکنولوژی 
جدی��د در س��ه ف��از جداگان��ه مهندس��ی، 
خری��د ونصب گرفته ش��د و در مرحله اول 
با برگ��زاری مناقصه بی��ن المللی جهت فاز 
مهندسی، شرکتی از کره جنوبی انتخاب و با 
انعقاد قرارداد برخی فعالیت های مربوط به 
فاز مهندس��ی در حال انجام می باشد. الزم 
به ذکر اس��ت ب��ا توجه به اینک��ه در انجام 
طرح توسعه شماره 2 تصمیم بر استفاده از 
به روزترین تکنولوژی و دانش فنی موجود 
در دنیا ب��رای تولید آلکیل بن��زن خطی که 
در انحصار ش��رکت آمریکای��ی UOP با نام 
DETAL می باش��د گرفته شده است، نیاز 
به خرید دانش فنی و مهندس��ی پایه از آن 
شرکت می باشد و در این خصوص مذاکرات 
اولی��ه انجام ش��د و پس از امض��ای برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( توسط دولت 
محترم، شرکت UOP همکاری خود را برای 
واگ��ذاری حق دانش فنی و مهندس��ی پایه 
اع��الم نمود و توافق نامه ای با آن ش��رکت 
امضا شد که پس از برگزاری جلسه اولیه، 
ش��رکت UOP فعالیت خ��ود را آغاز نمود و 
بخش��ی از اطالعات مربوط به مهندسی پایه 

را ارائه نمود.
اما پس از گذش��ت 2 سال مواردی نیز 
هنوز از طرف شرکت UOP ارائه نگردیده 

که به شرح زیر ارایه شده است:

1� برخی مدارک مهندسی پایه.
 Logic( کنترل��ی  ه��ای  سیس��تم   �2
Control System( مرب��وط ب��ه واحده��ای 
فرآیندی پاکول و دیتال که بدون داش��تن 
اطالعات آنها اجرایی و عملیاتی نمودن طرح 

امکان پذیر نیست.
3� گواهی امتیاز بهره برداری از ظرفیت 
افزای��ش یافته واحدهای موجود که هزینه 

آن قبال پرداخت شده است.
4� کاتالیس��ت ه��ا DETAL ب��ه عنوان 
اصل��ی تری��ن و حیات��ی تری��ن بخ��ش طرح 

توسعه.
5� نقشه های برج های عملیاتی و قطعات 

مربوط به آنها.
6� سایر کاتالیس��ت های عملیاتی واحد 

.PEP پاکول و غربال های واحد
ضمنا توجه به این نکته ضروری اس��ت 
که با توجه به اهمیت کلیدی مس��ایل باقی 
مانده در فاز مهندس��ی )فاز E( با ش��رکت 
UOP ه��ر گون��ه اق��دام در فازه��ای )فاز 
خرید، P( )فاز نصب C( منوط به تکمیل فاز 
مهندس��ی و نقش��ه ها و اطالعات فنی مورد 

نیاز است.
پیش��رفت بخش های E )مهندسی پایه 
و تفصیل��ی(، P )خری��د داخل��ی و خارج��ی 
تجهیزات( و C )اج��را و بهره برداری( طرح 

توس��عه در ط��ی س��ال مالی منته��ی به آذر 
1397 به شرح جدول زیر می باشد:

درصد پیشرفت
8۰
16
1۲

فاز
E
P
C

الزم به ذکر اس��ت هی��ات مدیره با توجه 
به دوره جدید تحریم های ظالمانه که از آبان 
م��اه آغاز گردیده و باعث ب��روز وقفه در طرح 
توسعه شده اس��ت تالشهای گسترده و همه 
جانبه ای را برای تکمیل نواقص موجود در فاز 
مهندسی در دستور کار خود قرار داده است 
تا نواقص موجود باعث ایجاد ریسک برای طرح 
توسعه و بهره برداری از آن در سالهای آتی به 
لحاظ مسائل فنی، حقوقی و گارانتی های الزم 
که بایس��تی ش��رکت ارائه دهنده لیسانس 
)UOP( تعه��د نماید، ایجاد نکند و طرحی که 
تاکنون هزینه های زیادی برای آن انجام شده 
است و هزینه های بیشتری نیز برای تکمیل 
آن مورد نیاز است سرانجام بتواند با بهترین 
شرایط به بهره برداری برسد. در همین راستا 
مجمع نیز با تاکید بر پیگیری طرح توس��عه و 
اجرای تعهدات طرف خارجی هرگونه اقدام در 
فازهای خرید و اجرا را به تکمیل فاز مهندسی 

از طریق شرکت UOP منوط نمود.

در مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 600 ریال سود به ازای هر سهم تصویب گردید

عملکرد مثبت هیات مدیره جدید 
رضایت سهامداران را به همراه داشت


