«اسکندری» سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند

یکدهم جایگاههای سوخت انگلیس تعطیل شدند

کاالهای ایرانی از راه دریا به روسیه میرسند

ایرنا :با حکم مشاور رئیسجمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه
اقتصادی« ،محمدرضا اسکندری» به عنوان سرپرست منطقه آزاد اروند منصوب شد« .سعید
محمد» در حکمی «محمدرضا اســکندری» را به عنوان سرپرست جدید سازمان منطقه
آزاد اروند معرفی کرد« .محمدرضا اسکندری» وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت نهم و
خوزستانی است .وی پیش از این به مدت  ۱۲سال مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر بوده
است .اسکندری متولد سال  ۱۳۳۸در اهواز ،دانش آموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی
از دانشگاه چمران است و فعالیت سیاسی خود را از سال  ۱۳۵۸در جهاد سازندگی آغاز کرد.

ایلنا :یکدهم جایگاههای عرضه سوخت بنزین در لندن و جنوب شرق انگلیس هنوز بهدلیل
کمبود سوخت در تعطیلی کامل به سر میبرند .انجمن فروشندگان بنزین انگلیس اعالم کرد
که یکدهم جایگاههای عرضه سوخت در لندن و جنوب شرقی انگلیس هنوز خالی از سوخت
هستند .کمبود شدید رانندگان نفتکشهای جادهپیما برای حملونقل فرآوردههای نفتی
سبب شد مردم انگلیس از ترس کمبود سوخت به جایگاههای عرضه سوخت هجوم ببرند.
برایان مدرسون ،رئیس هیئت مدیره انجمن فروشندگان بنزین انگلیس گفت :بخش بزرگی
از خردهفروشان همچنان ابراز نگرانی میکنند که نمیدانند محموله بعدی سوخت چه زمانی
به آنها تحویل داده میشود ،شرایط سوخت در لندن و جنوب شرقی همچنان بحرانی است.

ایسنا :سازمان توسعه تجارت در جدیدترین برنامه خود ،راهاندازی شش خط دریایی منظم
برای نقل و انتقال کاالهای ایرانی در دریای خزر را رسماً کلید زد .در طول هفتههای گذشته
با توجه به باال گرفتن برخی اختالف نظرهای سیاسی با آذربایجان و مشکالتی که برای برخی
کامیونداران ایرانی در این کشور به وجود آمده بود ،رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد
که با یک برنامهریزی جدید ،ایران از دو مسیر تالش میکند بدون نیاز به آذربایجان کاالهای
خود را انتقال بدهد .یکی از این مسیرها که به شکل زمینی نهایی میشود ،ایران را از طریق
ارمنستان به گرجستان و سپس کشورهای اروپای شرقی متصل خواهد کرد و گام دوم ایران
استفاده از ظرفیت ترانزیتی دریای خزر خواهد بود.

یافتهها

منبعhttps://www.safestartup.org :

Economy

naslefardanews
naslfarda

زهراوفایی /گروه پارلمانی

daryavafaei2009@gmil.com

طرحها و لوایــح از در و دیوار بهارســتان
میبارد .آنقدر که در برخی موارد خو ِد وزیر
مربوطه هم از جزئیات برخی از آنها خبر
ندارد .پیگیریهای «نســلفردا» در این
زمینه هم ادامه دارد تا شــاید این تعدد و
کثرت طرحها و لوایح به ثمر برســد .یکی
از مهمتریــن آنها که بســیاری از مردم
به انتظارش نشســتهاند «طــرح واردات
خودرو» است .طرحی که به استناد حرف
حجتاله فیروزی عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس فردا بــه صحن میآید تا
نهایی شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس
شورای اســامی اظهار داشت :جلسهای
با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی،
قطعهسازها ،مرکز پژوهشهای مجلس و
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس
و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان
برگزار و نقطهنظرات به اشتراک گذاشته
شــد .حجتاله فیروزی در مورد آخرین
وضعیت مصوبــه واردات خــودرو و ماده
 4اظهار کرد :بعد از آن کــه طرح واردات
خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس
تصویب شد ،شورای نگهبان ابهاماتی را در
این مورد مطرح کــرد .در حال حاضر نیز
کمیســیون صنایع در حال بررسی است
که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در
صحن مجلس مطرح شود.
وی افــزود :فــردا جلســهای بــا حضور
کارشناســان دولتــی و خصوصــی،
قطعهسازها ،مرکز پژوهشهای مجلس و
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عضو کمیسیون صنایع مجلس آخرین وضعیت طرح واردات خودرو را تشریح کرد؛

پارک کردن یک طرح در صحن علنی
حجتاله فیروزی :شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته است
سیدجواد حسینی کیا :راهکارهای رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه خودرویی بررسی شد

عکس :ایرنا

ادامه از صفحه یک
انتشارات The Wall Street Journal
 Pure Storageآن را «نــوآوری ســال»
نامید .شــرکای ایــن پــروژه Greylock
Partners، T. Rowe Price
 Associatesو  Tiger Globalهستند.
: Airbnbیکی از موفقترین استارتآپهای
جهان که اگر کمی با فضاهای استارتآپی آشنا
باشید ،حتی اگر به تجارت عالقه نداشته باشید
مطمئناً دربارهاش شــنیدهاید Airbnb .یک
سرویس ســریع و راحت اســت که توسط آن
گردشگران میتوانند بدون تماس با آژانسهای
مختلف ،محــل اقامت را مســتقیماً از مالکان
اجاره کنند.
 :Uberخدمات تاکســی تلفنی آنالین اوبر
فقط با معیارهای رسمی به استارتآپها تعلق
دارد .علیرغم این واقعیت که این شرکت تنها
شش سال سن دارد و هنوز به صورت عمومی
آنقدر شناخته شده نیست ،اوبر مدت طوالنی
اســت که به یک تجارت نو تبدیل شده است
که تا پایان سال  2 ،2014میلیارد دالر جذب
سرمایه داشته است .درآمد هفتگی این شرکت
حدود  20میلیون دالر اســت و مؤســس آن،
تراویس کاالنیک ،چندین ســال است که در
رتبهبندیهای مختلف ،جزو ثروتمندترین افراد
جهان قرار گرفته است .اوبر از خدمات تاکسی
سنتی متنفر است ولی عالقه زیادی به مشتریان
دارد .این ســرویس به مســافران این امکان را
میدهد تا رانندگان رایگان را پیدا کنند و هزینه
آنالین آنهــا را پرداخت کننــد .تواناییهای
این شــرکت فقط به خدمات تاکسی محدود
نمیشود .اوبر قصد دارد وارد بازارهای دیگری
شود که ایده اصلی آن تدارکات متفکرانه تحویل
غذا ،حملونقل پیک ،خدمات پستی و ...است.
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اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس
و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان
برگزار شــده و نقطهنظرات به اشــتراک
گذاشته شد .آقای طحاننظیف که نماینده
شــورای نگهبان و یکی از حقوقدانان این
شورا هستند در این جلسه ابهامها را برای
کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود.
فیروزی در ادامه خاطرنشان کرد :قرار بود
سهشنبه جلسهای با حضور وزیر صنعت،
معدن و تجــارت در کمیســیون صنایع

تشکیل شود تا نظر دولت را هم در مورد این
ابهامات بگیریم .ولی متاسفانه آقای وزیر
نتوانستند در این جلسه حضور پیدا کنند و
موضوع به جلسه بعدی کمیسیون صنایع
که روز یکشنبه برگزار میشود موکول شد.
امیدواریم در این جلســه ابهامات مرتفع
شــود تا طرح دوباره بــرای رأیگیری به
صحن رفته و به شــورای نگهبان ارسال
شود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس

شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد :اتفاق
مثبت در ایــن مورد این بود که شــورای
نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته،
تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع
ابهام به مجلس ارجاع دادند.
راهکارهای رفــع ایرادات
شــورای نگهبان به مصوبه
خودرویی بررسی شد
ده روز پیش بود که نایب رئیس کمیسیون
صنایــع و معــادن مجلــس از بررســی

راهکارهای رفع ایرادات شــورای نگهبان
به مصوبه خودرویی مجلس در کمیسیون
متبوعش خبر داد.
سیدجواد حسینیکیا در تشریح نشست
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس،
گفت :دســتور کار کمیســیون بررسی
طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو با
حضور عضو شــورای نگهبان و مسئوالن
دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان
مرکز پژوهشها به منظــور رفع ایرادات
شــورای نگهبان بود .نماینده مردم سنقر
در مجلس شورای اسالمی افزود :نخستین
ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی
مجلس ،ابهام درباره منشأ ارز مورد نیاز برای
واردات خودرو بود که پس از بررسیها مقرر
شد سازوکاری اندیشیده شود که منشأ ارز
مشخص و افرادی بتوانند خودرو وارد کنند
که پیش از واردات منشأ ارز خود را به بانک
مرکزی اعالم کنند .وی اضافه کرد :دومین
ایراد شورای نگهبان درج عبارت «تصویب
سایر مقررات برعهده وزارت صمت است»
در مصوبه قبلی بود که مقرر شد وزیر صمت
دســتورالعملهای این موضوع را تعیین
کند.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن
مجلس همچنین ادامه داد :شورای عالی
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام براساس بند  2اصل  110این مصوبه
را مخالف برخی سیاســتهای کلی نظام
دانســت بنابراین در کمیسیون صنایع و
معادن راهکارها و سازوکارهایی پیشبینی
شد که بتوان این ایراد را نیز برطرف کرد.
در نتیجه مقرر شد تعیین تکلیف موضوع
در جلسات آتی کمیسیون انجام شود.

خبر ویژه
پوتین در مصاحبه با  CNBCاز رمزارزها
حمایت کرد؛

گام زدن «ملکه رمزارزها»
در جاده  4هزار دالری
الهام بیات  /گروه اقتصاد

news@ naslefarda.net

در حالی که سیاســتمداران آمریکایی از ترامپ
دل خوشــی از بازار رمزارز
گرفته تا بایدن خیلی ِ
ندارنــد و هرگــز نظری مســتقیم دربــاره آن
ندادهاند ،منفعتطلبترین سیاســتمدار جهان،
رئیسجمهور روسیه «والدیمیر پوتین» اخیرا ًنظر
خود را در مورد ارزهای دیجیتال بهصورت علنی
اعالم کرده است .وی استفاده از ارزهای دیجیتال
را بهعنوان یک روش پرداخت برونمرزی و تجارت
جهانی ،پذیرفته است.
او در این باره گفــت :از ارزهای دیجیتال میتوان
بهعنوان یک روش پرداخت در آینده اســتفاده
کرد .وی در مصاحبه با  CNBCکه به طور کامل در
وبسایت کرملین منتشر شده است ،خاطرنشان
کرد که بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال روزی
بهعنوان یک ارز رسمی استفاده خواهند شد .وی
همچنین بیان کرده اســت که به نظر میرســد
استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه
معامالت نفتی بــه دلیل ماهیت ناپایدارشــان،
هنوز ایده خوبی نباشــد ،اما قطعاً این نوع دارایی
پتانســیل خوبی در بخش پرداختهای آنالین
دارند .پوتین همچنین افزود که ارزهای دیجیتال
هیچگونه پشتوانه محسوس و مشخصی ندارد و
همین مســئله تردیدها را در خصوص استفاده از
این داراییها برای انجام معامالت نفتی بیشــتر
میکند.
با این وجــود ،رئیسجمهور روســیه خوشبین
است که فضای کافی برای توســعه داراییهای
دیجیتال در حال ظهور وجــود دارد تا جایی که
بهعنوان جایگزینی مناسب برای دالر آمریکا در
انجام معامالت منابع انــرژی مانند نفت انتخاب
شوند .او با اعالم این نکته که «روسیه مانند چین
نیست!» افزود :گرچه روســیه از نظر فعالیت در
حوزه ارزهای دیجیتال کشــور چندان مطلوب
نیســت ،اما قطعاً به اندازه چین هم با این پدیده
نوظهور سرســختانه برخورد نمیکنــد .اگرچه
مقامات این کشور در تالش هســتند تا مقررات
جدیــدی بــرای محدودکردن ســرمایهگذاری
در رمزارزها توســط ســرمایهگذاران غیرمعتبر
اعمال کننــد ،اما معــاون وزیر دارایی روســیه
تصریح کرد که این کشــور بیتکوین را ممنوع
نمیکند.

نشست خبری هیئت مدیره شرکت پلیاکریل برگزار شد؛

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هیئت مدیره شرکت پلیاکریل ایران
یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com

نشست خبری و اســتماع گزارش عملکرد ســه ماهه هیئت
مدیره شرکت پلیاکریل ایران با حضور جمعی از سهامداران در
محل کارخانه این شــرکت برگزار شد و در این جلسه وضعیت
کارخانهها در زمان تحویل و اقدامات هیئت مدیره پس از تحویل
گزارش شد.
گزارشی از وضعیت کارخانهها در زمان تحویل
مهدی زرفشانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت
پلیاکریل ایران در ابتدا گزارشی از وضعیت کارخانهها در زمان
تحویل ارائه داد و اذعان داشت :در زمانی که ما کارخانه را تحویل
گرفتیم مشکالتی وجود داشت که از جمله این مشکالت میتوان
به عدم انجام تعمیرات اساســی (اورهال) در کارخانههای پلی
اکریل و  ،DMTعدم تأمین مواد کمکی از بهمن ماه سال ،1399
افزایش زیان انباشته شرکت طی  5سال حضور هیئت حمایت
از صنایع از مبلــغ  4,900میلیارد ریال بــه  12,000میلیارد
ریال نسبت به بانکها و مؤسســات مالی ،نهادها و ارگانهای
خدمترسان ،اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.
عدم شفافیت در حوزه فروش محصوالت
وی همچنین متذکر شــد که با مواردی همچون عدم
شــفافیت در حوزه فروش محصوالت و انجام تخلفات متعدد و
تحمیل ضرر و زیان به حقوق عامه و بالغ بر  40,000سهامدار
حقیقی و حدود  2000پرسنل خدوم این صنعت استراتژیک از
جمله :ارزانفروشی ،فروش به شرکتهای کاغذی ،عدم اصالت
و اعتبارسنجی مشتریان و متعاقباً اخذ اسناد دریافتی بی محل،
عدم رعایت قوانین مالیاتی مستند مواجه بودیم.
تفاوت چشمگیر ســطح کمترین میزان حقوق
دریافتی پرســنل با باالترین حقوق دریافتی
مدیران
زرفشانی افزود :پس از تحویل کارخانه با تخلفاتی در حوزه منابع
انسانی نیز مواجه شــدیم که از جمله این تخلفات باید از عدم
رعایت الزامات قانونی و آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه
جهت تنزل یا ارتقای موقعیت شــغلی و جایگزینی رفتارهای
سلیقهای ،انجام فرآیند غیرقانونی به کارگیری نیروی انسانی
از طریق آزمون استخدامی مخدوش و عدم مصاحبه و گزینش
الزم و غیره ،تخلفات و اعمال غیرقانونــی در خصوص خرید و
توزیع اقالم کمک معیشتی پرسنل و همچنین عدم شفافیت در
لزوم تهیه و نحوه توزیع کارتهای هدیه غیرپرسنلی و مهمتر
چگونگی مصارف و مقاصد آن ،خروج نقدینگی الزم جهت اداره
کارخانجات بالغ بر  400میلیارد ریال از طریق پرداخت زودتر از
موعد تعهد به بازرگانی صباغی ،تفاوت چشمگیر سطح کمترین

میزان حقوق دریافتی پرسنل با باالترین حقوق دریافتی مدیران
اجرایی منصوب هیئت حمایت از صنایع بــدون رعایت نظام
طبقهبندی مشــاغل و موازین قانونی مربوطه و برداشتهای
نامتعارف مدیران اجرایی منصوب هیئت حمایت از صنایع وفق
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نام برد.
اقدامات هیئت مدیره پس از تحویل
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره شــرکت پلیاکریل
ایران در ادامه از اقدامات هیئت مدیره پس از تحویل کارخانه و
تحوالت رخ داده در طول این مدت سخن گفت و یادآور شد :پس
از اینکه کارخانه را تحویل گرفتیم تمام تالشمان را به کار بستیم
تا کمبودها را رفع کنیم و بــه مواردی همچون ارتقای وضعیت
معیشتی پرسنل ،تسویه مطالبات بانکها و سازمانها ،تعیین
تکلیف بزرگترین بدهی شرکت بالغ بر  3800میلیارد ریال به
بانک تجارت با پرداخت حصه نقدی و تقسیط  5ساله آن .تسویه
سه فقره تسهیالت دریافتی از بانک تجارت در سنوات گذشته به
میزان بالغ بر  72میلیارد ریال و اخذ بخشودگی جرائم به میزان
بالغ بر  25میلیارد ریال .تسویه تنخواه دریافتی از هیئت حمایت
از صنایع به مبلغ  200میلیارد ریال جهت تحویل کارخانجات
شــرکت پلیاکریل ایران و شــرکت تولید مــواد اولیه الیاف

مصنوعی ،تسویه تسهیالت دریافتی هیئت حمایت از صنایع از
بانکهای ملی و صنعت و معدن با احتساب سود و جرائم متعلقه
به میزان حدود  400میلیارد ریال به منظور تحویل کارخانجات،
تســویه کلیه مطالبات هیئت حمایت از صنایع از محل فروش
محصوالت کارخانه در حدود  30میلیارد ریال ،تعیین تکلیف
بدهی مجموعه پلیاکریل ایران به سازمان تأمین اجتماعی بالغ
بر  1300میلیارد ریال ،به همراه اخذ بخشودگی جرائم متعلقه
به مبلغ  600میلیارد ریال و تقسیط دوازده ماهه و پرداخت چهار
قسط متوالی .پرداخت بدهی مالیاتی معوقه شرکت پلیاکریل
ایران نسبت به سالهای گذشته به میزان بالغ بر  40میلیارد ریال
و همچنین پرداخت بدهیهای مالیاتی جاری به میزان حدود 33
میلیارد ریال .پیگیری جهت تعیین تکلیف و تقسیط بدهیهای
شرکتهای پلی اکریل و دیام تی به نهادهای خدمترسان از
جمله برق و گاز در حدود  1000میلیارد ریال و مهمتر پرداخت
مستمر و بروز بدهیهای جاری شرکتهای مذکور جمعاً به مبلغ
حدود  40میلیارد ریال تاکنون .اختصاص مبلغ  200میلیارد
ریال به منظور سبدگردانی شپلی جهت حفظ حقوق بالغ بر 40
هزار سهامدار حقیقی بپردازیم.
فروش محصوالت شرکت پس از تحویل

زرفشــانی همچنین به فروش محصوالت شــرکت نیز پس از
تحویل اشاره کرد و گفت :عرضه حدود  7,140تن محصوالت در
بورس کاال طی دو ماهه اخیر به صورت نقدی و اعتباری در حدود
 2,438میلیارد ریال به منظور اصالح ســاختار فروش باتوجه
به حجم باالی تخلفات در حوزه فــروش در بازه زمانی تصدی
مدیران اجرایی منصوب هیئت حمایــت از صنایع که منجر به
تحمیل پیامدها و آثار زیانباری خصوصاً در سازمان امور مالیاتی و
همچنین موجب تضییع حقوق سهامداران و حقوق عامه نیز شده
است را داشتیم و به تأمین مواد کمکی و قطعات یدکی (تدارکات
داخل و خارج) نیز پرداختیم.
اصالح ساختار بخشهای مختلف شرکت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پلیاکریل ایران
در ادامه به اصالح ساختار بخشهای مختلف شرکت اشاره کرد
و گفت :اصالح ساختار مالی با توجه به نادیده انگاشتن رعایت
الزامات شرکت سهامی عام و فعال در بورس طی دوران تصدی
هیئت اجرایی با رویکرد تدوین و تســریع ارسال گزارشات در
سامانه کدال و نتیجتاً ارتقای جایگاه نماد شپلی در بازار فرابورس
و انتقال از بازار پایه نارنجی به بازار پایــه زرد از جمله مواردی
بود که به آن پرداخته شــد .همچنین اصالح ســاختار منابع

انسانی در بخشهای مختلف با رویکرد استفاده بهینه از نیروی
انسانی متخصص و متعهد و مجرب داخلی و مهمتر انجام فرایند
استخدام نیروی انسانی متخصص در بخشهای مختلف از طریق
انتشار آگهی و تعیین شرایط عمومی و اختصاصی و طی مراحل
آزمون کتبی ،مصاحبه ،گزینش و دورههای آموزشی و آزمایشی
با رویکرد ترمیم و بهینهسازی ســاختار منابع انسانی ،اصالح
ساختار بخش تدارکات و خرید اقالم مورد نیاز کارخانجات به
منظور بهینهسازی تأمین مواد و قطعات ضروری که در سالهای
گذشته این مهم مورد غفلت واقع شده بود از جمله مواردی بود
که مورد تاکید قرار گرفت و به آن پرداخته شد .وی همچنین،
تولید و تعمیرات اساســی و پیگیریهای حقوقی و قضایی را از
جمله موارد دیگری دانســت که در زمان تصدی جدید به آن
پرداخته شده است.
بدهیهای شرکت در حال تعیین تکلیف اساسی
در ادامه این جلســه مهدی علیدوستی رئیس هیئت
مدیره کارخانه پلیاکریل ایران با اشاره به گفتههای زرفشانی
مدیرعامل شــرکت در رابطه با اقدامات هیئــت مدیره پس از
تحویل تاکید کرد :تمام این موارد الزمه آمادهسازی یک شرکت
برای تداوم تولید است .وی این را نیز متذکر شد که با توجه به
شــفافیتی که در بخش فروش در بورس کاال ایجاد شــد برای
نخســتین بار طی سالهای گذشــته قیمتهای ما برابر بود و
حتی پیشی داشت و خوشحالیم که حدود  ۴هزار میلیارد ریال
از بدهیهای شــرکت در حال تعیین تکلیف اساسی است .وی
خطاب به ســهامداران گفت :اقداماتی که در حال انجام است
اساسی است و برای رفع موانعی اســت که طی ده سال پیش
وجود داشته اســت و این بیانصافی اســت که بگویند کاری
انجام نمیشود و البته در این وضعیت عملیاتی نیز سود خوبی
داشــتهایم که  280میلیارد تومان است اما به خاطر بدهیها و
احکامی که صادر شده سهامدار نمیتواند از سود سهام خود در
حال حاضر استفاده کند .البته در حال حاضر به دنبال این هستیم
تا بتوانیم اجرای احکام را به تعویق بیندازیم و تالش کنیم تا اصل
بدهی را کاهش دهیم ،البته این مشخص است که مشکالت چند
ساله شرکت که به این بدهیها ختم شده یک روزه رفع نمیشود
و زمانبر است اما تمام تالش ما این است تا اثرات آن از شرکت
کمکم حذف شود و سود شرکت خودش را نشان بدهد .وی در
خصوص تعیین تکلیف شرکت دیامتی نیز گفت :امیدواریم که
در مسیر بازگشایی فرا بورس قرار بگیرد و اورهال شود و بدهیها
نیز تعیین تکلیف شود و برای شــرکتهای دیگر زیرمجموعه
نیز این اتفاق رخ دهد .رئیس هیئت مدیره شــرکت پلیاکریل
همچنین اذعان داشت :آنچه در این سه ماه انجام شده نشان از
همکاری بوده که دوستان در مجموعه انجام دادهاند.

