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هدیه هلدینگ 
خلیج فارس به مردم 
نجیب و قدرشناس 
خوزستان در دهه 

مبارک فجر

تبلور تالش جهادی 
و استفاده از توان و 

دانش ایرانی

واحد پارازایلین، از اصلی ترین واحدهای اصلی شرکت پتروشیمی بوعلی بوده که با هدف تولید ساالنه 400 
هزار تن پارازایلین، 30 هزار تن ارتوزایلین و 60 هزار تن بنزن ساخته شده است.

 انبار مکانیزه شرکت پتروشیمی تندگویان، پیشرفته ترین و هوشمندترین انبار رباتیک صنعت پتروشیمی 
کشور برای بارگیری محصوالت گرید نساجی است.

 تصفیه خانه مرکزی پساب مجتمع پتروشیمی بندر امام با ظرفیت بازیافت و تسویه فاضالب های صنعتی به 
میزان 30 هزار متر مکعب در روز و با هدف صیانت از محیط زیست و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی اجرا 

شده است.
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آغاز به کار چهارمین 
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 

از 24 بهمن
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کسب عناوین برتر توسط نوری، مبین، پارس، بیدبلند نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پازارگاد و فجر در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران

 IMI-100 پیشتازی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در رده بندی

در روزی کــه شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
بــه عنوان برترین شــرکت ایــران در تازه ترین رده بندی 
ســالیانه  IMI_100 معرفی شــد، شــرکت های تابعه 
 ایــن گــروه نیــز در ایــن رده بندی خوش درخشــیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، در این مراسم که در سالن همایش های بین المللی 
صدا و ســیما برگزار شــد، افتخارات قابل توجهی نصیب 
شرکت های تابعه بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور شد.
 نــوری؛ پیشــرو در فرآینــد، درخشــان در صــادرات

بر اســاس ایــن رتبه بندی شــرکت پتروشــیمی نوری 
موفق به کســب تندیس و لوح شــرکت پیشــرو در فرایند 
رتبــه بندی صد شــرکت برتر ایــران )IMI100 ( و رتبه 
 چهارم از نظر صادرات در بین پانصد شــرکت ایران شــد.

همچنین نوری توانســته در ســال 1400، بیشترین میزان 
صادرات را در بین مجتمع های پتروشــیمی کشــور داشته 
باشــد و در حوزه فروش نیز رتبه 12 را در بین صد شــرکت 

برتر ایران از آن خود کند.
 مبیــن انــرژی خلیــج فــارس، پیشــتاز گــروه انرژی

شرکت مبین انرژی خلیج فارس نیز عالوه بر 1۸ پله صعود 
در تازه ترین رده بندی IMI_100 توانســت دو رتبه برتر 

را از آن خود کند.مبین توانســت امســال در گروه انرژی به 
رتبه اول دست یابد و این مقام به دلیل فروش ۳۶۷0۹۹.۷ 
میلیــارد ریال محصول در ســال 1400 حاصل شــد که 
 2۵00۸1.۸ میلیارد ریال بیشتر از رتبه دوم این گروه است.

مبین انرژی خلیج فارس در شاخص بهره وری هم توانست 
در گروه انرژی رتبه اول را کسب کند.

 بیدبلنــد خلیج فارس، رتبه اول بیشــترین رشــد فروش
همچنین شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس در دومین 
سال بهره برداری در رقابت با 100 شرکت برتر ایران عنوان 

اول، بیشترین رشد فروش را کسب کرد.
پارس، پیشتاز در گروه فرآورده های نفتی

شــرکت پتروشــیمی پارس هم موفق به کسب رتبه اول از 
نظــر بهره وری کل عوامــل در گروه فرآورده های نفتی و 
همچنین رتبه اول از نظر شــاخص بازده فروش در گروه 

فرآورده های نفتی شد.
پــازارگاد؛ رتبه یک در حوزه خدمات عمومی، 

رفاهی و گردشگری کشور
شــرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، به عنوان شــرکت 
پشــتیبان از تولید در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
نیــز در این رده بندی توانســت رتبه اول در گروه خدمات 

عمومی، رفاهی و گردشــگری کشــور را از نظر شــاخص 
 فروش، کسب کند.فجر انرژی؛ اول در شاخص بازده فروش

شرکت فجر انرژی خلیج فارس نیز رتبه اول از نظر شاخص 
بــازده فــروش در گروه انرژی و  رتبه چهارم از نظر رشــد 
 فروش را میان ۵00 شــرکت بزرگ کشــور کســب کرد.
 فروش بفجر در سال مالی 1400، رشدی 2۳۷ درصدی داشت.

گفتنی است، در این رده بندی شرکت های پتروشیمی بندر 
امام، بوعلی سینا، شهید تندگویان، اروند، خوزستان و ارومیه 
در گروه پتروشــیمی حائز رتبه های برتر در حوزه فروش 

شدند و نسبت به سال گذشته رتبه آنها ارتقاء یافت.

بیدبلند خلیج فارس، رتبه اول بیشترین 
رشد فروش همچنین شرکت پاالیش 

گاز بیدبلند خلیج فارس در دومین سال 
بهره برداری در رقابت با ۱۰۰ شرکت برتر 

ایران عنوان اول، بیشترین رشد فروش را 
کسب کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار و تعدادی از مدیران 
ارشــد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در بازدید از 
ســایت پتروشیمی هنگام، به بررسی آخرین وضعیت این 

پروژه مهم پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، حســن نشــان زاده مقدم پس از بازدید سایت، در 
جلســه با مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی هنگام، 
پس از اســتماع گــزارش روند اجرایی ایــن پروژه مهم، 
 به بررســی صورتجلســه قبلی و موانع پیش رو پرداخت.

وی با بیان اینکه قدرت تصمیم گیری در مدیران پروژه ها 
تقویت و در یک سال اخیر، تصمیمات مهمی گرفته شده، 
گفــت: مدیران با قبول ریســک پذیری این تصمیمات را 
اجرایی کرده اند و این قدم بزرگ و رو به جلو در حل مسائل 

و مشکالت است.
معاون برنامه ریزی و توســعه کســب و کار شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر تسریع اقدامات اجرایی 
و اتمام طرح تا مرحله تولید آزمایشــی تا پایان امســال، از 
مدیران خواست تالش مضاعفی در این راستا داشته باشند.

بازدید معاونین هلدینگ خلیج فارس از پروژه  پتروشیمی هنگام 

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

صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس، 
شرکت برتر ایران شد

*با کســب رتبه اول در ســه شــاخص »میزان فروش«، 
»صادرات« و »باالترین ارزش بازار«، پیشــتازی بزرگترین 
و سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور کماکان ادامه دارد
*میزان فروش، بیانگر خروجی شــرکت ها و اثر گذاری شان 

بر اقتصاد ملی است
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با کسب رتبه اول در 
سه شاخص »میزان فروش«، »صادرات« و »باالترین ارزش 
 بازار«، برترین شرکت در بین ۵00 شرکت پیشرو کشور شد.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فارس، امــروز در همایش شــرکت های برتر ایران 
که در ســالن همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار 
شــد، هلدینــگ خلیج فارس همچنین عنــوان »رتبه اول 
شــاخص فــروش در گروه پتروشــیمی« و »رتبــه دوم از 
 نظــر شــاخص ارزش افــزوده« را به خــود اختصاص داد.
بنا بر این گزارش، میزان فروش شـرکت صنـایع پتـروشیمی 
خلیـج فـارس، بیش از 2۷0 هزار میلیارد تومان بوده است و 
توانست عنوان با ارزش ترین شرکت 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 
پتروشــیمی ایران، دومین شرکت پتروشیمیایی خاورمیانه و 
بیست و سومین شرکت پتروشیمی دنیا )در بین 100 شرکت 
برتر( اســت.همایش امسال، بیست و پنجمین دوره انتخاب 
شرکت های برتر و پیشرو ایران موسوم به IMI-100 است 
که هرسال با شاخص های مختلف کارشناسی، اقدام به انتخاب 
شرکت های برتر ایران در زمینه های مختلف می کند.هدف از 
برگزاری همایش IMI-100، شفاف سازی فضای کسب و 
 کار و ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های برتر ایران است.

مبنــای اولیه این رقابت میزان فروش شرکت هاســت؛ این 
شــاخص، از منطق اقتصادی باالیی برخوردار بوده و بیانگر 
 خروجی شــرکت ها و اثر گذاری شــان بر اقتصاد ملی است.

این خلیج افرس است هک می ماند



نمود توان و اراده ايرانِی در هاب 
پتروشيمی ايران 

مدیران امور سهام، مجامع و سرمایه گذاران شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس از پروژه پتروشیمی 

بوعلی سینا بازدید کردند. 
جمعی از مدیران امور سهام، مجامع و سرمایه گذاران 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز در بازدید 
از پروژه ملی در آســتانه افتتاح پارازایلین شــرکت 
پتروشــیمی بوعلی سینا، در جریان آخرین وضعیت 

پروژه و تولیدات این مجتمع قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس،پروژه ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی شرکت 
پتروشیمی بوعلی، از جمله پروژه های ملی است که تماماً به 
دست متخصصین داخلی طراحی و ساخت شده و بزرگترین برج 
 ساخته شده توسط مهندسین ایرانی را در خود جای داده است.
در آستانه چهل  و  چهارمین بهار انقالب اسالمی، پروژه واحد 
پارازایلین )شهید سردار سلیمانی( در حالی آماده بهره برداری 
می شود که این مجتمع پتروشیمی در ۹ ماهه امسال موفق به 
ثبت رکورد تولید با 120 درصد ظرفیت شده و نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۸۷ درصد افزایش درآمد را محقق کرده است.

 شيرينی كام  توان خواهان 
 در دوسالگی افتتاح 
بیدبلند خلیج فارس 

در آستانه دوم بهمن ماه، مصادف با دومین سالگرد افتتاح 
و بهره برداری از پاالیشگاه عظیم بیدبلند خلیج فارس 
به عنوان فینالیست برترین ابرپروژه های دنیا در سال 
2020 میالدی، هزینه های برگزاری جشن سالگرد 
 افتتــاح جهت کمک توان خواهان اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی خلیج فارس، 
هزینه هــای برگزاری این جشــن، صرف خرید 10 
دستگاه ویلچر برای معلوالن و 10 عدد تشک مواج 
 طبی جهت استفاده بیماران نیازمند ضایعه نخاعی شد.
پیش از این شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و تکریم 
و کمک رســانی به معلوالن و بیماران کم بضاعت 
شهرســتان بهبهان پیشــگام بوده و هر ساله در این 
امور خیر و انسان دوستانه مشارکت فعال داشته است.
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نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

همزمان با ایام اهلل دهه فجر، واحد پارازایلین مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا به بهره برداری می رسد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، واحد پارازایلین، از اصلی ترین  
واحدهای اصلی شرکت پتروشیمی بوعلی بوده که استفاده از  از فرآیندهای پیچیده جهت تولید 
محصوالت با درجه خلوص باال مانند بنزن پارازایلین و ارتوزایلین از مهمترین ویژگی های آن به 
شمار می رود.  هدف از  اجرای طرح، تولید ساالنه 400 هزار تن پارازایلین، ۳0 هزار تن ارتوزایلین 
و ۶0 هزار تن بنزن اســت.  با بهره برداری از این پروژه، با ســرمایه گذاری ۳0 میلیون دالر و ده 
هزار میلیارد ریال، بیش از ۸0 نفر به صورت مســتقیم مشــغول به کار می شــوند.از آغاز عملیات 

اجرایی واحد پارازایلین بوعلی سینا از مهرماه ۹۸ تا کنون، روزانه 2۵0 نیروی بومی استان خوزستان مشغول به کار بوده اند.همزمان با بهره برداری از واحد پارازایلین بوعلی سینا، دو طرح دیگر شامل  
"بزرگترین و هوشمندترین انباره مکانیزه صنعت پتروشیمی در مجتمع شهید تندگویان" و " بزرگترین تصفیه خانه پساب مرکزی در مجتمع بندر امام"  به بهره برداری می رسد. بهره برداری از این 
طرح ها، از وعده های دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مراسم معارفه در دی ماه پارسال است؛ طرح هایی که شاخص  و نشانه کار جهادی، استفاده از توان 

متخصصان ایرانی  و اهتمام و توجه ویژه بزرگترین و سودآورترین هلدینگ بورسی کشور به "تولید دانش بنیان و اشتغالزا" و "صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار" است . 

بهره برداری از "واحد پارازایلین مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا" به زودی آغاز می شود

)IMI-100( بیست و پنجمین سال رتبه بندی 
همایش شرکت های برتر ایران1401 

 صبــح امروز)۳بهمن( بــا حضور مهدی نیازی معاون 
طرح و برنامه وزارت صمت در سالن همایش های صدا 

و سیما برگزار شد.
شرکت پتروشیمی پارس موفق به اخذ رتبه اول  از نظر 
بهــره وری کل عوامــل در گروه فرآورده های نفتی و 
همچنین کســب رده 2۳ از نظر میزان فروش درآمد با 
1 رتبه صعود نسبت به سال قبل شد به گزارش روابط 
عمومی شــرکت پتروشیمی پارس، بیست و پنجمین  
  )IMI-100( همایش رتبه بندی صد شرکت برتر ایران
با برنامه ریزی سازمان مدیریت صنعتی امروز با حضور م 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ، مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شــرکت های 
برتر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 
شــد.این رتبه بندی که ۵00 شرکت بزرگ و تاثیرگذار 
در اقتصــاد کشــور را معرفــی می کند با هدف معرفی 
و شناســایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های 
صنعتی ، گسترش رقابت بین بنگاه اقتصادی انجام شد.

در ایــن ارزیابــی، شــرکت های برتــر بر اســاس 
شــاخص هایی همچــون »بیشــترین فــروش«، 
»بیشــترین ســودآوری«، »باالترین ارزش بازار«، 
»باالتریــن ارزش افــزوده«، »بیشــترین دارایی«، 
»باالتریــن اشــتغال زایی«، »باالترین بهره وری کل 
عوامل«، »شــاخص های اندازه و رشــد شــرکت«، 
»شاخص های صادرات«، »شاخص های نقدینگی«، 
 »شاخص های بدهی« و »شاخص های بازار« معرفی 

شدند. 
شــرکت پتروشــیمی پارس از بین شرکت های گروه 
فرآورده های نفتی ، رتبه اول رده بندی شرکت های برتر 
کشور)IMI-100(،  را از نظر بهره وری کل عوامل  و 
همچنین کســب رده 2۳ ا ز نظر میزان فروش درآمد 
با 1 رتبه صعود نســبت به ســال قبل را به دست آورده 
است.شــرکت پتروشیمی پارس با برنامه ریزی دقیق و 
منســجم به منظور توسعه فعالیت های خود در صنعت 
پتروشیمی از ابتدای فعالیت خود هر سال سیر صعودی 

را طی کرده است.
این همایش با حضور مدیران ارشــد شرکت های برتر 
کشــور در مرکز همایش های بین المللی صدا و ســیما 

برگزار شد.

شرکت پتروشیمی پارس از بین 
شرکت های گروه فرآورده های نفتی، 

رتبه اول رده بندی شرکت های برتر 
کشور)IMI-100(،  را از نظر بهره وری 

کل عوامل  و همچنین کسب رده 
23 ا ز نظر میزان فروش درآمد با 1 

رتبه صعود نسبت به سال قبل را به 
دست آورده است

این خلیج افرس است هک می ماند



4
PGPIC.IR 

یکشنبه 16 بهمن 1401
نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی نوری به عنوان شرکت پیشرو 
در بین صد شرکت برتر ایران معرفی شد 

شرکت پتروشیمی نوری موفق به کسب تندیس و لوح 
شــرکت پیشــرو در فرایند رتبه بندی صد شرکت برتر 

ایران )IMI100 ( در این همایش گردید. 
 به گزارش روابط عمومی پتروشیمی نوری، در همایش 
شــرکت های برتر ایران که هر ســاله توســط سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار می گردد، شــرکت پتروشیمی 
نــوری بــه دلیل تداوم روند افزایشــی شــاخص های 
اقتصادی و بهره وری در طول چهار سال گذشته موفق 
به کســب تندیس و لوح شــرکت پیشرو گردید و عالوه 
بر آن مقام چهارم صادرات را در بین صد شــرکت برتر 

ایران به خود اختصاص داد .
بنابراین گزارش، رتبه بندی 100 شرکت بزرگ کشور، 
ســاالنه در راســتای شفاف سازی فضای کسب و کار و 
تقدیر از بنگاه های اقتصادی رو به رشــد و تاثیرگذار در 

اقتصاد کشور برگزار می گردد که امسال نیز شرکت ها 
بزرگ کشــور، بر اساس شاخص های کمی تعیین شده 
و اطالعات مالی حسابرســی و تایید شــده سال 1400 

خود در این رتبه بندی حضور داشتند.
بر اســاس این رتبه بندی، شــرکت پتروشــیمی نوری 
توانسته است در سال 1400، بیشترین میزان صادرات 
را در بین مجتمع های پتروشــیمی کشــور داشته باشد 
و در حــوزه فــروش نیز با یــک پله صعود رتبه 12 را در 
بین صد شــرکت برتر ایران و رتبه دوم در گروه صنعت 
پتروشیمی پس از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

از آن خود نماید.
تولیدات مجتمع پتروشیمی نوری شامل انواع محصوالت 
اصلــی آروماتیکی نظیــر بنزن،ارتوزایلین، پارازایلین و 
محصوالت جانبی شــامل ترکیبات ســنگین و سبک، 

رافینیــت، گاز مایــع و ... می باشــد که عالوه بر مصرف 
داخل کشور، به سایر کشورهای جهان صادر می شود.

شرکت پتروشیمی نوری توانسته است 
در سال 1400، بیشترین میزان صادرات 
را در بین مجتمع های پتروشیمی کشور 

داشته باشد و در حوزه فروش نیز با 
یک پله صعود رتبه 12 را در بین صد 
شرکت برتر ایران و رتبه دوم در گروه 

صنعت پتروشیمی پس از شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس از آن خود نماید

پازارگاد با کســب رتبه اول در شــاخص بازده فروش، برترین شــرکت کشور در حوزه خدمات عمومی، 
رفاهی و گردشگری شد. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ، در همایش شــرکت های برتر ایران 
که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
عنوان »رتبه اول شــاخص فروش در گروه پتروشــیمی« و »رتبه دوم از نظر شــاخص ارزش افزوده« 

را به خود اختصاص داد. 
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ، شرکت برتر ایران در حوزه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری 
شــد شــرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با کسب رتبه اول در شاخص بازده فروش، برترین شرکت 
کشور در حوزه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات 
غیرصنعتی پازارگاد ، در همایش شرکت های برتر ایران که در سالن همایش های بین المللی صدا و 
ســیما برگزار شــد، شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان »رتبه اول شاخص فروش در گروه 
پتروشــیمی« و »رتبه دوم از نظر شــاخص ارزش افزوده« را به خود اختصاص داد و شــرکت عملیات 
غیرصنعتی پازارگاد یکی از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس به عنوان شرکت برتر کشور )رتبه 

اول( در حوزه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری کشور را کسب کرد.

شركت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ، شركت برتر ایران در حوزه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری شد 

 شرکت پتروشیمی بندرامام 
با صعود شش پله ای نسبت به 
سال گذشته ، بیست و ششمین 

شرکت برتر ایران در شاخص 
فروش شد

به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی بندرامام ، این 
شــرکت در ارزیابی بیست  و پنجمین دوره همایش 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایــران )IMI100( که 
هرســاله از سوی ســازمان مدیریت صنعتی برگزار 
می شود، با صعود ۶ پله ای در شاخص »افزایش میزان 
فروش/درآمد« به رتبه بیست و شش دست پیدا کرد.

بررسی شاخص مذکور نشان می دهد میزان فروش و 
درآمد شرکت در سال مالی 1400 نسبت به سال قبل 
افزایشی بوده و پتروشیمی بندرامام با عملکردی مناسب 
 توانسته در سال جاری از رتبه ۳2 به رتبه 2۶ صعود کند.
گفتنی است سازمان مدیریت صنعتی از سال 1۳۷۷ 
بــه رتبه بندی شــرکت های برتر ایران بر اســاس 
شــاخص هایی چون »اندازه و میزان رشد شرکت«، 
»افزایــش میزان فروش/درآمد «، »ســودآوری و 
عملکرد«، »بهــره وری کل«، »میزان صادرات«، 
»میزان نقدینگی«، »وضعیت شاخص های بدهی« 
و »شاخص های بازار« می پردازد و فضای روشن تری 

از کسب وکار اقتصادی کشور را ارائه می دهد.

ثبت افتخار ارزشمندی دیگر هم زمان با 
دومین سالگرد بهره برداری:

رتبه اول بیشترین رشد فروش 
بیدبلند خلیج فارس در رقابت با 

۱۰۰ شرکت برتر ایران

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با برنامه ریزی 
و تالش شــبانه روزی برای رفع گلوگاه های سخت 
تولید، به عنوان شــرکتی پیشرو و متعالی توانست در 
دومین سال بهره برداری در رقابت با 100 شرکت برتر 
 ایران عنوان اول، بیشترین رشد فروش را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس صبح امروز دوشنبه در آئین برگزاری معرفی 
100 شرکت برتر ایران که در محل مرکز همایش های 
صدا و ســیما با حضور مدیران عالی کشــور و مدیران 
شرکت های برتر برگزار شد عنوان رتبه اول بیشترین 
رشد فروش در بین 100 شرکت برتر ایران به مجموعه 
 شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس اعطا شــد.
در فرآیند رقابت این رویداد مهم ملی که همه ســاله 
به همت ســازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد 
ابتدا شرکت های در گروه ۵00 شرکت برتر و سپس 

در بین 100 شرکت برتر به رقابت می پردازند.
.

این خلیج افرس است هک می ماند



۵
PGPIC.IR 

یکشنبه 16 بهمن 1401
نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

چشم بیدبلند به گل های نرگس روشن شد
 نخستین مرحله برداشت از 

مزرعه گل های نرگس بیدبلند 
خلیج فارس آغاز شد 

همزمــان بــا فصل برداشــت گل های نرگس در 
شهرستان بهبهان به عنوان خاستگاه این گل زیبای 
زمستانی در ایران،برداشت از مزرعه گل ها نرگس 

بیدبلند خلیج فارس آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
بیدبلنــد خلیج فــارس، در اجرای طرح های مثمر 
کاری درختان در این شــرکت، عالوه بر مدیریت 
بیش از ۳۳ هکتار فضای سبز هزاران اصله درخت 
نخل،زیتون،لیمو،نارنج و انار کاشــت و نگهداری 
شده و در تابستان امسال برای نخستین سال، صدها 
کیلو خرما و رطب مرغوب برداشــت شد. بنا بر این 
گزارش ، همچنین در  چند روز گذشــته نخستین 
برداشت گل های نرگس از مزرعه درون مجتمعی 
این شرکت به عنوان«بزرگترین قطب گازی غرب 
آسیا و برگزیده زرین صنعت سبز ایران«آغاز شده 

است.
از نکات قابل توجه در راستای مدیریت فضای سبز  
این شرکت احداث تصفیه خانه فاضالب در بخش 
غیــر صنعتــی بوده تا از این طریــق آب مورد نیاز 
مجموعه بزرگ فضای سبز بیدبلند خلیج فارس از 

این محل تامین شود.

شرکت فجر رتبه برتر را در میان ۵۰۰ شرکت کسب کرد
فجر انرژی بر بام قله گروه انرژی

 تندیس ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال 
به پتروشیمی نوری، رسيد 

 پتروشیمی نوری به عنوان اولین شرکت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، در اولین حضور خود در »ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال«، موفق به کسب »تندیس برنزین زبدگی دیجیتال« و »تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال« 
شــد.  به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، مراسم اختتامیه ششمین ارزیابی ملی 
تحول دیجیتال، با حضور بزرگترین شرکت های تولیدی و خدماتی کشور، در دانشگاه تهران برگزار شد.  ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال، به عنوان مهمترین رویداد حرفه ای تحول دیجیتال در کشور با هدف ممیزی، ارائه بازخورد 
و تبادل تجارب موفق بین سازمان ها، رهبران و متخصصین سازمان ها و درنهایت معرفی سازمان های پیشرو 
در تحول دیجیتال برگزار شــد.بنابر ارزیابی این دوره و به تشــخیص هیات داوران، تندیس زرین و جایزه ســال 
تحول دیجیتال به هیچ شرکتی اختصاص نیافت و پتروشیمی نوری در رده معدود شرکت هایی قرار گرفت که 
طی شش دوره برگزاری این ارزیابی معتبر ملی، عالوه بر دریافت تندیس برنزین، موفق به کسب تقدیرنامه از 
سوی مدیرعامل خود، مهندس صانعی شد.امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت پتروشیمی نوری این 
موفقیت را در حضور شرکت های بزرگ داده محور، تجارت الکترونیک، بانکی، بیمه ای و همچنین شرکت های 

بزرگ صنعتی کشور دریافت کرده است.

شــرکت فجر انرژی خلیج فارس رتبه اول از نظر شاخص بازده 
فروش در گروه انرژی و  رتبه چهارم از نظر رشد فروش را میان 

500 شرکت بزرگ کشور کسب کرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، صبح 
روز بیســت و پنجمین همایش معرفی 100 شرکت برتر کشور 
)IMI100( بــا حضور قائم مقــام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و مدیران اقتصادی و صنعتی کشــور در سالن همایش های بین 
المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد. در این همایش که توسط 
ســازمان مدیریت صنعتی )وزارت صنعت، معدن و تجارت( برپا 
شده، 100 شرکت برتر کشور با توجه به 33 شاخص سودآوری 

و فروش از میان 500 شرکت کشور معرفی شدند.
 شرکت فجر انرژی خلیج فارس به توجه به عملکرد خود در سال 
مالی 1400 توانســته رتبه برتر را از نظر شــاخص بازده فروش 
در گروه انرژی در میان 500 شــرکت بزرگ کشــور کسب کند. 

همچنین فجر با رشد ۲3۷ درصدی فروش در سال مالی 1400 
نســبت سال 13۹۹ توانست رتبه چهارم را در این زمینه کسب 

کند.
 شــاخص های اندازه و رشد شرکت، سود آوری و عملکرد، بهره 
وری، صــادرات و نقدینگی، بدهی و بــازار در این ارزیابی 100 

شرکت برتر را در گروه های متعدد مشخص کرده اند.
 سازمان  مدیریت  صنعتی از سال 13۷۷ رتبه بندی شرکت های 
برتر ایران را هر ســاله انجــام داده و این رتبه بندی برگرفته از 
رســالت سازمان با فراهم کردن آمار و اطالعات شفاف و مفید در 
مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب و کار 
اقتصادی کشور ارایـــه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، 
سیاســت گذاران و پژوهشگران، کمک می کند تا شناخت و درک 
دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های 

اقتصادی بزرگ کشور پیدا کنند.

این خلیج افرس است هک می ماند
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یکشنبه 16 بهمن 1401
پتروشیمی گچساران در ایستگاه آخر نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

خبرهای خوش از پروژه های کلیدی هلدینگ خلیج فارس به گوش می رسد 

  مهنــدس حســن نشــان زاده مقدم معــاون برنامــه ریزی و 
توســعه کســب و کار گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس 
در بازدیــد از مجتمع پتروشــیمی گچســاران گفــت: امیدواریم 
بــا رفــع هرچه ســریعتر موانع موجــود و با شــتاب حداکثری، 
 شــاهد راه انــدازی این پروژه بــزرگ در آینده نزدیک باشــیم.
به گزارش روابط عمومي شـــرکت صنـــایع پتـروشیمي خلیـج 
فـــارس، وي  افزود: مدیران و کارشناسان متخصص این طرح 
در کنار سایر عوامل، با عزم راسخ و طبق برنامه ریزی های تدوین 
شــده تمام تالش خود را در راســتای تحقق اهداف نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران به کار مي گیرند.

*پروژه ای ملی با اشتغال آفرینی قابل توجه*
گفتنی اســت، مجتمع پتروشیمی گچســاران یکی از طرح های 
نیمه تمــام بــود که عملیات اجرایی این طــرح با ورود دکتر علی 
عسکری به هلدینگ خلیج فارس، سرعت بیشتری گرفت؛ طرحی 
که اســتارت آن از ســال 1۳۸۳ زده شــد و تکمیل آن همواره از 

دغدغه های مدیران هلدینگ بوده است.
در این طرح که قرار اســت تا پایان امســال به بهره برداری برسد، 

ساالنه یک میلیون ُتن اتیلن تولید خواهد شد.
بابهره برداری از این طرح، برای دو هزار نفر به صورت مســتقیم 

و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.
به منظور رعایت استانداردهای زیست محیطی، در ساخت مجتمع 
پتروشیمی گچساران از تکنولوژی روز دنیا )ZDL( استفاده شده که 
از ورود پساب های مایع به عرصه های طبیعی جلوگیری می کند.

بازدید مدیرعامل بیدبلند خلیج فارس 
از روند اجرای عملیات راه اندازی واحد 

گوگرد زدایی محصول پنتان 
 

شــامگاه گذشته محمود امین نژاد مدیر عامل بیدبلند 
خلیــج فــارس در جریان بازدیدهای دوره ای از پروژه 
های تکمیلی و توسعه ای به همراه تعدادی از مدیران 
عملیاتی،با حضور در ناحیه شرقی پاالیشگاه از نزدیک 
در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه گوگرد زدایی 

از محصول پنتان قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس، این پروژه دوســت دار محیط زیســت با 
ســرمایه گذاری ۵۵ میلیــون یورویی، میزان غلظت 
گوگرد محصول از۳00 به یک پی پی ام تقلیل خواهد 
داد تا بتوان از محصول خروجی این واحد به عنوان ماده 
اولیه تولید سوخت سوپر جت در داخل و خارج از کشور 

به منظور خلق ارزش افزوده استفاده کرد. 
با تصمیم مدیریت ارشد، عملیات راه اندازی این واحد 
راهبردی با استفاده از ظرفیت نیروهای داخلی شرکت 
به دســت تیمی جوان و متخصص ســپرده شده و این 
امید می رود در آینده نزدیک شــاهد راه اندازی ایمن 
این واحد به عنوان دســتاوردی جدید در مســیر تعالی 

بیدبلند خلیج فارس باشیم.

رشد 107 درصدی پتروشیمی ارومیه
شــرکت پتروشــیمی ارومیه موفق شد با فروش ۸04 
میلیــارد تومانی محصــوالت خود در ده ماهه منتهی 
بــه دی ماه به رکورد جدیدی دســت یابد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
این شــرکت که با نماد »شــاروم« در بازار ســرمایه 
شــناخته می شــود موفق شد مجموع فروش داخلی و 
صادراتــی خــود را در این بازه زمانی نســبت به مدت 
مشابه سال قبل 10۷ درصد افزایش دهد.گفتنی است، 
این شــرکت در دی ماه موفق به فروش بیش از 42 
میلیارد تومان محصول شده است.کریستال مالمین، 
ســولفات آمونیوم، اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم 

از محصوالت پتروشیمی ارومیه است.

آگهی و جزییات آزمون استخدامی چهار شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در منطقه عسلویه منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، ثبت نام در این آزمون از ۸ تا 24 بهمن برگزار می شــود و 

داوطلبان در هفته ابتدایی اسفند 1401 در مرحله کتبی به رقابت خواهند پرداخت.
در متن این آگهی آمده است:

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصوالت پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسالمی، 
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در نظر دارد در شــرکت های پتروشــیمی آپادانا، پارس، هنگام و مبین انرژی خلیج فارس 
واقع در استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه(، به منظور تامین و تکمیل نیازمندی های نیروی انسانی در 
حوزه های مورد نظر، از بین متقاضیان واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی )عمومی و تخصصی(، مصاحبه 
تخصصی- رفتاری مطابق با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و ســایر شــرایط ذکر شــده در این آگهی و دفترچه راهنما، 

دعوت به همکاری نماید.

آگهی آزمون استخدامی شرکت های پتروشیمی آپادانا، پارس، 
هنگام و مبین انرژی خلیج فارس منتشر شد 

این خلیج افرس است هک می ماند
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یکشنبه 16 بهمن 1401
نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ربات ها به پتروشیمی شهید تندگویان بازمی گردند
»پیشــرفته ترین انبــار مکانیــزه صنعــت پتروشــیمی 
 ایــران« در دهــه فجر امســال به بهره برداری مي رســد
پس از بیست سال بالتکلیفی،انبار مکانیزه و رباتیک پتروشیمی 
شــهیدتندگویان به عنوان پیشرفته ترین و هوشمندانه ترین 
انبــار مکانیزه صنعت پتروشــیمی با 42 ربات صنعتی آماده 
بهره برداری رسمی شد.به گزارش روابط عمومي شـــرکت 
صنـایع پتـــروشیمي خلیـج فـــارس، شمارش معکوس 
بهره برداری از پیشرفته ترین انبار اتوماتیک صنعت پتروشیمی 
برای بارگیری محصوالت گرید نســاجی پتروشیمی شهید 
تندگویان آغاز شــده اســت؛ پروژه اي که هدف از احداث آن 
کاهش هزینه های تولید و بارگیری، ایجاد سامانه اطالعاتی 

فروش محصوالت است.
ارمغان مشارکت شرکت های دانش بنیان

این انبار مکانیزه که یک مجموعه رباتیک پیشرفته و بسیار 
پیچیده در صنعت پتروشیمی کشور به شمار می روند، از سال 
گذشته، با راه اندازی کارگروهی از سوی مدیرعامل پتروشیمی 
شهید تندگویان با مشارکت شرکت های دانش بنیان ایرانی 
و با حداقل ســرمایه گذاری ارزی و ریالی آماده بهره برداری 
رسمی شده است. »امیرحسین رجاء« سرپرست پروژه انبار 
اتوماتیک در پتروشــیمی شهیدتندگویان با تشریح جزئیات 
راه اندازی و بهره برداری انبار اتوماتیک و هوشمند پتروشیمی 
شهید تندگویان، گفت: این انبار اتوماتیک، سال 2002 توسط 
شرکت آلمانی Autefa طراحی و اجرا شده به طوری که این 
مجموعه از ســطح اتوماسیون بسیار باالیی برخوردار بوده و 
از نظر تکنولوژی در سطح کشور بی نظیر و در سطح منطقه 

کم نظیر است. 
ربات های همه کاره!

 سرپرست پروژه انبار اتوماتیک در پتروشیمی شهیدتندگویان 
بــا بیان اینکه، این انبار اتوماتیک شــامل 42 ربات صنعتی 
بوده که مســئولیت جمع آوری، انتقال، بســته بندی، انبار و 
گریدبندی محصوالت واحدهای POY و Staple را برعهده 
دارند، تصریح کرد: عالوه بر این، با بهره برداری از این انبار، 
تمامی داده ها و اطالعات مربوط به محصول، از زمان تولید، 
نتایج بازرســی، وزن هر بوبین، نتایج آزمایشــگاه، وزن هر 
پالت، وضعیت گریدبندی شــده محصوالت موجود در انبار 
و… جمــع آوری و در پایــگاه داده ای ثبت خواهد شــد که 
این اطالعات برای پایش شــرایط تولید و فروش تاثیرگذار 

 POY خواهد بود. وي افزود: در شــرایط فعلی فقط کارخانه
در ظرفیــت کامــل خود روزانه بیش از 14000 بوبین نخ 14 
کیلویی تولید می کند که معادل ســاعتی ۶00 بوبین اســت. 
درصورت کارکرد واحد POY در رجاء افزود: درحالت ظرفیت 
کامل، روزانه حدود 200 تن محصول تولید می شود که این 
محصول بر روی 21۷ عدد پالت چیده خواهد شــد. به گفته 
سرپرست پروژه انبار اتوماتیک در پتروشیمی شهیدتندگویان 
برای نگهداری این تعداد پالت در شرایط فعلی به حدود ۳00 
متر مربع زمین نیاز بوده و در شرایطی که 10 روز به هر علتی 
خروج محصول از مجتمع وجود نداشته باشد، فقط ۳000 متر 
 مربع برای چیدن پالت ها در کنار هم، زمین انبار نیاز اســت. 
رجا در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر درون مجتمع انباری 
با شرایط فوق )به غیر از انبار نهایی واحد انبار اتوماتیک( وجود 
ندارد و هر روز نگهداری محصول در شــرایط غیر اســتاندارد 
ســبب کاهش کیفیت محصول خواهد شد، تأکید کرد: انبار 
نهایی مجموعه انبار اتوماتیک قابلیت ذخیره حدود شــش 
 )Bale( و پنج هزار و ۸0۶ بیل POY هــزار پالت محصــول
محصول Staple را دارد. وي ادامه داد: اگر از کل انبار برای 

ذخیره ســازی محصول POY اســتفاده شود، در آن صورت 
حدود هشت هزار پالت در انبار قرار خواهد گرفت.

 از نظــر طراحــی این ظرفیت امکان ذخیره ســازی 2 هفته 
محصــول واحدهای نســاجی در حالت فــول کارکرد را دارا 
اســت. البته در شــرایط فعلی که ۶ خط در ســرویس بوده و 
واحد Staple نیز در ســرویس نباشــد، بر اساس محاسبات 
این انبار توانایی ذخیره محصول یک ماه این ۶ خط را دارد. 

سرمایه گذاری ۲00 هزار یورویی
سرپرست پروژه انبار اتوماتیک در پتروشیمی شهیدتندگویان 
در خصوص میزان صرفه جویی ریالی بهره برداری این طرح 
هم گفت: بر اساس این اطالعات راه اندازی انبار اتوماتیک از 
نظر مالی سال 1۳۹۹ ماهانه تا ۸ میلیارد ریال صرفه اقتصادی 
ایجاد می کند که با توجه به افزایش هزینه ها در سال های اخیر، 
این مبلغ برای سالهای آتی به مراتب بیشتر خواهد شد. وی 
میزان سرمایه گذاری اجرای این طرح را حدود 200 هزار یورو 
عنــوان کرد و گفت: تمامی مراحل راه اندازی و بهره برداری 
این انبار اتوماتیک با مشــارکت شــرکت های دانش بنیان و 

سازندگان ایرانی انجام شده است.

»نوري« بازهم طاليي شد
تندیس زرّین رضایت مندی مشتری 

به غول آروماتیک ایران رسيد

مجتمع پتروشــیمي نوري بزرگ ترین آروماتیک 
ایران، با کسب تندیس زّرین دوازدهمین اجالس 
رضایتمندی مشــتری، بر پیشــرو بودن خود در 

عرصه های مختلف صحه گذاشت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فــارس، دوازدهمین اجالس سراســری 
رضایت منــدی مشــتری با رویکرد »مشــتری 
مداری« در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما و با حضور صاحبان صنایع، فعاالن اقتصادی 

و اصناف کشور برگزار شد.
در ایــن اجالس که به همت اتاق بازرگانی ایران 
برگزار شــد، شرکت پتروشــیمی نوری توانست 
بر اســاس ارزیابی های انجام شده در چهارچوب 
محورهای همایش، تندیس زّرین رضایت مندی 
مشــتری را در سطح ملی دریافت کند. آشنایی با 
تکنیک های جهانی تعامل با مشتریان و ذینفعان 
بنگاه های اقتصــادی، تولیدی و خدماتی، ارتقاء 
سطح رضایتمندی و رسیدن به وفاداری مشتریان، 
راهکارهای افزایش ســهم بازار، آشنایی با نظام 
CRM و… از مهمترین شــاخص هاي ارزیابي 

مشتري مداري است.
 انتخاب شــرکت های برگزیده این اجالس ملی، 
هر ساله براساس ارزیابی های دقیق صورت گرفته 
از واحدهای تولیدی و خدماتی برتر کشور و پس 
از بررســی شــاخص های 1۷ گانه کیفیت، مانند 
رعایت ضوابط تعیین و اعالم قیمت کاال و خدمات 
برای مصرف کننده، انطباق ضوابط تعیین شده با 
ضوابط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
شفافیت در اعالم و درج کاال و خدمات ارائه شده، 
ایجاد شبکه ارتباطی مناسب برای مشتریان و دارا 
بودن نظام مدون، کارآمد و اجرایی واحد رسیدگی 
 )CRM( به شــکایات و نظارت مصرف کنندگان

صورت مي گیرد.
زهــدان مدیر زنجیــره تأمین، بازاریابی و فروش 
شــرکت پتروشیمی نوری در حاشیه این اجالس 
گفت: شــرکت پتروشــیمی نوری به عنوان یکی 
از اولین دارنده های دو اســتاندارد مهم سیســتم 
مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشــتریان 
ISO 10004:201۸ و سیســتم مدیریت شکایات 
ســطح  در   10002  ISO:201۸ مشــتریان 
شــرکت های هم رده خود، همواره توجه ویژه ای 

به این مقوله مهم داشته است.

ســردار کریمیان جانشــین فرمانده ســپاه 
امیرالمؤمنین )ع(استان ایالم در آیین تکریم و 
معارفه فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج شهید 
کاظمی پتروشــیمی ایالم گفت: پرچم بسیج 

در شرکت پتروشیمی ایالم در  اهتزاز است.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی 
ایــالم، آییــن تکریم و معارفــه فرماندهان 
بســیج پتروشــیمی ایالم با سردار کریمیان 
جانشین فرمانده سپاه استان، سیدغالمحسن 
گرشاسبی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم 
و بســیجیان شــرکت برگزار و در این مراسم 
حســن نعیم تکریم و ســعید بیگ محمدی 
بــه عنوان فرمانده بســیج پایــگاه مقاومت 
شــهید کاظمی پتروشــیمی ایالم معرفی 
شد.سیدغالمحســن گرشاسبی؛ مدیرعامل 
شــرکت پتروشیمی ایالم در  این آیین گفت: 
بهره برداری و راه اندازی بزرگ ترین مجتمع 

تولیدی غرب کشــور بر مبنای تفکر بسیجی 
صورت گرفت.

گرشاســبی با بیان اینکه هر شهروندی حب 
وطن داشــته باشد »بسیجی« است افزود:در 
تمــام فتنه های کشــور محوریت فعالیت و 
چشم انداز دشمن ایجاد یاس و ناامیدی بود که 
این اساس نقطه ی شروع ناامیدی بی اعتمادی 
اســت .وی ادامه داد:بر پایه نگاه بســیجی ، 
جهاد اقتصادی و تمرکز بر تولید از این شرایط 
عبــور خواهیم کرد.نایب رئیس هیات مدیره 
پتروشــیمی ایالم تصریح کرد:نگاه بسیجی 
باید به درون و بیرون سازمان تعمیم داده شود 
و یکی از وظایف بسیج پیشگیری از آفت تفرقه 
است.گرشاسبی پرهیز از پرداختن به مسائل 
قومیتی و سیاسی در مجتمع را یاداور شد و ادامه 
داد: خط و ربط صنعت پتروشیمی در ایالم خط 
تولید و بهره وری است.مدیرعامل پتروشیمی 

ایالم افزود: وظیفه مدیر ،مسئول و کارگر در 
پتروشیمی ایالم فقط تمرکز بر تولید است.

گرشاســبی با بیان اینکه علی رغم حاشــیه 
ســود پایین در صنعت پتروشــیمی اما آینده 
پتروشــیمی ایالم روشــن و درخشان است 
اظهار داشت:صنعت پتروشیمی آبروی کشور 
و القاء ناامیدی در سطح این مجتمع تولیدی 
خیانت است.سردار کریمیان نیز در این آیین 
با تبریک دهه فجر انقالب اســالمی گفت: 
با وجود برنامه ریزی و ســامان دهی بی نظیر 
دشمنان، انقالب اسالمی در بهار امسال چهل 
و چهارمین سال پیروزی را باشکوه تمام جشن 

خواهد گرفت.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین)ع( استان 
ایــالم بــا بیان اینکه دشــمن در جهت القاء 
ناامیدی و به حاشیه راندن کشور با فضاسازی 
تبلیغاتی و بر اساس تئوری »مارپیچ سکوت« 

ســعی در تجزیه ایران اسالمی داشت، افزود: 
مدیریت این جنگ هیبریدی و شــناختی بر 
عهــده امریکا، اســرائیل و معاندین بود.وی 
افزود:قومیت ها هویت ایران هستند و به هیچ 

وجه تفکیک پذیر نیستند.
ســردار کریمیان ایده حاکمیــت در ایران را 
بــر پایه دین مبین اســالم عنــوان کرد و با 
بیان اینکه مهندســی کشــور بر پایه والیت 
اســت اظهار داشــت:با وجود گالیه مندی از 
شــرایط اقتصادی اما مردم دل در گرو نظام 
و آرمان های انقالب دارند و در ســخت ترین 
شرایط دشمن ستیز هستند.جانشین فرمانده 
سپاه استان ایالم با تقدیر از اقدامات بسیج در 
پتروشیمی و تاکید بر حفظ موفقیت ها و کسب 
عناوین برتر ملی ادامه داد:بســیجیانی که در 
صنعت پتروشیمی کار می کنند در خط مقدم 

مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند.

جانشین سپاه امیرالمومنین )ع( استان: پرچم بسیج در پتروشیمی ایالم باالست
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بهره برداري از ساختمان 
ایمنی  و آتش نشانی آپادانا 

خلیج فارس

ســاختمان مدیریت، ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیســت شرکت پتروشــیمی آپادانا خلیج فارس 
بــا حضــور مدیرعامــل وجمعــي از مدیران به 

بهره برداري رسید.
بــه گزارش روابط عمومی شـــرکت صنـــایع 
پتـــروشیمي خلیـج فـــارس، مهندس مرعشی 
مدیرعامــل آپادانــا خلیج فارس در این مراســم 
بــا اشــاره به نقش ایمنــی در کار گفت: با توجه 
بــه تولید محصول متانــول آپادانا خلیج فارس و 
مخاطراتــی احتمالي، رعایت ایمنی اســتاندارد 
دقیق و هوشــمندانه برای ایجاد محیطی امن و 

عاری از خطر ضروري است.
در ادامه، با اهداي گل و لوح تقدیر از تالش های 
نیروهــای خدوم ایمنی، آتش نشــانی و محیط 

زیست تقدیر شد.

تفتان ، ستاره درخشان هاب 
سوم پتروشیمی ایران

عملیــات اجرایی طرح تبدیــل گاز به محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر)GTX( شرکت پتروشیمی تفتان آریاآغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس، برای اجــرای فاز اول این طرح که در چابهار، هاب 
سوم صنایع پتروشیمی ایران احداث می شود،4/1میلیارد 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 ال ) پلی یورتان ( شامل بوتان دیول و... است.

وی افزود قرار گرفتن در هاب سوم صنایع پتروشیمی کشور در 
موقعیت استراتژیک مرزهای جنوب شرقی کشور و دسترسی 
به بازارهای صادراتی شــرقی و ایجاد اشتغال و امید آفرینی 
در سیستان و بلوچستان و منطقه محروم چابهار از مهمترین 
ویژگــی هــا و تاثیرات مطلوب احــداث طرح تبدیل گاز به 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر در چابهار است.

با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس مراســم معارفه مدیران جدید ســرمایه انسانی ، 
خدمات و تشــریفات  و مشــاور امور ســرمایه انسانی شرکت 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.
در این مراســم آقای داریوش شــمس به ســمت سرپرست 
سرمایه انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس معرفی  و 
از خدمات و تالش های چند ســاله ابوالفضل عزیزی قدردانی 
شد.با قدردانی از زحمات آقای سهیل پورگنجی، آقای مهدی 

عسگری به سمت سرپرست خدمات، تشریفات و رویدادهای 
گروه معرفی شد.

در ایــن مراســم همچنین آقــای ابوالفضل عزیزی به عنوان 
مشاور در امور سرمایه انسانی معرفی شد.

در مراســم معارفــه مدیران جدید، معاونین شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس با قدردانی از زحمات و تالش های 
کارکنان گروه و اهمیت و جایگاه منابع انســانی در توســعه 

برنامه های مختلف تاکید کردند.

معارفه مدیران جدید شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس

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 : 883۰27۵2

 همزمان با ایام اهلل دهه فجر، پروژه استراتژیک و پیشرفته واحد 
تصفیه خانه مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام به بهره برداری 
می رسد. به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، این طرح به مساحت شش هکتار در آستانه ۵0 
سالگی مجتمع پتروشیمی بندر امام و با هدف صیانت از محیط 
زیست و اکو سیستم دریایی منطقه بندرماهشهر و ایفای نقش 

مسئولیت اجتماعی  اجرا شده است. این تصفیه خانه  که روزانه 
ظرفیت بازیافت و تسویه فاضالبهای صنعتی به میزان ۳0هزار 
متر مکعب را دارد، با توانمندی و دانش متخصصان ایرانی به 
مرحله بهره برداری رســیده اســت.همزمان با بهره برداری از 
تصفیه خانه مرکزی پساب مجتمع پتروشیمی بندر امام، دو طرح 
دیگر شامل  »واحد پارازایلین مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا«  

و »بزرگترین و هوشمندترین انباره مکانیزه صنعت پتروشیمی 
در مجتمع شهید تندگویان«   به بهره برداری می رسد.

 هدیه زیست محیطی هلدینگ خلیج فارس 
به مردم نجیب استان خوزستان :

تصفیه خانه مرکزی پساب مجتمع 
پتروشیمی بندر امام در دهه مبارک 

فجر به بهره برداری می رسد


