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مديرعامل تاپيکو از فروش حدود ۱۰۰ هزار 
ميلي��ارد ريالی و رش��د ۷۴ درصدی فروش 
تجميع��ی ش��رکت ه��ای زيرمجموع��ه اين 
هلدينگ در ش��ش ماه نخس��ت سال جاری 

خبر داد.
به گ��زارش روابط عموم��ی تاپيکو، مهندس 
محم��ود مخدومی مديرعام��ل اين هلدينگ 
در نشست بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکتهای 
تابعه که با حضور مدي��ران عامل و معاونين 
بازرگانی ش��رکتها برگزار ش��د، گفت: تاپيکو 
پس از رشد ۵۷ درصدی فروش در سال ۹۷ 
نس��بت به س��ال ۹۶ موفق شد، در شش ماه 
نخس��ت س��ال جاری نيز با فروش تجميعی 
۹۱ ه��زار و ۴۱۰ ميليارد ريال، ميزان فروش 
محصوالت شرکتهای زيرمجموعه خود را در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد 

افزايش دهد.
مخدومی گفت: اين شرکت در حالی توانست 
به اين ميزان فروش در ۶ ماهه نخس��ت سال 

جاری دس��ت يابد که در مدت مشابه س��ال قبل حدود ۵۲۵۶ ميليارد تومان 
فروش داشته است.

مديرعام��ل تاپيکو گفت: رتبه اين ش��رکت در همايش رتبه بندی ش��رکتهای 
برتر ايرانی در س��ال ۹۶ رتبه ۲۳ بود که در سال ۹۷ توانستيم با افزايش ۵۷ 
درصدی، فروش تجميعی را از ۸۵۰۰ به ۱۳۱۰۰ ميليارد تومان رسانده و اين 

رتبه را به ۲۰ ارتقاء دهيم.
وی افزود: با توجه به افزايش ۷۴ درصدی فروش ش��ش ماه اول س��ال ۹۸ به 
نسبت مدت مشابه سال قبل، به نظر می رسد تا پايان سال مالی ۹۸ می توانيم 
در جمع ۱۵ شرکت برتر ايرانی از حيث شاخص فروش در همايش رتبه بندی 

IMI۱۰۰ قرار بگيريم.
وی از موفقي��ت تاپيک��و در تحقق ۱۰۱درصد از تعهد فروش ارز ش��رکتهای 
پتروش��يمی تابعه خود )به ش��رکت ملی صنايع پتروش��يمی( در سامانه نيما 
تا پايان ش��هريور س��الجاری خبر داد و گفت: وزير محت��رم تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ) بر اس��اس اعالم شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی ( گزارشی 
را با موضوع »موفقيت های هلدينگ تاپيکو وابس��ته به شستا در ميزان تحقق 
۱۰۱ درصد فروش  به  دکتر جهانگيری معاون اول  محترم رياست جمهوری 
ارائه که رونوش��تی از نامه تش��کر دفتر ايشان عطف به اين گزارش خطاب به 
رئيس کل بانک مرکزی و مقام عالی وزارت نفت، در اختيار ما قرار گرفت که 

بسيار اميدوار کننده و دلگرم کننده بود.
مخدومی در ادامه افزود: در ابتدای س��ال جاری قيمت هر س��هم تاپيکو ۲۲۶ 

تومان بوده و  امروز قيمت هر س��هم تاپيکو 
به ۳۱۰ تومان رسيده که )با احتساب تقسيم 
۴۰ تومان س��ود هر سهم در مجمع عمومی( 
می توان گفت قيمت س��هام تاپيکو از ابتدای 

سال تاکنون ۵۵ درصد رشد داشته است.
وی همچنين به افزايش سهام شناور تاپيکو 
اشاره کرد و گفت: دو سال قبل سهام شناور 
تاپيک��و کمتر از ۵ درصد ب��ود که با اقدامات 
صورت گرفته، اکن��ون به ۱۲ درصد افزايش 
يافت��ه اس��ت. او همچني��ن به باق��ی ماندن 
تاپيکو در جمع ۱۰ ش��رکت فعال بورسی در 
تابس��تان ۹۸ اش��اره کرد و گفت: طی چند 
فصل گذشته تاپيکو همواره جزء ۱۰ شرکت 
برتر فعال بازار س��رمايه  بر اس��اس شاخص 
های اعالمی از س��وی سازمان بورس و اوراق 
بهادار بوده و امروز بازدهی سهام آن باالتر از 
بازدهی شاخص ش��يميايی و پرتفوی تاپيکو 

است.
مديرعام��ل تاپيک��و ادامه داد: در ش��ش ماه 
نخس��ت امسال حدود ۱.۱۶ درصد از س��هام هلدينگ سلولزی را با ۷  درصد 
از س��هام تاصيکو مبادله کرديم که با اين اقدام هم س��ود تحصيل شده بسيار 
خوبی از اين سرمايه گذاری شناسايی شده و هم گامی در راستای رعايت مفاد 

ماده ۲۸ دستورالعمل حاکميت شرکتی برداشته شده است.
مخدومی ادامه داد: خوشبختانه موفق شديم بر اساس سهم ۱۷ درصدی خود 
از ش��رکت پتروشيمی مرجان در فرايند افزايش سرمايه اين شرکت مشارکت 

کنيم که ارزش افزوده بسيار خوبی برای تاپيکو ايجاد خواهد نمود.
وی به مش��ارکت تاپيکو در عرضه اوليه سهام ش��رکت پتروشيمی برزويه در 
س��الجاری اش��اره کرد و گفت: تاپيکو ۱.۷  درصد از سهام شرکت پتروشيمی 
برزويه را جهت عرضه اوليه ارائه کرد که توانس��تيم از اين محل ۱۵۲ ميليارد 

تومان سود شناسايی کنيم که اقدام بسيار ارزشمندی بود.
وی به انتصابات انجام ش��ده در تاپيکو در ۱۰ ماهه گذش��ته نيز اشاره کرد و 
گفت: اصرار داش��تيم که در حد امکان فرايند انتصابات را برمبنای شايس��ته 
س��االری، جوانگرايی و توجه به ظرفيت ه��ای درون مجموعه انجام دهيم که 
به همين منظور فهرس��تی از ظرفيت های انسانی دارای شايستگی جهت ارتقا 
در دی ماه س��ال گذش��ته از تمامی ش��رکتهای زير مجموعه  تهيه و مدنظر 

قرار گرفت.
وی ادام��ه داد: با اقدامات انجام ش��ده، ۱۱ درصد از انتصابات انجام ش��ده از 
داخل خوِد ش��رکت و ۵۲ درصد از داخل شرکتهای گروه تاپيکو و با ميانگين 

سنی ۴۲ سال صورت گرفته است.

س��ردار اش��تری گفت:حقوق اکثر ماموران پليس کمتر از ۴ ميليون تومان است 
و بنده تمام تالش خود را کردم تا در معيش��ت کارکنان ناجا گشايشی رخ دهد. 
س��ردار حسين اشتری فرمانده نيروی انتظامی گفت: در تمام دنيا شاخصی برای 
تع��داد پلي��س وجود دارد، در جهان به ازای هر هزار نفر ۵ تا ۸ پليس وجود دارد 
و در کش��ور ما به ازای هر هزار نفر کمتر از ۳ پليس مش��غول به کار هستند، اما 
ما س��عی می کنيم اين خلع نيزوی انس��انی را با امکانات جبران کنيم، باز هم در 
تجهيزات کمبود هايی داريم که سعی می کنيم آن را جبران کنيم.سردار اشتری 
با بيان اينکه کمک به پليس کمک به نظم و امنيت بيش��تر است، گفت: حقوق 

اکثر ماموران پليس کمتر از ۴ ميليون تومان است و بنده تمام تالش خود 
را کردم تا در معيش��ت کارکنان ناجا گشايش��ی رخ دهد و در سه سال 

گذشته بخشی از کسری حقوق را جبران کرديم.
وی بيان کرد: بنده زمانی که فيش حقوقی همکاران را مشاهده می کنم، 

شرمنده می شوم و به دنبال اين هستيم که طبق ظوابط و قانون اين مشکل 
را رفع کنيم.فرمانده ناج��ا در رابطه تعداد تماس های مردمی با پليس 

۱۱۰ گفت: از ابتدای سال ۱۶ ميليون و ۹۷۱ هزار و ۶۰۸ تماس 
مردمی با پليس ۱۱۰ گرفته شده است که ۹ ميليون و ۸۴۴ 

هزار و ۴۲۵ تماس عملياتی شده است.
س��ردار اش��تری در مورد گاليه مردم برای دير رسيدن 
پليس بعد از تماس های مردمی بيان کرد: اين را قبول 
داريم که در برخی موارد در رسيدن ماموران پليس 
س��ر صحنه حوادث تاخير وجود دارد که برای آن 
داليلی داريم، ممکن اس��ت مس��ير تردد پليس 
ترافيک باشد و يا تعداد نيرو های پليس در برخی 
مناطق کم باشد، اما بنای ما براين است که ماموران 

کمتر از ۱۰ دقيقه در حوادث حاضر شوند.
وی در م��ورد برخورد پليس ب��ا مردم گفت: طبق 
نظرس��نجی ها، نيروی انتظامی از نظر رضايتمدی 
مردمی در رده دوم قرار در بين دستگاه های مختلف 
را دارد و م��ردم به پليس اعتماد دارند، اما گاليه های 

هم وجود دارد که آن ها را قبول داريم.
فرمان��ده ناجا در مورد درگيری های بين مردم و ماموران 

پليس تصريح کرد: اين برخورد ها کمتر از گذش��ته ش��ده است، 
ام��ا آنقدر به اين موضوع در فضای مجازی پرداخته می ش��ود که 
مخاطبان تصور می کنند هر روز بين پليس و مردم درگيری وجود 
دارد در صورت��ی که اينگونه نيس��ت و ما تمام اي��ن درگيری ها را 

پيگيری می کنيم.
سردار اش��تری بيان کرد: البته اين تصاوير در فضای مجازی برنامه 
ريزی ش��ده منتش��ر می ش��ود و کل ماجرا به مخاطب نش��ان داده 

نمی شود، به عنوان مثال مامور پليس به فردی تذکر می دهد و در پی آن درگيری 
ايجاد می شود اما در فضای مجازی فقط فيلم درگيری منتشر می شود و اتفاقات 
قبل از آن به نمايش در نمی آيد. ده ها موارد از اين برخورد ها را بررسی کرديم و به 
اين نتيجه رسيديم که مامور ما وظيفه خود را درست انجام داده است. وی گفت: 
عده ای در خارج از کشور به دنبال خدشه وارد کردن به پليس هستند، اما موفق 
نمی شوند. در تجمعات س��ال ۹۶، مردم از نظام حمايت کردند، اما اسنادی را به 
دست آورديم که نشان می داد که عده ای در خارج از کشور به دنبال درگيری بين 

پليس و مردم هستند و  در صورتی که همه برخورد پليس را تحسين کردند.
فرمانده ناجا با تاکيد بر اينکه امنيت مردم خط قرمز پليس است، بيان کرد: 
پليس در برخورد با اش��رار مقتدر عم��ل خواهد کرد و به هيچ عنوان 
کسی اجازه ندارد محيط عمومی را ناامن کند. سردار اشتری در رابطه 
با اينکه برخی از افراد معروف و س��لبريتی ها توقع دارند دست به هر 
کاری بزنند اما پليس با آنها کاری نداشته باشد، گفت: ما با تمام اين افراد 
برخورد کرديم و آن ها مجبور به عذرخواهی از پليس ش��دند و برخی به 
زندان هم رفتند و استثنايی بين کسی وجود ندارد. استقرار گروه 
ضربت مواد مخدر در دره فرحزاد در همين حال سردار رحيمی 
گفت: ۹۰ درصد دره فرحزاد از حضور معتادان پاکس��ازی 
شده و گروه ضربت مواد مخدر را در آنجا مستقر کرديم.  
سردار حسين رحيمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
جلسه ستاد پاکسازی مناطق شوش، مولوی و هرندی از 
حضور معتادان اظهار کرد: پس از پاکسازی اين مناطق 
زندگی عادی به مردم اين منطقه بازگشته است. وی 
افزود: طرح پاکسازی مناطق آسيب ديده از سال ۹۷ 
آغاز شد و تاکنون اين طرح موفق بوده است. رحيمی 
گفت: عالوه بر نگه��داری معتادين متجاهر در مراکز 
نگهداری موضوع بازپروری نيز توسط دستگاه های ذی 
ربط نيز آغاز شده است.فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
اظهار کرد: هم اکنون ش��اهد افزايش ظرفيت مرکز باز 

پروری سروش هستيم.
وی گفت: تاکنون سازمان زندان ها ۵ هزار ظرفيت اضافه 
کرده است که امروز پس از ۶ ماه  ۲۶ هزار کيلومتر پاکسازی 
شده است.وی افزود: ۹۰ درصد دره فرحزاد از حضور معتادان 
پاکس��ازی ش��ده و گروه ضربت مواد مخدر را در آنجا مستقر 
کرديم.رحيم��ی تصريح کرد: با اجرای طرح ظفر  ۲۳۰ منزل را 
شناسايی کرديم که از اين تعداد ۳۰ منزل پلمب شدند.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ تصريح کرد: طرح انضباط بخشی نيز در ۱۵ 
نقطه انجام شد که در حد فاصل چهارراه وليعصر و پارک دانشجو 

باشگاهخبرنگاران بيش از هزار نفر جمع آوری شدند.

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن يادآوری اين که ۲۶ کيلومتر مربع از 
اراضی پايتخت، از لوث معتادان، پاکسازی شده است، گفت: يکی از موضوعات 
ضروری اين مناطق بعد از پاکسازی، بحث عمرانی و شهری است چرا که نگاه 
و جل��وه های بصری ش��هری تاثير زيادی بر حذف يا افزايش آس��يب در يک 
محله دارد. سردار اس��کندر مؤمنی روز شنبه در جلسه ستاد پاکسازی، سالم 
سازی و تثبيت مناطق شوش، هرندی و مولوی افزود: نگاه به معتاد نبايد نگاه 
به بخش اضافی جامعه باشد، حق معتادان نيست که در زير پل ها بخوابند و 

حق مردم منطقه هم نيست که هر روز شاهد آسيب باشند.
وی افزود: همين عقيده را سرلوحه قرار داديم و تالش کرديم سرپناهی برای 
اين قش��ر فراهم کنيم که مورد تقدير و تش��کر س��ازمان ملل هم قرار گرفت. 

اين مقام مس��ئول با اعالم اين خبر که اعتياد منشأ ۵۵ درصد طالق ها 
و س��اير آسيب ها است، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر در کشور، 

۲ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر و يک 
ميليون و ۲۰۰ هزار نفر مصرف کننده مستمر وجود دارد.وی ادامه 
داد: مجموع اين چهار ميليون معتاد در رده س��نی ۱۶ تا ۶۵ ساله 
هس��تند که پنج درصد اين جمعيت را معتادان متجاهر تش��کيل 
می دهند و وظيف��ه دينی ما ايجاب می کند تا از حداکثر تالش و 

ظرفيت برای پاکسازی اين عده استفاده کنيم.
سردار اسکندری با بيان اين که از اقدامات قضائی و انتظامی 

برای ايجاد مراکزی در جهت افزايش ظرفيت نگهداری 
معتادان بهره گيری ش��د، يادآور شد: آمارها نشان 

می دهد در اي��ن محله پنج هزار نفر جمع آوری 
شدند، محله ای که بارها و بارها وضعيت اسفبار 
آن از رسانه ها و نشريات بازتاب داده شده بود. 
حال پس از گذش��ت هفت ماه، شرايط بهينه 
ش��ده و بخش عمده ای از معتادان در مراکز 
در حال نگهداری ش��ده و م��ردم منطقه هم 
هم��واره قدردان زحمات ب��وده اند اما نگرانی 
بازگش��ت وضعيت به گذش��ته همچنان برقرار 

مانده است.
دبيرکل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر با بيان اين 

مطلب که بع��د از حوزه انتظام��ی و قضائی، بايد 
به موض��وع اجتماعی و فرهنگ��ی پرداخت، تصريح 

کرد: در همين راس��تا، طرح ياريگران برای بهره وری 
بهينه از همراهی آحاد ملت اجرا شد که نيازمند فراهم 
شدن بسترهای مشارکت بيشتر مردم دارد. وی افزود: 

طرح ياريگران با همکاری همه بخش های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای آغاز 
به کار کرده اس��ت و از مهرماه امس��ال همزمان با زنگ مهر همکاری خود با 
آموزش و پرورش را هم شدت بخشيده است. اين مقام مسئول ضمن يادآوری 
اين که اي��ن منطقه ۲۶ کيلومتر مربع از اراضی پايتخت را دربردارد که مورد 
پاکس��ازی قرار گرفته است، گفت: يکی از موضوعات ضروری اين مناطق بعد 

از پاکسازی، بحث کاربری عمرانی است. 
چرا که نگاه و جلوه های بصری شهری تاثير زيادی بر حذف يا افزايش آسيب 
در يک محله دارد.وی در اين باره توضيح داد: ديوارنگارهای رنگی، پاکس��ازی 
آثار دودآتش از روی ديوارها و زيباس��ازی در کنار ايجاد فضای  شور و نشاط 
و تفري��ح ياريگر ديگر ما در امر مب��ارزه با مواد مخدر خواهد بود؛ کاری که از 
عهده شهرداری منطقه به تنهايی برنمی آيد و نيازمند همراهی شهروندان 
س��اکن در منطقه اس��ت. دبيرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر، اصالح 
قواني��ن را يکی ديگر از راهکارهای مب��ارزه با مواد مخدر عنوان کرد 
و گفت: به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و س��ه تبصره 
مرب��وط ب��ه آن، معتادان به مواد مخدر و روان گ��ردان و متجاهر به 
اعتي��اد با دس��تور مقام قضايی از يک تا س��ه م��اه در مراکز دولتی 
و مج��از درمان نگهداری می  ش��وند. وی تصريح ک��رد: ۶ ماه زمان 
مناس��بی برای نگهداری از يک فرد معتاد نيس��ت و الزم است اين 
زمان برای رس��يدن به يک نتيجه مناس��ب افزايش يابد که 
دس��تيابی به اين امر نيازمند اصالح قانون دارد.س��ردار 
مومنی ادامه داد: اکنون در حال برطرف کردن خالء  
و چالش های قانونی از جمله مدت زمان نگهداری 
و درم��ان معتادان متجاهر هس��تيم و به زودی 
اين مس��اله نيز رفع خواهد ش��د. از موضوعات 
زمان يک تا س��ه تا ۶ ماه نگهداری اس��ت که 
بايد به  ۲ س��ال تمديد شود. وی يادآور شد: 
موضوع خرده فروشان و توزيع کنندگان هم 
از جمله مواردی اس��ت که ب��رای آن نقص 
قانونی وجود دارد چرا که خرده فروشان به 
دادس��را می روند و به دليل فرآيند طوالنی 
دادرسی با جريمه، آزاد شده و دنبال جذب 
مصرف کننده جديد می شوند در حالی که 
برای نابودی اين چرخه بايد خرده فروشان 
و توزي��ع کنندگان به همان مدتی که برای 
معتاد متجاهر در نظر گرفته شده است، در 

ايرنا اردوگاه نگهداری شوند. 

  یک شنبه  14مهر1398  شماره 5137 

اذان ظهر: 11:53 اذان مغرب: 17:59 اذان صبح فردا: 4:39  طلوع آفتاب فردا: 6:04
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پیش بینی آب وهوا

تهران 

°28 °18
مشهد 

°26 °13
قم 

°30 °17
اصفهان
°29 °10

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک ۱۶ 

نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
شاپا: ۳۹۴۷ - ۲۰۰۸ كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامصادقعليهالسالم:

دعا کردن برای هيچ امر کوچکی را، به خاطر کوچک بودنش رها نکنيد، زيرا حاجتهای 
کوچک نيز به دست همان کسی است که حاجتهای بزرگ به دست اوست.

وز حدیث ر

انس��ان يک تذکر در هر چهار س��اعت به خودش بدهد،بد نيست بهترين 
موقع بعد از پايان نماز،وقتی سر به سجده می گذاريد،مروری بر اعمال از 

صبح تا شب خود بيندازد،آيا کارمان برای رضای خدا بود.

تبریز
°27 °13

فروش ۱۰۰ هزار میلیاردی تاپیکو با رشد ۷۴ درصدی در سالجاری
مدیرعامل تاپیکو خبر داد:

پالك  تعداد هشت  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  اسالمى  انقالب  بنیاد مسکن 
تجارى در روستاى جهاد آباد ، شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت سوم) و 
9 پالك تجارى در همان روستا (نوبت اول) را از طریق مزایده عمومى بفروش 

برساند.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ یکشنبه 98/7/14 به 

آدرس اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند.

شهید همت:

تماس ۱۶ میلیون نفر با پلیس ۱۱۰ 
فرمانده ناجا مطرح کرد؛

مناطق پاکسازی شده از معتادان نیازمند 
جلوه های بصری

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تشریح کرد
گزارشگزارش

سیاست روز روزنامه صبح ایران
www.siasatrooz.com@siasatrooz
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