
 

 

 

 

 

 

 هوالحق

 »عصر خبر«مدیرمسئول محترم پایگاه خبري 

 با سالم

انتصاب چراغ خاموش در «با عنوان  1400شهریور  16بازگشت به خبر منتشر شده در آن پایگاه خبري در تاریخ 
و تنویر  رفع ابهاممطالب ذیل به منظور » آوران مجوز ماموریت دارد؟شــســتا/ رئیس هیات مدیره پتروشــیمی فن

 افکار عمومی ارسال می گردد.

       ضــی اســت برابر قانون مطبوعات نســبت به انتشــار بدون کم و کاســت متن این جوابیه، در همان جایگاه مقت
 (تیتر یک) اقدام نمایید.

انتصاب چراغ خاموش در شستا/ رئیس هیات «مطلبی تحت عنوان  1400شهریور ماه  16روز سه شنبه در  .1
صرخبر«پایگاه خبري در خروجی » شیمی فن آوران مجوز ماموریت دارد؟مدیره پترو قرار گرفت. فارغ از » ع

ــات ــت گزارش ــار این دس ــت پرده تهیه و انتش که به منظور به  نیت گردانندگان این پایگاه خبري و افراد پش
شرکتهاي تابعه آن همزمان با  صادقانه خادمان مردم در هلدینگ تاپیکو و  شاندن فعالیت  شیه ک صدي حا ت

ـــورت میدر وزارت تعاون، کار و رفاه ی در مقام وزیراي دکتر عبدالملکجناب آق گیرد، ذکر موارد اجتماعی ص
 ضروري است: ماوقعجهت روشن شدن  زیر

با حکم وزیر وقت با ســمت  پلیمری با مدرك کارشــناســی ارشــد مهندســی رویا رفیعســرکار خانم  1-1
ـــی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفتر  رکلیمد ـــغول بازرس به خدمت مش
شندمی سالاواخر. در با ستا ههیات مدیره تاپیکو و کمیتجاري  فروردین ماه  ش صابات  ضوع  ،انت مو

سمتایشــان  انتصــاب ، به گونه حقوق و مزایابدون دریافت هیچدر وزارتخانه مذکور و  با حفظ 
شد، مقرر  را مورد پذیرش قرارداد ووران آ شرکت پتروشیمی فن هیات مدیره عنوان عضو غیرموظف

وزارت تعاون، کار و رفاه منابع توســعه مدیریت و گذاري تأمین اجتماعی از معاونت شــرکت ســرمایه
 استعالم نماید. بالمانع بودن این امر را اجتماعی

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ــعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ  2-1  ــخ به  1/4/1400معاونت توس در پاس

سرمایه شرکت  ستعالم  ستخدامی ا صاب با مقررات اداري و ا اعالم را گذاري تأمین اجتماعی، مغایرت این انت
سرکار خانم رفیعی صله و دربال کرده و  ضویت در  2/4/1400تاریخ  فا ستعفاي خود را از ع صورت مکتوب ا ب

در جلسه  5/4/1400استعفاي ایشان در تاریخ  به همین دلیل داشتندپتروشیمی فناوران اعالم  هیات مدیره
ـــی  ـــت. گرفتهو مورد موافقت قرار هیات مدیریت تاپیکو بررس اقدامات مربوط به ثبت به همین دلیل  اس

شرکتدر ادارتغییرات  سته ثبت  صورت نپذیرفته ا شان در . ها  شانی از ای ست که نام و ن بنابراین طبیعی ا
وبسایت رسمی شرکت پتروشیمی فناوران نباشد! جاي تعجب است که این امر به چه دلیل از سوي پایگاه 

 به عنوان یک امر عجیب تلقی شده است!!» عصرخبر«خبري 

 



 

 
 
 
 
 
 

ســرکار خانم رفیعی چنانچه پیش از این نیز ذکر شــد، طبق توافق صــورت گرفته هیچگونه دریافتی از  3-1
 اي از سويخود در شرکت پتروشیمی فناوران نداشته است که این موضوع طی نامه کوتاه مدتبابت حضور 
تماعی نیز اعالم به معاونت توســعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اج مذکورشــرکت  مدیرعامل 
 شده است.

ست .2 صر خبر آمده ا سط ع شده تو شر  شرکت «:  در خبر منت بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم، 
 ونیلیم 921، 90تومان، سال  ونیلیم 525، 89و  88 يسالها یط رهیمد اتیفناوران پنج عضو ه یمیپتروش

 »اند.تومان پاداش گرفته ونیلیم 821، 91تومان و سال 
ست مطاالزم  سال هايبق به ذکر ا صوبات مجمع  سامانه م شره در  شده منت شران  یاد  سانی نا اطالع ر

 230مبلغ  90میلیون تومان، براي سال  395مبلغ  89و88مبالغ به ترتیب براي سال هاي  (کدال)بورس
و صــرفا به اشــخاص حقوقی عضــو هیات  هبودمیلیون تومان  350مبلغ  91میلیون تومان و براي ســال 

 دیره پرداخت شده است. م
د به قانون تنظیم بخشی قانون الحاق برخی موا 84االجرا شدن ماده  از زمان الزمضمن اینکه  

ضاي  ،از مقررات مالی دولت ساً هیچ یک از اع سا شرکتهاي تابعه این حقیقی ا هیات مدیره 
شور،هلدینگ صادي ک شرکتها و هلدینگهاي اقت سایر  هیچگونه  ،بر خالف عرف و رویه جاري 

  کنند.دریافت نمیپاداش 
 

دستمزد پرداخت پاسخ به سایر موارد مطرح شده در این گزارش از جمله انتقال دفاتر از تهران و یا موضوع    .3
توســط شــرکت ســرمایه وتس نیز توضــیح واضــحات اســت چرا که بارها و بارها ویلمآقاي میلیون یورویی  2

نیز اگر صرفاً به دنبال » عصرخبر«سانه اطالع رسانی شده و رهاي مختلف در رسانهگذاري تامین اجتماعی و 
 اطالع رسانی صحیح بود، قطعا در گزارش خود این موضوع را به عنوان یک ابهام مطرح نمی کرد. و حقیقت

ست که  ضروري ا شرکتهاي تابعه شرکت پترودر پایان ذکر این نکته  هلدینگ شیمی فناوران به عنوان یکی از 
، به نحوي کهباشد و قابل قبول تولیدي و مالی داشته  فعالیت مطلوبتاپیکو توانسته است در سال مالی گذشته 

سود خالص تلفیقی خود را از  ست.تومان افزایش میلیارد  6000به بیش از  1386میزان  ست  داده ا سته نی شای
 هاي اصلی این کشور هستند و براي توسعه آبادانی ایران و نیز رشد ارزش عملکرد درخشان مدیرانی که سرمایه



 

 

 

 

 

 

شستگان تأمین اجتماعی به دارایی شرکتها،هاي بازن صلی این  سهامداران ا شبانه روزي دارند، عنوان  تحت  تالش 
 د.نتاثیر حواشی این چنینی قرار گیر

شود آ در پایان به صیه می  سانه محترم تو صادق بوده و در ن ر شار اخبار  سانی و در انت امر اطالع ر
 باشند. فرینهمچون آینه نقش آ ،انعکاس حقایق

  


