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 موتور پرقدرت توسعه صنعت پتروشیمی هستیم  نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس امروز در همایش ارتقای فروش اعتباری 
محصوالت در شرکت های پتروشیمی پلیمری، با اشاره 
به برنامه ریزی جامع برای سرمایه گذاری در حوزه های 
پایین دستی گفت: خلیج فارس، موتور پرقدرت توسعه 
صنعت پتروشیمی و مجموعه ای موفق بوده که با سود 
تجمیعــی حدود 95هــزار میلیاد تومانی منتهی به 31 
خرداد امســال، به مدلی موفق برای ســود رساندن به 
اقشار مختلف مردم و سرمایه داران تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، وی با اشــاره به تقســیم 24 هزار و 500 
میلیارد تومان بین سهامداران در مجمع امسال گفت: 
بــا توجــه بــه فراوانی منابع ریالی و ارزی در کشــور، 
باید با شــکل دهی به اندیشه ســرمایه گذاری مردم، 
ســرمایه های سرگردان در جامعه به ویژه سرمایه های 
ارزی را به ســمت تولید بکشانیم، این سرمایه  ها نباید 

در سوداگری هزینه شود.
*حمایت ویژه از صنایع پایین دستی 

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 

یکی از مهمترین برنامه های اساسی شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس را سرمایه گذاری در صنایع 
پایین دســتی و تکمیل زنجیره ارزش عنوان کرد و 
گفت: به منظور جلوگیری از خام فروشی و خلق ثروت 
چند ده میلیون دالری، باید از منابع ارزی داخلی بانک 
ها و ســایر منابع مالی تعریف شــده استفاده  کنیم.

دکتر علی عسکری افزود: به منظور توسعه طرح ها و 
پلنت های جدید به ویژه پلنت های کوچک در صنایع 
پایین دســتی،عالوه بر اســتفاده از منابع صندوق 
 توســعه ملی، صندوق تأمین ســرمایه تشکیل شده

 است.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون 2/2 میلیون تن 
فروش خوراک داریم گفت: با توجه به اهمیت صنایع 
پلمیری و پتروشــیمی برای تأمین نیازهای داخلی و 
صــادرات، منابع مالی بانک ها و ســایر صندوق ها و 
منابع باید در راســتای حمایت از این صنایع باشــد. 
وی افزود: به منظور تسهیل در سرمایه گذاری، باید 

مقررات زدایی صورت گیرد .

*پتروشیمی صنعت نخبگانی در طراز جهانی 
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
گفت: صنعت پتروشــیمی به عنوان مزیت ملی، یک 
صنعت نخبگانی و در طراز باالست که حجم سرمایه 
گذاری در آن زیاد اســت. دکتر علی عسکری افزود: 
باید این صنعت را به پیشران توسعه و پیشرفت کشور 
تبدیل کنیم و با طراحی مکانیســم های استاندارد به 
ویژه مکانیســم های مالی، فــروش چند ده میلیارد 

دالری در این صنعت قابل حصول است.

با توجه به اهمیت صنایع پلمیری و 
پتروشیمی برای تأمین نیازهای داخلی 
و صادرات، منابع مالی بانک ها و سایر 

صندوق ها و منابع باید در راستای 
حمایت از این صنایع باشد.

مدیر عامل بانک تجارت در اولین همایش ارتقای 
فــروش اعتباری محصوالت در شــرکت های 
پتروشیمی پلیمری از برنامه ریزی و اقدامات ارزنده 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در توسعه 
صنعت پتروشیمی به ویژه توجه به تکمیل زنجیره 

ارزش و صنایع پائین دستی قدردانی کرد.
هادی اخالقی گفت: آقای دکتر علی عسکری در بدو 

ورود به هلدینگ خلیج فارس، توجه به صنایع پایین 
دســت را به عنوان یکی از اصلی ترین و اولویت 
دارترین سیاست ها و برنامه های خود اعالم کردند.

مدیر عامل بانک تجارت با اهدای لوح تقدیر، عالوه 
بر تبریک سالروز صنعت پتروشیمی، از برنامه ها و 
خدمات و اقدامات ارزش آفرین دکتر علی عسکری 

و هلدینگ خلیج فارس قدردانی کرد.

قدردانی مدیرعامل بانک تجارت از هلدینگ خلیج فارس 

عملیاتی دیگر برای استمرار پایداری تولید
 تعمير اساسی توربین ۱۵ 
نیروگاه های فجر انرژی 
خلیج فارس پايان يافت 

تعمیــرات اساســی توربین های شــرکت فجر 
انــرژی خلیــج فــارس قلــب تپنــده منطقه 
ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی و تامیــن و تولید 
 کننــده ســرویس های حیاتــی پایــان یافت.

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، کارشناسان خبره شرکت 
فجر که وظیفه تامین و پایداري برق شرکت های 
پتروشــیمی منطقه برای حفــظ تولید را برعهده 

دارند، این عملیات را انجام دادند.
تعمیرات اساسی توربین 15 نیروگاه ناحیه یک فجر 
که قرار بود طی 55 روز انجام شود با برنامه ریزی 
مدون طی 45 روز انجام شد و بیش 30 هزار نفر 
 ساعت کارکرد برای این تعمیرات ثبت شده است.

در انجــام ایــن تعمیرات، بیش از ۷00 فقره تعمیر 
و یا تعویض شــده تا پس از آزمایش ها و اطمینان 
از ســالمت قطعات این توربین ها وارد مدار تولید 

شوند.
شــرکت فجر انرژی خلیج فارس با برنامه ریزی 
دقیــق در زمینه تعمیــرات و بهره گیری از تجربه 
کارشناســان خود، توربین هــای نیروگاه خود را، 
پایــدار در مــدار تولید قــرار داده تا رکورد 100۶ 

تولید مستمر را ثبت کند.
کارشناســان متخصص و خبــره این مجتمع در 
تالش هســتند تا رکورد جدید در زمینه پایداری 
تولیــد بــرق ثبت کرده و رکورد قبلی خود را جا به 

جا کنند.
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صیانت از سهام گروه در بورس و خلق امید، اولویت ماست
دکتر علی عسکری در نشست مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

دکتر علی عسکری در اجالس مدیران شـرکت صنـایع 
پتـــروشیمي خلیـج فـارس با گرامیداشت یاد و خاطره 
»ســردار سرافراز سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی« 
گفت: ایشان، نماد مجاهدت خالصانه برای دفاع از اسالم 
و نظام بود و باید مکتب این شــهید واالمقام به الگویی 

برای همه ما تبدیل شود.
وي گفت: اگر در کنار کسب و کار و سود، ارزش هایی 
همچــون یاد خدا، ایمان، صداقــت و اخالص تقویت 

شود،باعث برکت در روند رو به رشد ما خواهد شد.
راهبردهــاي کلیــدي هلدینــگ خلیــج فــارس

دکتــر علــی عســکری مدیرعامل شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس در ادامه با تبیین شرایط مطلوب 
ایــن گروه صنعتي،تولیدي و بورســي گفت: افزایش 
ظرفیت تولید، صیانت از ســهام گروه در بورس، خلق 
امید با سودآوری و ثروت بیشتر و حمایت ویژه از صنایع 
پایین دستی از مهمترین سیاست ها و اهداف راهبردی 
ماســت.وی با اشــاره به ثبت رکورد باالی 100 درصد 
برنامه های تولید در مجتمع های پارس، نوری، اروند، 
بوعلی ، تندگویان، ایالم ، خوزستان، بیدبلند و...تأکید 
کرد: اولویت ما، افزایش ظرفیت محصول از 22 به 30 
میلیون تن اســت و در این زمینه، از ایده های خالقانه 

استقبال می کنیم.
* تکمیل طرح هاي در دست اجرا 

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره 
به اینکه 29 طرح در دست اجرا داریم گفت: تا پایان امسال 
 سه طرح و سال آینده 10 طرح به بهره برداری می رسد.
وی افــزود : فــاز اول هنگام، پاالیشــگاه گازیادآوران 
و مجتمع پتروشــیمی گچســاران ســه ابر پروژه ای 
 هســتند که تا پایان امســال به بهره بردای می رســد.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با 
اشــاره به سیاســت راهبردی هلدینگ خلیج فارس در 
حمایــت از صنایع پایین دســتی بــا ایجاد پارک های 

تخصصی در 13 نقطه کشور گفت: این پارک ها باعث 
 رونــق ســرمایه گذاری در مناطق مختلف می شــود.
به گفته وي، با برنامه طراحی شــده ، زمینه ورود ســایر 
 حوزه های بخش خصوصی به پارک ها فراهم خواهد شد.

دکتر علي عســکري افــزود: ایجاد صنــدوق پروژه، 
از ابتــکارات گــروه خلیج فارس بــرای آغاز طرح های 
 جدید و بهره برداری از طرح های در دســت اجراســت.
مدیر عامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با 
اشاره به انجام مطالعات برای احداث 90 طرح در بخش 
پایین دستی گفت: با بررسی های انجام شده، ۶0 طرح 
در بخش های آرایشــی، بهداشــتی ، رنگ و چســب ، 
صنایع خانگی و ســاختمانی ، خودرو، کود و ســموم و...

نهایي شده است.

*ارتقاي رتبه جهاني
دکتر عـــلي عســـکري در ادامه افــزود: تالش های 
مجموعــه هلدینــگ خلیج فارس باید بر حفظ رتبه 23 
در بین یکصد شــرکت برتر پتروشیمیایی دنیا و ارتقای 
آن برای قرار گرفتن بین 10 شرکت برتر متمرکز شود.

مدیرعامــل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
همچنین با اشــاره به اهمیت خاموش شــدن فلرها در 
صیانت از محیط زیســت و خلق ثروت گفت: عالوه بر 
مجتمع پاالیشــگاه گاز یادآوران که تا پایان امســال به 

بهره برداری می رســد، باید تا پایان ســال آینده،برنامه 
ریزی جامع برای تکمیل فرآیند خاموش شــدن فلرها 
در استان های خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد 

و فارس توسط پاالیشگاه گاز بیدبلند صورت گیرد.
 *حاِل خوب ارزشمندترین شرکت بورسی

دکتــر علی عســکری با اشــاره به افزایــش دارایی 
هلدینــگ در بــورس گفت: فارس ارزشــمند ترین 
نماد در این بازار اســت و امســال 24 هزار میلیاردو 
 500 میلیــون تومان بین ســهامداران توزیع شــد.

حمایــت مجتمع هــای تابعــه از پارک هــای پایین 
دســت، نگهداشت و تقویت سرمایه انسانی، ضرورت 
ســرمایه گذاری در باالدســت و تأمین خوراک پایدار، 
مســتند ســازی فعالیت هــای فنی و آموزشــی در 
شــرکت های تابعه، حذف موانع موجود برای تکمیل 
طرح هــای نیمــه تمام و... از دیگر تأکیدات دکتر علی 
عســکری در جمع مدیران این هلدینگ پیشــرو در 

صنعت پتروشیمی بود.
* مدیران چه گفتـند؟

در اجــالس مدیــران شــرکت صنایــع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس، شــرکت کننــدگان، عالوه بــر ارائه 
گــزارش، مهمتریــن اولویــت هــا و نیازمندی ها را 
 بــرای افزایــش بهــره وری و تولیــد مطــرح کردند.

ضرورت حمایت از طرح های در دســت اجرا و رایزنی 
بــا بانک هــا، رفع موانع خرید و نصب تجهیزات با توجه 
به نوســانات ارزی، ارتقای سرمایه انسانی، حل مشکل 
مســکن نیروهای شــاغل در عسلویه، ماهشهر و سایر 
مناطق، سیاســتگذاری کالن در حوزه های مختلف از 
جمله HSE، برگزاری جلســات تخصصی با هدف ارائه 
مناسب موفقیت های شــرکت های تابعه، بازنگری در 
پرداختی همکاران و یکســان ســازی آنها، بخشــی از 
مهمترین مســائل مطرح شــده مدیران در این نشست 

یکروزه بود.

 تالش های مجموعه هلدینگ 
خلیج فارس باید بر حفظ رتبه 23 در 
بین یکصد شرکت برتر پتروشیمیایی 
دنیا و ارتقای آن برای قرار گرفتن بین 

10 شرکت برتر متمركز شود.

پیشتازی پتروشیمی تندگویان در بورس کاالی ایران 
یازده درصد محصوالت پتروشیمی 
 فروش رفته در بورس کاال متعلق 

به پتروشیمی تندگویان است

 پتروشیمی شهید تندگویان پیشتاز بیشترین ارزش 
معامالت واحدهای پتروشــیمی در بورس کاالی 

ایران شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، بر اســاس آخرین گزارش منتشر شده 
پیرامون فروش محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، 
مشخص شد که طی یک هفته، ارزش کل معامالت 
محصوالت پتروشیمی در این بازار به 3120۶ میلیارد 
ریال رسید که مبلغ 10945 میلیارد ریال آن مربوط به 
محصوالت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود. 
این مبلغ مربوط به فروش 4۶324 تن از محصوالت 
این گروه بود که نسبت به هفته پیش از آن ۶۸۷ تن 

افزایش داشت.
از این میزان، سهم پتروشیمی شهید تندگویان بیش 
از سایر واحدهای پتروشیمی بود، به طوری که بیش 
از 11 درصد از کل معامالت محصوالت پتروشیمی 
و بیش از 32 درصد معامالت مختص زیر مجموعه 
گروه صنایع خلیج فارس، مربوط به این پتروشیمی 

بود. 
بر اســاس این گــزارش در بــورس کاالی ایران، 
تقاضای 1۸100 تن محصوالت PET پتروشــیمی 
شــهید تندگویان طــی یک هفته وجود داشــت 
که این شــرکت توانســت میــزان 12۶02 تن از 
ایــن تقاضــا را عرضــه کند و در نهایــت 1209۸ 
 تــن از محصــوالت این پتروشــیمی بــه فروش

 رسید.
ارزش معاملــه این میــزان محصوالت مبلغ 355۸ 
میلیــارد ریــال بود کــه 11.4 درصد کل معامالت 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ایران طی 

یک هفته را تشکیل می داد.
در بورس کاالی ایران 50 واحد مختلف پتروشیمی 
فعال هستند و محصوالت خود را به فروش می رسانند 
که از این تعداد 11 واحد جزو شرکت های گروه صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس هستند.
 مجتمــع هــاي پتروشــیمی شــهید تندگویان، 
ارونــد، بنــدر امام )ره(، مهر، کارون، آریاساســول، 
خوزســتان، بوعلی، برزویه، ارومیه و شــرکت کود 
شــیمیایی اوره لردگان واحدهای فعال گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در بــورس کاالی ایران 
 را بــه ترتیب میزان فروش محصوالت تشــکیل

 می دهند.
حجــم کل معامالت هفتگی ایــن گروه در بورس 

کاالی ایران 4۶324 تن بوده است.
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سربلندی »پتروشیمی اروند« با 
پذیرش ریسک داخلی سازی

اســتمرار و افزایش تولیــد در بزرگترین زنجیره کلر 
خاورمیانه با اعتماد به متخصصین ایرانی تضمین شد
بــا اعتمــاد بزرگتریــن زنجیره کلــر خاورمیانه به 
شــرکت های داخلی و اجرای موفق پوشش دهی آند 
و کاتد با راندمان و کارایی برابر با شرکتهای اروپایی، 

تولید زنجیره کلر کشــور تا سال ها تضمین شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس؛ این مجتمع به عنوان یکی از بزرگترین 
تولیدکننــدگان زنجیــره PVC خاورمیانه و دارنده 
باالتریــن ظرفیت تولید کاســتیک کشــور، دارای 

بزرگترین واحد کلر آلکالی )CA( کشــور است.
پتروشیمی اروند تولید یک درصد کلر دنیا را بر عهده 
دارد و دارای ۸ هزار آند و کاتد است که دارای عمر 24 
ساله اند و در طول عمر خود هر ۸ سال یکبار نیازمند 

پوشش دهی مجدد هستند.
به گزارش کمیتٔه خود کفایی شرکت پتروشیمی اروند؛ 
در ســال های اخیر پوشش دهی الکترودهای مذکور 
توســط تولیدکنندگان اروپایی تجهیزات کلرآلکالی 
جهان به صنایع شــیمیایی و پتروشیمی های کشور 
ارائه می شــد و با تحریم های یک جانبه علیه صنعت 
پتروشیمی کشور، طرف های خارجی از پوشش دهی 
این تجهیزات اســتراتژیک که نقش حیاتی در روند 
تولید در واحدهای کلر آلکالی ایفا می کنند، ســر باز 
زدند.در راستای سیاست خودکفایی و کاهش و حذف 
وابستگی مجتمع به خارج، شرکت پتروشیمی اروند با 
شناسایی شرکت های توانمند داخلی و بیش از 1310 
تســت و بهره گیری از ۶3 هزار نفر ســاعت، موفق به 
نوســازی و پوشش دهی آند و کاتدهای مجتمع شد.

برای به ثمر رســیدن این پروژه با توان متخصصین 
داخلی بیش از 5۷0 بازدید از سوی شرکت دانش بنیان 
صورت گرفت و پروژه به صورت مســتقیم برای 50 
نفر و به صورت غیرمستقیم برای 90 نفر اشتغالزایی 
دربرداشت. پوشش دهی آند و کاتدها کمک می کند 
زنجیره تولید کلر پتروشــیمی اروند حداقل تا 5 سال 

آینده تضمین شده باشد.

عادی بودن شرایط در خط لوله انتقال 
محصول پنتان بیدبلند خلیج فارس 

پس از حادثه آتش سوزی در خط لوله انتقال محصول 
پنتــان بیدبلند خلیج فارس و مهار آتش ســوزی، در 
همان دقایق اول شــرایط عادی گزارش شده است.

بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
بیدبلنــد خلیج فارس دیــروز پیمانکار تعمیرات خط 
لوله محصول پنتان پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 
دیشــب به علت ضرورت فــوری عملیات، اقدام به 
جوشــکاری می نماید که متاســفانه به علت شرایط 
جــوی منطقــه و محیط کار ، منجر بــه بروز حادثه 
آتش ســوزی و فوت یک نفر از نیروهای تعمیراتی 

شده است.
ضمن ابراز تاســف و عرض تســلیت به بازماندگان 
و عمــوم همکاران، کارشناســان HSE هم اکنون 
مشــغول بررســی ابعاد و جزئیات حادثه آتش سوزی 
در این خط لوله انتقال هستند و نتیجه گزارش نهایی 

کارشناســی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

رئیس خدمات فنی شــرکت فجر انرژی خلیج فارس از اجرای موفق لوله گذاری خط 
لوله انتقال محصول برش سنگین )Heavy End( خبر داد پروژه اي به منظور مدیریت 
شرایط اضطراری احتمالی، تنها در مدت 30 روز با استفاده از توان و دانش کارشناسان 

و کارکنان این شرکت اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سعید دوست درباره 
بهره برداری از این خط لوله که هفته گذشته انجام شد، اظهار داشت: لوله گذاری این خط 
لوله انتقال محصول از شرکت پتروشیمی بوعلی به شرکت فجر انرژی خلیج فارس، به 
طول 3.5 کیلومتر انجام شد و قرار است محصول برش سنگین را در شرایط اضطراری 

برای جایگزینی سوخت گازوئیل از پتروشیمی بوعلی تأمین کند.
وی افزود: توربین های نیروگاه های شرکت فجر انرژی به گونه ای طراحی شده اند که 
برای تولید برق مورد نیاز شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از گاز 
استفاده کنند؛ اما در شرایط اضطراری می توانند با سوخت جایگزین که گازوئیل بوده 

نیز تا زمان بازگشت به وضعیت عادی و رفع اختالل تأمین گاز در مدار تولید بمانند.
وي گفت: با فرارسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در کشور و به تبع آن کاهش فشار 
گاز، نیاز به سوخت جایگزین و پشتیبان در شرایط اضطرار، بیش از پیش احساس می شد.

مخازن گازوئیل شــرکت فجر انرژی خلیج فارس تنها می توانند ســوخت مورد نیاز این 
شرکت را برای مدتی کوتاه تأمین کرده و برای پر کردن مجدد آنها نیاز به انتقال گازوئیل 

با تانکرها است که دشواری های تأمین و پیامدهای ترابری خود را به همراه دارد.

رئیس خدمات فنی شــرکت فجر انرژی خلیج فارس ادامه داد: بنابراین برای مدیریت 
این موضوع و همچنین در مدار نگه داشــتن توربین های تولید برق فجر و همچنین 
پایداری تولید شرکت های منطقه طرح انتقال محصول برش سنگین پتروشیمی بوعلی 

به مخزن گازوئیل مجتمع فجر 1 در دستور کار قرار گرفت.
این محصول، یک سیال با ترکیبات هیدروکربنی سنگین بوده که می تواند در شرایط 
ناگزیر و اضطراری جایگزینی برای گازوئیل باشد.رئیس خدمات فنی شرکت فجر انرژی 
خلیج فارس بیان کرد: این سیال که هم اکنون از گازوئیل گران تر است؛ یکی از محصوالت 
جانبی پتروشیمی بوعلی به شمار می رود و در حال حاضر با استفاده از خط لوله ۸ اینچ 
به مخازن گازوئیل شرکت فجر منتقل می شود.مطالعات و امکان سنجی استفاده از این 
سیال در نیروگاه فجر انرژی در سال 93 انجام شده ولی به دلیل پیامدهای فنی و اقتصادی 
در آن زمان، از این سیال استفاده نشده است.وي عنوان کرد: اکنون به منظور مدیریت 
شرایط اضطراری احتمالی، خط لوله این سیال با کار شبانه روزی، تنها در مدت 30 روز 
3000 اینچ قطر، 1500 مترمربع رنگ و سند بالست، ساخت و نصب 5 تن ساپورت فلزی 
لوله، اجرا شده و کارشناسان و کارکنان فجر توانسته اند در این مدت بسیار کم و با استفاده 
 از دانش خود، مراحل اداری و عملیات لوله گذاری استفاده از این محصول را انجام دهند.

دوست در پایان خاطرنشان کرد: با آماده سازی این خط، پایداری تولید فجر و شرکت های 
 منطقه تا حدود باالیی تثبیت شده و شرکت فجر توانسته برگ زرینی در اجرای پروژه های

 خود رقم زند.

پایداری تولید فجر انرژی خلیج فارس با اجرای موفق 
خط لوله انتقال محصول برش سنگین بوعلی 

رئیس خدمات فنی شرکت فجر انرژی خلیج فارس مطرح کرد

 بازدید سرزده معاونین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
از پروژه پاالیشگاه گاز یادآوران خلیج فارس 

مهندس نشان زاده مقدم معاون برنامه ریزي و توسعه کسب و کار به همراه قربانی 
معاون حاکمیت شـرکت صنـایع پتـروشیمي خلیـج فـارس و دکتر سیفی عضو 
هیئت مدیره پاالیشــگاه گاز یادآوران در بازدیدي ســرزده، روند تکمیل عملیات 

اجرایی این پاالیشگاه را بررسي کردند.
این پروژه، یکي از ابرپروژه هاي شـرکت صنـایع پتـروشیمي خلیـج فـارس است 

که قرار است تا پایان امسال به بهره برداري برسد.
با بهره برداري از پاالیشــگاه گاز یادآوران، عالوه بر ســودآوري و افزایش تولید، 
فلرهــای غرب کارون خاموش و بخشــی از تعهدات بیــن المللی ایران در زمینه 

حفاظت از محیط زیست اجرا مي شود.
مهندس نشــان زاده پس از ورود به ســایت یادآوران، از واحد بخار بویلرها و اف 
دی فن ها بازدید کرد؛ این واحد ارزشــمند و تأثیرگذار، قلب پاالیشــگاه اســت که 
پنج سال بالتکلیف بود ولی با دستور صریح مهندس نشان زاده به مهدی سیفی 
دستیار ویژه خود جهت جمع بندی و حل این موضوع،  واحد بخار نیز مانند فلرهای 

مجتمع راه اندازی شد.
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نهمین دوره نمایشگاه ملی چرم و صنایع وابسته با شعار "سازمانی کارآمد و خالق با سودآوری پایدار" 

آغاز کرد. از شرکت صنایع پتروشیمي خلیج فارس، شرکت پتروشیمی اروند در این نمایشگاه حضور 

داشــت.به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشیمی خلیج فارس؛ این دوره از نمایشگاه ملی کیف، 

کفش، چرم و صنایع وابسته، که 20 دیماه با حضور دکتر برادران معاون وزیر صمت در محل دائمی 

نمایشــگاه های بین المللی تهران شــروع به کار کرد، تا 22 دیماه ۱۴0۱ دایر بود.غرفه پتروشیمی 

اروند در سالن ۴۴B - غرفه 20 پذیرای بازدیدکنندگان بود.

حضور پررنگ پتروشیمی اروند در نهمين نمایشگاه ملی چرم و صنایع وابسته 

 برگزاری رزمایش منطقه ای
  پدافند غیرعامل وزارت نفت 

در ایالم 

با حضور بهرام نیا استاندار ایالم، کشوری جانشین 
پدافند غیرعامل کشور و مدیران تابعه وزارت نفت 
در اســتان، رزمایش پدافند غیرعامل در این استان 

برگزار شد. 
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی 
ایــالم،در رزمایش شــرکت های تابعــه وزارت 
نفت در اســتان ایالم، مجتمع هاي پتروشــیمی 
،پاالیش گاز، شــرکت گاز، نفــت و گاز غرب،گاز 
منطقــه  هفــت ،پخش و  پاالیــش فرآورده  های 
نفتی و تیم هایی از اورژانس، آتش نشــانی، نیروی 
 انتظامی و پدافند غیرعامل استانداری ایالم حضور 

داشتند.
هدف از برگزاري رزمایش، افزایش آمادگی  اعضای 
کمیته مدیریت شــرایط اضطــراری ،هماهنگی 
عناصر شورای پدافند غیرعامل و ادارات و سازمان ها 
و نهادهای پشتیبان جهت مدیریت حوادث احتمالی، 
تمرین واکنش در شــرایط اضطراری برای کسب 
آمادگی بیشتر و ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی 
 واحدهــای عملیاتی در ســطح ســه و منطقه ای

 بود.
رزمایش پدافند غیرعامل که در دو ســناریو تمرین 
شــامل “واژگونــی اتوبوس ســرویس کارکنان 
تأسیسات سرچاهی منطقه عملیاتی تنگ بیجار” و 
“انفجار در سر انشعاب خط 10 اینچ پتروشیمی ایالم 
“ با دستیابی به تمام برنامه های از پیش تعیین شده 

و با موفقیت برگزار شد.
در ایــن رزمایش کــه نظارت و مدیریت برخط آن 
در صدا و سیمای مرکز ایالم انجام شد، از شرکت 
پتروشــیمی ایالم ، تیم های آتش نشانی و ایمنی، 

اورژانس و حراست حضور داشتند.

در بازار رقابت ایزوسیانات ها ما زمین بازی را تعیین خواهیم کرد 
مدیرعامل پتروشیمی کارون:طرح استراتژیک هایکو در موعد مقرر به بهره برداری خواهد رسید

مدیرعامــل پتروشــیمی کارون بعد از بازدید از پروژه 
هایکو گفت: بر اســاس توضیحات ارائه شــده توسط 
مدیریت طرح های این شــرکت، شــرکت مدیریت 
توسعه به عنوان )MC( طرح و تیم پیمانکار این طرح 
بصورت EPCC حدود ۸0 درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، علیرضا صدیقی زاده ضمن ابراز امیدواری 
از انجام به موقع طرح هایکو گفت: با وجود اینکه تیم 
اجرایی این طرح از وجود برخی تنگناها و مشــکالت 
در تأمیــن کاالی طــرح در برخی بخش ها خبردادند 
اما با توجه به تاکید جناب آقای دکتر علی عســکری 
مدیرعامل محترم گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
مبنی بر اتمام به موقع پروژه هایکو در نیمه اول سال 
آینده، تمام توانمان را به کار می گیریم تا مشــکالت 
برطرف شده و خللی در بهره برداری به موقع این پروژه 
مهم ایجاد نشــود.وی افــزود: در تأمین تجهیزات از 
خارج کشور مشکلی نبوده و تمامی تجهیزات خارجی 
طــرح خریــداری و یا تحویل شــده اند و یا در مرحله 
ورود به ســایت پروژه هســتند، اما با توجه به اینکه 
حدود ۷5 درصد تجهیزات به کار برده شــده در طرح 
هایکو از داخل کشــور تأمین شــده اند و شرکت های 
ســازنده داخلی در تأمین برخی مواد اولیه شــان دچار 
مشــکل هســتند، کمی تأخیر در روند اجرایی پروژه 
ایجــاد کــرده که در این خصــوص نیز پیمانکار طرح 
قــول داده که بــا بکارگیری روش هــای مختلف و 

پیگیــری مجدانه و روزانه روند ســاخت تجهیزات با 
سازندگان داخلی مشکالت به زودی برطرف خواهند 
 شــد و طرح هایکو به موقع به اتمام خواهد رســید.
مدیرعامل پتروشــیمی کارون ضمن اشاره به افزایش 
تولید تا 100 درصد ظرفیت اســمِی این شــرکت با به 
بهره برداری رســیدن هایکو، تصریح کرد: در کشــور 
بــه دلیل انحصاری بودن تولید ایزوســیانات ها و نیاز 
بــه تولید بیشــتر MDI، ما طبــق طراحی هایکو، 40 
درصــد ظرفیت مازاد نیز در نظر گرفته ایم و می توانیم 

 ایــن ظرفیــت مازاد را به تولید MDI اختصاص دهیم.
صدیقــی زاده در پایان با اشــاره بــه رقابت تنگاتنگ 
عربســتانی ها با کارون به عنوان تنها رقیب جدی این 
شرکت، خاطر نشان کرد: پتروشیمی کارون به کمک 
هایکو ظرفیت تولید خود را افزایش داده و عالوه بر آن 
اگر شرکت صدارا با خام فروشی MDI و TDI با ما به 
رقابت بپردازد، ما با ایجاد تنوع در تولید محصوالتمان 
زمیــن بــازی را برای آن ها تغییر خواهیم داد و با آن ها 

به رقابت می پردازیم.

برگزاری کارگروه تحول دیجیتال 
در پتروشیمی بندرامام 

کارگروه تحول دیجیتال در پتروشیمی بندرامام برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شـرکت صنـایع پتـروشیمي خلیـج فـارس 
دکتر انصاری نیک مدیرعامل پتروشــیمي بندرامام در این کارگاه با 
تأکید بر ضرورت ایجاد سیستم عامل ایرانی در این مجتمع گفت: باید 
فن بازار ایرانی را تقویت کنیم.وي با اشــاره به اولویت داشــتن حضور 
شــرکت های دانش بنیان در پروژه ها، خواستار طراحی سیستم عامل 
ایرانی با کمک شــرکت های دانش بنیان شــد.انصاري نیک تحول 
دیجیتال را استراتژی مهم شرکت دانست و تبدیل پتروشیمی بندرامام 
بــه عنــوان الگوی تحول دیجیتال را یکی از اهدف اصلی عنوان کرد 
و ادامه داد: »از داده های فعالیت های روزانه در شــرکت اگر تحلیل و 
 اکتشاف داشته باشیم و پی به استراتژی، فرهنگ و تعهد سازمانی ببریم.

در این مراسم از سه تن از کارکنان مرکز پژوهش و نوآوری پتروشیمی  
بندرامام به عنوان متخصصین نوآور تجلیل شد.
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 رشـد 19 درصدی فـروشنشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بررسی بازدهی سهام شگویا و چشم انداز آینده 

ســهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان )شگویا( 
در بازار ســرمایه با بازدهی 31.۶ درصد ظرف یک 
ماه اخیر رکورد بســیار ارزشــمندی برای ســرمایه 
 گــذاران و ســهامداران خــود به جای گذاشــت.
بررســی روند قیمت ســهام پتروشــیمی تندگویان 
طــی یک مــاه اخیر )20 آذر- 20 دی ماه( نشــان 
می دهد قیمت این ســهم ارزشــمند از 9420 ریال 
در 20 آذرمــاه بــه 12،300 ریال در پایان معامالت 
20 دی ماه رســیده که به این ترتیب ســهامداران 
 توانســته اند 31.۶ درصــد ســود کســب کننــد.

ایــن افزایــش قیمــت ادامــه وضعیتــی اســت 
 کــه در ســه مــاه گذشــته شــکل گرفته اســت.
اگر این بررسی را به محدوده زمانی سه ماهه افزایش 
دهیم باز هم شاهد بازدهی قابل توجه 39.۸ درصدی 

طی سه ماه گذشته هستیم.
این بازدهی فقط مربوط به افزایش قیمت این سهم 
اســت و بخش دیگری از سود سهامداری مربوط به 

سود تقسیمی شرکت طی یک سال است.
ســهامدارانی که در زمان مجمع عمومی ســالیانه، 

ســهم های خود را نگاه داشــته اند ســود تقسیمی 
 ســالیانه این شــرکت را نیز به طور نقدی دریافت 

می کنند.
این مبلغ برای سال گذشته 1،250 ریال به ازای هر 
ســهم بود که در خردادماه گذشته درباره آن تصمیم 
 گیری شد و به طور نقدی به سهامداران پرداخت شد.

بر اساس پیش بینی امسال این شرکت، طی سال مالی 
جاری هر سهم شرکت مبلغ1،390 ریال سود خواهد 
داشت که اگر این مبلغ را به سود این شرکت اضافه 
کنیم سود ماه جاری این شرکت برای سهامداران با 

دید درازمدت بیش از 20 درصد خواهد شد.
نکتــه دیگر درباره ارزش این ســهم، گزارش مالی 
آذرماه پتروشیمی تندگویان است که نشان می دهد 
مجمــوع فــروش ســه ماهه پاییز این شــرکت در 
 ســال 1401 به مبلغ 50۸۶ میلیارد تومان رســیده

 است.
با این وصف، فروش شرکت در این فصل، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد 19 درصدی داشته است، 

که بیش از پیش بینی هاست.

همچنین این گزارش نشــان می دهد که شرکت در 
نه ماهه نخســت فعالیت خود در ســال مالی 1401 
توانســته ۷3 درصد از بودجه فروش ســاالنه خود را 

پوشش دهد.
این نکات باعث شــده که فعاالن حرفه ای بورس، 
چشم انداز روشن و ارزشمندی برای این سهم قائل 
باشند و بر این اساس می توان پیش بینی اقبال بیشتر 

به این سهم و افزایش قیمت آن را داشت.

مجموع فروش سه ماهه پاییز این 
شرکت در سال 1401 به مبلغ 5086 

 میلیارد تومان رسیده است.
با این وصف، فروش شرکت در این 

فصل، نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 19 درصدی داشته است، که بیش 

از پیش بینی هاست

به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارزش بازار بزرگترین گروه پتروشیمی 

کشــور در حالی به عدد ۱00۱ هزار میلیارد تومان رســید که تاکنون هیچ هلدینگی در تاریخ بازار سرمایه 

ایران به این رکورد دست نیافته بود.ارزش بازار نماد فارس نیز در فاصله 2۱ دی ۱۴00 تا 2۱ دی ماه ۱۴0۱ 

در دوره جدید مدیریتی با رشــد 6۴ درصدی از 290 هزار میلیارد تومان به ۴56 هزار میلیارد تومان برســد 

تا این شرکت همچنان در رتبه اول بازار سرمایه از نظر ارزش بازار بایستد.سهم گروه صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس از کل بازار سرمایه همچنین در این مدت از ۱0.95 درصد به ۱3.09 درصد رسیده است.

گفتنی است، سال گذشته ارزش بازار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 729 هزار میلیارد تومان بود.

خليج فارس، هزار هزار ميلياردی شد 

در یکسالگی مدیریت دکتر 
علی عسکری بر بزرگترین 
هلدینگ پتروشیمی کشور 

پايان 10 سال بالتكليفی بزرگترین 
گلوگاه تولید زنجیره پلی اتیلن 
ترفتاالت صنعت پتروشیمی 

با طراحی مجدد و راه اندازی تأسیسات خنک کننده یکی از 
خطوط اصلی تولید باز در مجتمع پتروشیمي شهید تندگویان، 
پس از 10 سال بالتکلیفی، یکی از مهمترین گلوگاه های 
 تولیــد زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت ایران برطرف شــود.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، رییس مجتمع پتروشیمي شهید تندگویان گفت : 
 POLY بازطراحی و راه اندازی چیلرهای 240 تنی خطوط
B & C با بیش از 1500 ساعت کار بدون حادثه، با پیگیری 
مدیرعامل شرکت و تشکیل کارگروه فنی و تخصصی ، 

کارشناسی و عملیاتی شد.
امین ملک زاده با بیان اینکه بازطراحی و ره اندازی چیلرها 
بدون حضور وندورهای خارجی توسط متخصصان داخلی 
شرکت انجام شده، تصریح کرد: اجرای این پروژه منجر 
به افزایش پایداری تولید در پتروشــیمی شهید تندگویان 
می شــود.وي با بیان یکی از مشــکالت اساسی افزایش 
ظرفیت تولید واحدهای POLY B & C در پتروشــیمی 
شــهید تندگویان، افزایش دمای آب کولینگ به ویژه در 
ماه های گرم و شرجی سال بود، افزود: در این شرایط، به 
دلیــل افزایش دمای آب کولینگ در مبدل ها و به تبع آن 
 POLY B & C افزایــش دمای آب کاتــر در واحدهای
امکان افزایش ظرفیت واحد بیش از ۷0 درصد فراهم نبود.

رییس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان با تأکید بر اینکه 
این مشکل فرآیندی، کاهش تولید بیش از ۶ هزار و 230 
تن در یک بازه زمانی ۶0 روزه را به پتروشیمی تندگویان 
تحمیل می کرد، خاطر نشان کرد: باز طراحی و راه اندازی 
این چیلرها، موجب شده تا این تأسیسات با باالترین راندمان 

در مدار بهره برداری قرار گیرد.

 ثبت رکــورد تاریخی گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در ارزش 
بازار ارزش بازار شــرکت های گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در 
بازار سرمایه از مرز هزار هزار میلیارد 

تومان گذشت.
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نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پیگیری توسعه پتروشیمی »پتروآرمند« 
در سردترین روزهای سال 

جمعي از معاونین و مدیران شـرکت صنـایع پتـروشیمي 
خلیـــج فـــارس از رونــد تولید و توســعه واحدهای 

پتروشیمی لردگان بازدید کردند. 
در حالی که امروز کشــور ســردترین روز سال را تجربه 
می کند و سراســر اســتان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیــاری بــه دلیــل برف و یخبنــدان تعطیل بود، 
جمعــي از مدیران ارشــد گروه خلیج فــارس، از روند 
اجــرای پــروژه پتروآرمند لــردگان و وضعیت تولید 
 در مجتمــع پتروشــیمی لــردگان بازدیــد کردنــد.

به گزارش روابط عمومي شـرکت صنـایع پتـروشیمي 
خلیـــج فـارس، هدف از این سفر بازدید، نظارت، رفع 
موانع تولید و توســعه و بهبود شاخص ها در پتروشیمی 
لردگان و پتروآرمند بود؛ شرکت هایي که جایگاه مهمی 
در زیرمجموعه هاي شــرکت پتــرول دارند.مهندس 
نشــان زاده مقدم معاون برنامه ریزی و توســعه کسب 
و کار شــرکت صنایع خلیج فارس، در جریان بازدید از 
پتروشــیمی لردگان گفت: بــا توجه به توان تولید این 
شــرکت، انتظار می رود که افزایش تولیدی متناسب با 
ظرفیت تولید محقق شــود.وي افزود: علیرغم اقدامات 
مؤثــر در زمینه تولید محصول در مجتمع پتروشــیمی 
لردگان، انتظار می رود با رفع موانع موجود افزایش تولید 
رقم بخورد.قانعي مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس )پترول( 
نیز در این بازدید گفت: برای پترول این یک افتخار است 

که اکثر شــرکت های زیر مجموعه آن در مناطق کم 
 برخوردار واقع شده اند و به رشد منطقه کمک می کنند.

توســعه ای  طرح هــای  از  یکــی  افــرود:  وي 
پتروشــیمی لــردگان، پــروژه پترو آرمند اســت و با 
برنامه  ریــزی هــای صــورت گرفته انتظــار می رود 
 کــه در 22 بهمن ســال آینده به بهره برداری برســد.

وي ابــراز امیدواري کرد بــا برنامه ریزی های صورت 

گرفته شــرکت پتروشــیمی لردگان در ســال پیش 
 رو جزء برترین شــرکت های اوره ســاز کشــور باشد.

مدیرعامــل پتــرول با اشــاره به اینکه نــگاه ویژه به 
اقتصــاد تولید یکی از اولویت های کاری این مجموعه 
اســت، اذعان کرد: توجه بازار ســرمایه به ســوی این 
 بخش متمرکز شــده اســت و ما نیز بر این مهم تأکید 

داریم.

 واحد جدید PVC در پتروشیمی بندرامام 
احداث می شود 

دعوت از مشتریان و انجمن ها 
براي نیاز سنجی ظرفیت ها و 

گریدهای مورد نیاز 

رئیــس مجتمــع PVC شــرکت پتروشــیمی 
بندرامــام از آغــاز مطالعــات احــداث یــک 
 واحــد جدیــد PVC در ایــن مجتمــع خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فارس،مهندس باقــدم در پنل تخصصی 
صنعت پتروشیمی و زنجیره ارزش صنعت چرم و 
کفش در حاشــیه نهمین نمایشگاه امپکس گفت: 
بــرای تأمیــن نیاز بازار چــه از لحاظ حجم مورد 
نیــاز و چه گرید های مورد نیاز بازار داخل، نیازمند 
اطالعات دقیق هستیم و با توجه با رویکرد شرکت 
بــرای تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، از 
انجمن ها، مشــتریان و مصرف کنندگان داخلی 
دعوت می شــود تا نظرات خــود را در این باره به 

شرکت ارائه کنند.
وي با بیان اینکه ظرفیت تولید PVC در کشــور 
ایران، تا پیش از انقالب 20 هزارتن در سال بوده که 
اکنون به ۷50 هزار تن در سال رسیده است گفت: 
تا 10 سال پیش EPVC را از خارج وارد می کردیم 
و با احساس ضرورت تأسیس یک واحد در داخل 
کشور، پس از بررسی و هم اندیشی با مشتریان و 
برآورد میزان مصرف ســاالنه 20 هزار تن کشور، 
واحد E-PVC پتروشــیمی اروند با ظرفیت 40 
 PVC هزارتن در سال احداث شد.رئیس مجتمع
شرکت پتروشیمی بندرامام افزود: بررسي ها نشان 
مي دهد که نیاز بازار بیش از این میزان اســت و 
 ضرورت ایجاد ظرفیت های جدید احساس مي شود.  
PVC محصولي ارزشــمند در دنیای امروز است 
ساالنه ۸0 میلیارد دالر تولید ثروت می کند و این 
روند افزایشی است و با توجه به رشد متوسط 3.2 
درصدی آن پیش بینی می شود حجم بازار تا سال 

202۸ به 102 میلیارد دالر در سال برسد.
150 ســال از تولــد PVC در جهــان می گذرد و 
امــروز ســاالنه 55 میلیون تــن از این محصول 
در دنیــا تولید می شــود که ۶0 درصد مصرف آن 
در آســیا و اقیانوســیه اســت و از این میزان، 94 
 E-PVC و ۶ درصد S-PVC درصــد مربوط به 

است

تفاهم نامه ایجاد “صندوق سرمایه گذاری 
ریســک پذیر” با معــاون علمی و فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهوری 

امضاء شد
مراســم انعقاد تفاهــم نامه ایجاد صندوق 
ســرمایه گذاری ریســک پذیــر با هدف 
حمایت از حضور و نقش آفرینی شــرکت 
های دانش بنیان در صنعت پتروشــیمی، 
امروز در معاونت علمي و فناوري و اقتصاد 
 دانش بنیان ریاســت جمهوري امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس، این تفاهم نامه 
کــه به امضای دکتــر دهقانی فیروزآبادی 
معــاون علمی و فنــاوری و اقتصاد دانش 
بنیان رئیس جمهور و دکتر علی عســکری 
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس رسید، با هدف هم افزایی در راستای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی، 
افزایش تولید، ارتقای کیفیت و اســتفاده از 
ظرفیــت جوانان نخبه، موفق و انقالبی در 
توسعه صنعت پتروشیمی منعقد شده است.
هلدینگ خلیج فارس، طالیه دار توســعه 

اقتصاد دانش بنیان
دکتر دهقانــی فیروزآبادی معاون علمی و 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
در ایــن مراســم، با قدردانــی از اقدامات و 
سیاســت های راهبردی شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس در حمایت از اقتصاد 

دانــش بنیان ابراز امیــدواری کرد که این 
مجموعه و هلدینگ تأثیرگذار، طالیه دار و 
پیشقراول گسترش سرمایه گذاری در حوزه 
دانش بنیان باشد. وي در ادامه با بیان اینکه 
با اشاره به اینکه پشتوانه “صندوق سرمایه 
گذاري ریسک پذیر”، قانون جامع و مترقی 
جهــش تولید دانش بنیان مصوب مجلس 
شــورای اسالمی اســت، افزود: حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان، باعث افزایش 
تولید ناخالص ملی  و رسیدن به درآمد 10 
میلیــارد دالری پیش بینی شــده و تحقق 
اهداف ترسیم شده از جمله پاسخ به تقاضای 
بازار گســترده، بزرگ و پرمشــتری داخلی 
و خارجی می شــود.دکترعلی عســکری: 

از شــرکت های دانــش بنیان داخلی برای 
توســعه اقتصاد دانش بنیــان حمایت می 
کنیمدکتر علی عسکری مدیر عامل شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در مراسم 
امضای تفاهم نامه صندوق سرمایه گذاری 
ریســک پذیر، با تبیین اهمیت شعار سال و 
دغدغه هــا و منویات رهبر معظم انقالب و 
تأکیدات ریاست محترم جمهور بر استفاده 
از ظرفیت های درون  زا برای توســعه همه 
جانبه و خلق ثروت گفت: ایجاد این صندوق، 
نشانه اهتمام جدی و لبیک هلدینگ خلیج 
فــارس به این دغدغه اســت و  امیدواریم 
باعــث خشــنودی مقام معظــم رهبری و 
رضایتمندی مسئوالن عالی نظام و جوانان 

نخبه، متعهد، مؤمن و انقالبی شود. 
 وی با بیان اینکه حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان ایرانی صرفًا یک شــعار نیست، 
گفــت: هــم اکنون بیش از 1۸0 شــرکت 
داخلــی در زمینه حل مشــکالت پلنت ها، 
تولیــد و الیســنس و دانــش فنی با هدف 
راه انــدازی خطــوط و طرح هــای جدید، 
افزایــش بهره وری، تقویــت و حمایت از 
صنایع ساخت داخل و انجام امور پژوهشی 
و تحقیقاتی کاربردی، در کنار شرکت های 
زیرمجموعــه گــروه صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس هســتند و حامــی فعالیت ها 
 و اقدامــات فعاالنــه و جهادی هســتیم. 

 مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس در ادامه گفــت: برگزاری 
همایــش پترو فن و نمایشــگاه حمایت از 
ســاخت داخل، از دیگر اقدامات اساســی 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
در راســتای حمایــت از پژوهش و نوآوری 
و ارتباط بی واســطه شــرکت های تابعه با 
نخبگان و صاحبنظران، با هدف اســتفاده 
 از ظرفیت های بی نظیر در کشــور اســت. 
دکتر علی عسکری با قدردانی از نگاه ویژه 
دولت ســیزدهم در تقویت شــرکت های 
دانــش بنیان و افزایش امید جوانان نخبه، 
مؤمــن و انقالبی گفت :ایجاد این صندوق، 
باعــث ارتقای تولید و کیفیت محصوالت و 

امیدواری جامعه به ویژه جوانان می شود.

گام طالیی دیگر هلدینگ خلیج فارس در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
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این خلیج افرس است هک می ماند

درخشش شرکت های تابعه 
هلدینگ خلیج فارس در همایش 

 IMI100

شــرکت فجــر انــرژی خلیج فــارس رتبــه اول از 
نظــر شــاخص بازده فــروش در گروه انرژی شــد. 
 در همایــش یــک روزه شــرکت مبیــن انــرژی 
خلیــج فارس رتبه اول گــروه انرژی به دلیل فروش و 
همچنین رتبه اول این گروه در شــاخص بهره وری را 
بدســت آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، همچنین رتبه اول بیشترین 
رشد فروش به شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
رسید و  شرکت پتروشیمی پارس بین شرکت های گروه 
فــرآورده های نفتی رتبــه اول را از نظر بهره وری کل 
عوامل به دست آورد. بنابر رتبه بندی IMI100، شرکت 
پتروشیمی نوری هم موفق به کسب عنوان شرکت پیشرو 
 )IMI100( در فرایند رتبه بندی صد شرکت برتر ایران
و رتبــه چهارم از نظر صادرات در بین پانصد شــرکت 

برتر ایران شد.

بومی سازی به سبک کارون
دستیابی پتروشیمی کارون به 100 

درصد ظرفیت اسمی در خط 2 با اتکا 
به داخلی سازی

رییس مجتمع پتروشیمی کارون با اعالم دست یافتن به 100 
درصد ظرفیت اســمی در خط 2 این شــرکت گفت: یکی از 
مشکالت اصلی خط MDI پتروشیمی کارون پمپ 114-23 
در واحد نیترو بنزن بود که پس از انجام تعمیرات اساسی مرتفع 
و در سرویس قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمد میری اظهار داشت: در 
اورهال اخیر پتروشیمی کارون، پمپ 23-114 در واحد نیترو 
بنزن به طور کامل توسط مهندسان داخلی شرکت و به کمک 
مهندسی معکوس، داخلی سازی شده و بدون نیاز به کمک 
شــرکت های خارجی اکنون در مدار قرار گرفته اســت و خط 
MDI به 100 درصد ظرفیت اسمی رسیده و شرایط خط اکنون 
پایدار است.وی افزود: این پمپ از مهمترین شاکله های تأمین 
خوراک اولیه خط MDI بوده که با رفع مشــکل آن، پایداری 
تولید رقم خورده و این امر یعنی افزایش ظرفیت تولید، کاهش 
قیمت تمام شده و افزایش درآمد پتروشیمی کارون.میری در 
پایان با قدردانی از زحمات پرســنل پتروشیمی کارون، خاطر 
نشان کرد: تالش های شبانه روزی پرسنل پتروشیمی کارون 
و خودباوری آنها ســبب دســت یافتن به این مهم شده و ما با 

تمام وجود قدردان یکایک آنها هستیم.

قانعی مدیر عامل پترول مطرح کرد:

سرمایه گذاری برای خلق ثروت

با ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر، ارجاعات 
شرکت های دانش بنیان به صنعت پتروشیمی، هدفمند 
و دسته بندی می شود.قانعی مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری و توســعه صنایع تکمیلی خلیج فارس )پترول( 
گفت: اقداماتی چون ایجاد »صندوق ســرمایه گذاری 
ریسک پذیر« باعث دسته بندی و هدفمند شدن ارجاعات 
شــرکت های دانش بنیان به شرکت ها و مجتمع های 
تابعه پتروشــیمی می شود. وی در مراسم انعقاد تفاهم 
نامه ایجاد »صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر« که 
بین دکتر دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و دکتر علی عسکری 
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضاء 
شــد، تأکید کرد: این صندوق با پشتوانه »قانون جهش 
تولید دانش بنیان«، ســرمایه گذاری گروه خلیج فارس 
به عنوان بزرگترین هلدینگ بورســی و پتروشیمیایی 
کشــور و نظارت »معاونت علمــی و فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری« ایجاد می شود.در مراسم 
امضای تفاهم نامه ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک 
پذیر نشان زاده مقدم معاون برنامه ریزی و توسعه کسب 
و کار، پناهیان معاون مالی، ســرمایه گذاری و ســهام، 
قربانی معاون حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه های، 
عظیمی مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و جمعی از مدیران 
معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 

جمهوری حضور داشتند.

تفتان، ستاره درخشان هاب سوم 
پتروشیمی ایران

عملیــات اجرایی طرح تبدیــل گاز به محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر )GTX( شــرکت پتروشــیمی تفتان آریا آغاز 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس، برای اجــرای فاز اول این طرح که در چابهار، هاب 
سوم صنایع پتروشیمی ایران احداث می شود،1/4 میلیارد دالر 
اعتبار در نظر گرفته شده است، محمدی مدیرعامل شرکت 
 ،GTX پتروشــیمی تفتان آریا گفت: هدف از اجرای طرح
تولید محصوالت پائین دســت زنجیره ارزش متانول شامل 
اسید استیک، فرمالدئید، وینیل استات مونومر و محصوالت 
زنجیره پلی آل )پلی یورتان( شــامل بوتان دیول و... اســت.

وی افزود قرار گرفتن در هاب سوم صنایع پتروشیمی کشور 
در موقعیت اســتراتژیک مرزهای جنوب شــرقی کشــور و 
دسترســی به بازارهای صادراتی شــرقی و ایجاد اشتغال و 
امید آفرینی در سیستان و بلوچستان و منطقه محروم چابهار 
از مهمترین ویژگی ها و تاثیرات مطلوب احداث طرح تبدیل 

گاز به محصوالت با ارزش افزوده باالتر در چابهار است.

با کســب رتبه اول در سه شاخص »میزان 
فــروش«، »صادرات« و »باالترین ارزش 

بازار«، پیشتازی بزرگترین و سودآورترین 
هلدینگ پتروشیمی و ارزشمندترین بازار 

سرمایه در کشور کماکان ادامه دارد.
میزان فروش، بیانگر خروجی شرکت ها 

و اثر گذاری شــان بر اقتصاد ملی اســت 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 
کســب رتبه اول در ســه شاخص »میزان 
فــروش«، »صادرات« و »باالترین ارزش 
بازار«، برترین شرکت در بین 500 شرکت 
پیشرو کشور شد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
امروز در همایش شرکت های برتر ایران 
که در ســالن همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزار شد، هلدینگ خلیج 

فارس همچنین عنوان »رتبه اول شاخص 
فروش در گروه پتروشــیمی« و »رتبه دوم 
از نظر شــاخص ارزش افزوده« را به خود 
اختصــاص داد. بنــا بر این گزارش، میزان 

فروش شـرکت صنـایع پتـروشیمی خلیـج 
فـــارس، بیش از 2۷0 هزار میلیارد تومان 

بوده اســت و توانست عنوان با ارزش ترین 
شــرکت ایران در بازار سرمایه را از آن خود 

کند. این گروه که هفته گذشته ارزش آن در 
بازار سرمایه از مرز هزارهزار میلیارد تومان 
گذشت، بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی 
ایران، دومین شــرکت پتروشــیمیایی 
خاورمیانه و بیســت و ســومین شرکت 
پتروشــیمی دنیا )در بین 100 شــرکت 
برتر( اســت. همایش امســال، بیســت و 
پنجمین دوره انتخاب شــرکت های برتر 
 IMI-100 و پیشــرو ایران موســوم به
است که هرسال با شاخص های مختلف 
کارشناسی، اقدام به انتخاب شرکت های 
برتر ایران در زمینه های مختلف می کند. 
 ،IMI-100 هدف از برگــزاری همایش
شفاف ســازی فضای کسب و کار و ایجاد 
فضــای رقابتی بین شــرکت های برتر 
ایران است. مبنای اولیه این رقابت میزان 
فروش شرکت هاســت؛ این شاخص، از 
منطق اقتصادی باالیــی برخوردار بوده و 
بیانگر خروجی شرکت ها و اثر گذاری شان 

بر اقتصاد ملی است.

برتری هلدینگ خلیج فارس در ایران 
IMI-100 با مهر تأیید

صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس، شرکت برتر ایران شد

نشرهی داخلی رشکت صنایع       پتروشیمی خلیج افرس

  مدیر مسئول:  مهرداد عظیمی  

  سردبیر:  مهدی فتاحی

  مسئول هماهنگی:  اشرف ساداتی

PGPIC.IR : آدرس سایت

info@pgpic.ir :  ایمیل روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم روابط عمومی : 88302752


