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اخبار

قيمت نفت سنگين ايران کاهش يافت

جديدترين گزارش ماهانه اوپک نشان داد که قيمت نفت
سنگين ايران ماه ميالدي گذشته  5.4درصد ارزان شده است.
قيمت هر بشکه نفت سنگين ايران در آوريل به  106دالر
و  28سنت رسيد که شش دالر و  12سنت معادل  5.4درصد
در مقايسه با  112دالر و  40سنت در مارس ،کاهش داشت.
ميانگين قيمت نفت سنگين ايران از ابتداي سال  2022تا به
اين تاريخ ،به  99دالر و  63سنت در مقايسه با ميانگين قيمت
 60دالر و  75سنت در مدت مشابه سال  2021رسيد.
ارزش سبد نفتي اوپک پس از سه ماه رشد متوالي ،افت
چشمگيري در آوريل داشت و به  105دالر و  64سنت در هر
بشکه رسيد که هفت دالر و  84سنت معادل  6.9درصد در
مقايسه با مارس کاهش نشان داد و پايينترين سطح از فوريه
بود .ميانگين ارزش سبد نفتي اوپک از ابتداي سال 2022
تاکنون ،به  99دالر و  90سنت در هر بشکه در مقايسه با 60
دالر و  97سنت در مدت مشابه سال  2021رسيد.
طبق گزارش منابع ثانويه ،توليد نفت اوپک متشکل از 13
کشور ،در آوريل به  28.65ميليون بشکه در روز رسيد که 153
هزار بشکه در روز افزايش ماه به ماه داشت .توليد نفت اين
گروه عمدتا در عربستان سعودي ،عراق و امارات متحده عربي
افزايش پيدا کرد اما در ليبي کاهش داشت .توليد نفت ايران
 16000بشکه در روز در آوريل نسبت به ماه پيش از آن رشد
کرد و از  2.549ميليون بشکه در روز به  2.564ميليون بشکه
در روز افزايش يافت.

 30تالشگر نمونه پتروشيمي نوري
تقدير شدند

آئين تجليل از تالشگران نمونه شرکت پتروشيمي نوري
در سال  ،1400به مناسبت گراميداشت جايگاه واالي کار و
کارگر ،برگزار شد.
در ابتداي مراسم ،رئيس مجتمع پتروشيمي نوري ضمن
گراميداشت روز جهاني کار و کارگر و قدرداني از تالشگران غيور
جبهه اقتصادي کشور ،به بيان موفقيتهاي مجتمع در سال
گذشته پرداخت و نقش نيروي تالشگر ،تعهد و مسئوليتپذيري
هميشگي اين همکاران را براي تداوم افتخار آفرينيهاي
مجموعه ،بسيار الزم و حياتي دانست.
سيد عبدالمجيد خاکسار ،تفکر سيستمي حاکم بر سازمان
و همدلي و همزباني نهادينه شده در بين همکاران را اصليترين
عامل موفقيت شرکت در سالهاي اخير دانست.
وي ادامه داد :اگر چه مجموعه پتروشيمي نوري تا
به امروز توانسته است با عملکرد مناسب ،نام خود را به
عنوان يکي از موفقترين مجموعههاي توليدي و صنعتي در
سطح کشور مطرح کند ،اما بايد همواره هشيار باشيم و به
موفقيتهاي گذشته دلخوش نباشيم ،چرا که خدايي ناکرده
اين سکون و غفلت ميتواند عامل شکست ما و شروع يک
روند نزولي باشد.
رئيس مجتمع پتروشيمي نوري ،در پايان ضمن تبريک به
نفرات برگزيده و تالشگران نمونه مجتمع در سال  ،1400خاطر
نشان کرد :ما بايد همواره به ياد داشته باشيم که اين انتخاب
شدنها و دريافت اين عناوين نفر نمونه ،کارمند نمونه يا واحد
نمونه ،بايد تازه شروع کار جدي ما و تالش بيشتر همراه با
مسئوليت پذيري ،براي تداوم موفقيتها باشد.
شايان ذکر است در پايان اين مراسم با حضور رئيس
مجتمع و روساي واحدهاي مختلف شرکت ،از  30تالشگر نمونه
اين مجتمع در سال  1400با اهداء لوح يادبود تجليل بعمل
آمد.
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دعوت از سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران؛

انرژی

آغاز عمليات اجرايي  25طرح نفتي در سال 1401

وزير نفت گفت :بر اساس سياستهاي اصولي و کالن دولت ،اولويت
ما تکميل پروژههاي نيمهتمام خواهد بود .همسو با اين موضوع تالشمان
اين است  48طرح کالن و اولويتدا ِر نيمهتمام در صنعت نفت را تا پايان
امسال با سرمايهگذاري  13ميليارد دالر تکميل و به بهرهبرداري برسانيم و
در همين سال عمليات اجرايي  25طرح عظيم با سرمايهگذاري  30ميليارد
دالر را آغاز کنيم.
جواد اوجي ،ديروز در آيين بيستوششمين نمايشگاه بين المللي نفت،
گاز ،پااليش و پتروشيمي ،با بيان اينکه در  9ماه نخست استقرار دولت
سيزدهم اين وزارتخانه موفق شده است با بهرهگيري از توان هلدينگهاي
بزرگ نفتي و پتروشيمي ،ظرفيت مالي بانکها همچنين مذاکره با شرکتهاي
معتبر بينالمللي بيش از  50قرارداد و تفاهمنامه به ارزش بيش از  16ميليارد
و  700ميليون دالر امضا کند ،اظهار کرد :اولويت اين پروژهها شامل توسعه
ميدانهاي مشترک نفت و گاز ،جمعآوري گازهاي مشعل ،توسعه زنجيره
ارزش پااليشگاهي و نيز بهرهگيري از توان شرکتهاي دانشبنيان و سازندگان
داخلي بوده است.
وي با بيان اينکه اين طرحها شاخصهايي چون افزايش توليد نفت و
گاز از ميدانهاي مشترک ،تأمين امنيت انرژي کشور ،استفاده از ظرفيت
شرکتهاي دانشبنيان ،ايجاد اشتغال و تکميل زنجيره ارزش اولويتبندي و
انتخاب شدهاند ،گفت :در بخش باالدست صنعت نفت مانند توسعه ميدانهاي
نفت و گاز و در بخش پاييندست اين صنعت مانند خطوط انتقال گاز،
طرحهاي پتروشيمي و احداث پتروپااليشگاههاي جديد با استفاده از امتياز
تنفس خوراک خواهد بود.
وزير نفت به موضوع تحريم اشاره و اظهار کرد :مقابله با تحريمها و
ديپلماسي قوي انرژي از اولويتهاي وزارت نفت است ،در شرايط کنوني،
صنعت نفت ايران در خط مقدم نبرد اقتصادي و مقابله با دشمنان قرار دارد.
اوجي با بيان اينکه اين نمايشگاه ،جلوهاي از توانمندي و اقتدار جمهوري
اسالمي ايران در شرايط کنوني است ،افزود :اينکه با وجود استمرار تحريمها،
ظرفيتهاي داخلي در همه زمينهها از جمله ساخت تجهيزات ،طراحي و
مهندسي و پيمانکاري و اجرا در حال رشد هستند و اميدوارانه براي آينده
برنامهريزي ميکنند ،نشان از شکست سياست تحريمهاست.
وي با تأکيد بر اينکه تحريمها نتوانسته توسعه صنعت نفت و صادراتمان
را متوقف کند ،ادامه داد :ما ابتکار عمل را بهدست گرفتهايم و توانستيم
بازارهاي خود را متنوع و صادرات نفت را افزايش دهيم و کانالهاي مالي خود
را تسهيل کردهايم که سبب جهش خيرهکنندهاي در وصول درآمدهاي ما
بوده است.به گفته وزير نفت ،وزارت نفت به اذعان دستگاههايي چون سازمان
برنامه و بودجه ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ،موفق به ايفاي کامل تعهدات
و تکاليف درآمدي خود باالخص در زمينه صادرات نفت و ميعانات گازي در
بودجه سال  1400شده است.
جلوهاي از ديپلماسي انرژي در نمايشگاه نفت
اوجي حضور  44شرکت خارجي در نمايشگاه نفت ،گاز ،پااليش و
پتروشيمي را جلوهاي از اهميت و اولويت بحث ديپلماسي انرژي و تعامالت
خارجي براي اين صنعت دانست و گفت :ما با فعال کردن ديپلماسي انرژي،
براي جذب سرمايهگذاري خارجي بهخصوص از کشورهاي دوست هم اقدام
کردهايم و قراردادها و تفاهمنامههاي مهمي هم در اين خصوص امضا کردهايم.
وي ادامه داد :با توجه به نياز سنگين صنعت نفت به سرمايهگذاري ،ما
از تمامي سرمايهگذاران کشورهاي همسو در بخشهاي مختلف صنعت نفت

ايران استقبال ميکنيم .سرمايهگذاران خوب ميدانند که با توجه به بحران
انرژي جهان و افزايش چشمگير تقاضاي انرژي ،سرمايهگذاري در اين بخش
چقدر سودآور خواهد بود.
وزير نفت با بيان اينکه خوشبختانه با ديپلماسي فعال انرژي در ماههاي
گذشته فروش نفت افزايش و وصول درآمدهاي آن با وجود سختگيري بيشتر
تحريمکنندگان صورت گرفته است ،تصريح کرد :همچنين بازگشت ايران به
مسير تبادالت انرژي منطقه از طريق احياي سوآپ گاز ،يافتن بازارهاي جديد
براي نفت و فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشيمي و صدور خدمات فني
مهندسي فراهم شده است.
اوجي با تأکيد بر اينکه همکاري مؤثر با کشورهايي که پيش از اين،
ظرفيتهاي آنها مورد توجه قرار نداشت ،از جمله کشورهاي آمريکاي التين،
فرصتهاي فوقالعادهاي را در اختيار صنعت نفت و اقتصاد ملي ما قرار داده
است ،افزود :براي نخستين بار آرزوي چند ده ساله کارشناسان صنعت نفت
براي در اختيار گرفتن سهام پااليشگاههاي فراسرزميني از طريق ديپلماسي
فعال انرژي محقق شده و بازارهاي جديد و جذابي براي نفت و ميعانات و
فرآوردههاي نفتي ايران حاصل شده که در اين زمينه به توفيقهاي بزرگي
دست پيدا کردهايم که نشاندهنده اهتمام وزارت نفت بر استفاده از تمامي
ظرفيتهاي موجود در دنيا است.
وي در پايان با قدرداني از تمام دستاندرکاران برگزاري اين نمايشگاه
و شرکتهاي حاضر و همچنين ياري همه نهادها بهخصوص مجلس شوراي
اسالمي تأکيد کرد :هر زمان صنعت نفت در ايران به حرکت دربيايد ،چرخ
همه صنايع ،کارخانهها و اقتصاد ملي به حرکت درخواهد آمد و براي جوانان
اشتغال و براي متخصصان فرصت بالندگي و رشد ايجاد خواهد کرد.
وزير نفت با تبيين مهمترين اقدامهاي وزارت نفت در دولت سيزدهم
بر ضرورت سرمايهگذاري در صنعت نفت تأکيد کرد و گفت :با توجه به نياز
سنگين صنعت نفت به سرمايهگذاري ،از همه سرمايهگذاران استقبال ميکنيم.
سرمايهگذاران خوب ميدانند که با توجه به بحران انرژي ،سرمايهگذاري در
اين بخش چقدر سودآور خواهد بود.
وزير نفت با بيان اينکه نمايشگاه صنعت نفت ايران ميثاق ساالنه و
محل تعامل و جمع شدن فعاالن داخلي و خارجي در صنعت نفت ايران
و يکي از نمايشگاههاي بزرگ صنعت نفت جهان است ،اظهار کرد :صنعت
نفت دانشبنيان ،توليد ايراني ،صادرات جهاني بهعنوان شعار بيستوششمين
نمايشگاه بينالمللي نفت ،گاز و پااليش و پتروشيمي بسيار الهامبخش است.
اوجي با بيان اينکه دانشبنيان کردن صنعت نفت و توجه به ساخت

داخل ،اولويت اصلي وزارت نفت در شرايط کنوني بهشمار ميرود که در کل
جهان هم چنين است و صنعت نفت جهان محل توسعه بسياري از فناوريهاي
نو است ،گفت :حضور  23دانشگاه و مرکز پژوهشي ،بيش از  100شرکت
دانشبنيان ،استارتآپها و پارک فناوري و شهرکهاي علمي تحقيقاتي در
اين نمايشگاه ،نشانه جديت وزارت نفت در اين زمينه است.
وي با بيان اينکه انتخاب شعار سال از سوي مقام معظم رهبري به نام
توليد ،دانشبنيان ،اشتغالآفرين نيز مسئوليت ما را در اين زمينه بيشتر کرده
است ،تاکيد کرد :رويکرد ما در دانشبنيان کردن صنعت نفت و توجه به
ساخت داخل به هيچ عنوان شعاري نيست ،وزارت نفت برنامه و احکام مورد
نياز براي توليد دانشبنيان و ايجاد اشتغال در صنعت نفت را با همکاري
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تهيه و تنظيم کرده است که
انشاءاهلل بهزودي به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
وزير نفت با بيان اينکه در قالب اين برنامه ،اقدامهاي وسيعي براي
افزايش توليد ،دانشبنيان کردن صنعت نفت و افزايش اشتغال در دستور کار
وزارت نفت قرار گرفته است ،گفت :دومين اقدام در دانشبنيان کردن صنعت
نفت و توجه به ساخت داخل را انتشار فراخواني براي مشارکت شرکتهاي
دانشبنيان در زمينههاي اولويتدار صنعت نفت در ماههاي ابتدايي دولت
سيزدهم است.
اوجي با بيان اينکه در اين فراخوان بيش از  300شرکت براي دانشبنيان
کردن صنعت نفت در زمينههاي اولويتدار و اشتغالآفرين چون بهينهسازي،
احياي چاههاي کم بازده و توسعه زنجيره ارزش مشارکت کردند ،گفت:
هماکنون امضاي قرارداد و ارائه تسهيالت و حمايت از اين شرکتها با
بهرهگيري از ظرفيت تبصره  18قانون بودجه آغاز شده است.
وي با بيان اينکه تکميل زيستبوم فناوري نفت ديگر اولويتي است که
وزارت نفت در دستور کار دارد ،گفت :وزارت نفت بهدنبال فعال کردن مراکز
نوآوري در مجاورت دانشگاهها ،استقرار شرکتهاي دانشبنيان و استارتآپها
در پارک فناوري نفت و توسعه اين پارکها است.
وزير نفت با تاکيد بر اينکه ارائه تمهيدات و حمايت از شرکتهاي
دانشبنيان براي ساخت کاالهاي بار اول و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت
با تمرکز بر اقالم اساسي و گروههاي کااليي که داراي ارزبري قابلتوجهي
بوده و اکنون وابستگي زيادي به واردات دارند از ديگر اقدامهايي است که در
دستور کار وزارت نفت قرار دارد ،گفت :توجه به سرمايهگذاري و توسعه در
صنعت نفت اهميت دارد تا سرمايهگذاري صورت نپذيرد ،بخشهاي توليدي،
شرکتهاي دانشبنيان و سازندگان نيز از پويايي برخوردار نخواهند شد و
فضاي کسبوکار در صنعت نفت بهبود نخواهد يافت ،بنابراين محرک فعاليت
بخشهاي مختلف پيمانکاري ،سازندگان و ارائهدهندگان خدمات ،موضوع
مهم سرمايهگذاري است.
اوجي با بيان اينکه تحقق نيافتن منابع مورد نياز براي توسعه صنعت
نفت در سالهاي گذشته نهتنها سبب به مخاطره افتادن پايداري توليد نفت و
گاز شده بلکه تهديدي براي امنيت انرژي کشور به شمار ميرود ،گفت :بر اين
اساس موضوع سرمايهگذاري و ايجاد زمينه الزم براي توسعه در صنعت نفت
در اولويت اصلي قرار دارد.
به گفته وي ترديد نداشته باشيد که اگر در صنعت نفت بهموقع
سرمايهگذاري انجام نشود بهطور حتم با کسري تراز توليد و مصرف انرژي در
کشور روبهرو خواهيم شد ،به همين دليل ما براي سرمايهگذاري در بخشهاي
مختلف اين صنعت بزرگ برنامههاي متنوعي تدوين کردهايم.

بلومبرگ :دنيا بيش از هر زمان ديگر به نفت ايران نياز دارد

خبرگزاري بلومبرگ با اشاره به فراز و نشيب مذاکرات هستهاي ايران
نوشت :اميدهاي بايدن براي احياي توافق هستهاي ايران رنگ ميبازد اين در
حالي است که دنيا بيش از هر زمان ديگر به نفت نياز دارد.
بلومبرگ طي گزارشي نوشت :دو ماه پس از پايان مذاکرات وين ،اميدها
براي ازسرگيري مذاکرات رو به نااميدي گذاشته و دنيا با توافق کمجاني مواجه
است که هيچکس نميخواهد مرگ آن را اعالم کند.
جو بايدن رئيسجمهور آمريکا که زماني خوشبين بود ميتواند اين
توافق بينالمللي را احيا کند اما اکنون عدم احياي اين توافق حداقل تا قبل از
انتخابات مياندورهاي کنگره در شش ماه آينده را يکي از گزينههاي احتمالي
ميداند .بايدن از آن نگران است که جمهوري خواهان هرگونه توافق با ايران
را به منزله تسليم شدن وي در برابر ايران نزد افکار عمومي آمريکا به نمايش
بگذارند.
از سوي ديگر افزايش قيمت نفت به  100دالر اضطرار ايران براي رفع
تحريمها را از بين برده است .قيمت جهاني نفت از زمان آغاز مذاکرات طي

يک سال گذشته تقريباً دو برابر شده است.
ايران همچنين صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي را در سهماهه نخست
سال جاري ميالدي بيش از  30درصد افزايش داده و به  870هزار بشکه
در روز رسانده است .بيشتر اين نفت به چين و ونزوئال ميرود که نگراني از
تحريمهاي ثانويه آمريکا ندارند.
در شرايطي که مذاکرات متوقف مانده است ديپلماتها تمديد حالت
برزخي کنوني را براي جلوگيري از به وخامت کشيدن اوضاع ،ضروري
ميدانند.
طرفهاي اروپايي در شرايط حاضر تمايلي براي اعالم مرگ برجام ندارند
چراکه با اين کار نفت بيشتري از بازار حذف خواهد شد و اين در شرايطي
است که قيمتهاي فزاينده انرژي روند احياي اقتصاد جهان را تهديد ميکند
و دنيا بيش از هر زمان ديگر به نفت نياز دارد.
بر اساس ادعاي بلومبرگ پايان دادن به برجام و تشديد تحريمها عليه
ايران همچنين مسلماً با واکنش ايران مواجه ميشود و با حمالت موش و

گربهاي به خطوط کشتيراني و تاسيسات توليد انرژي در منطقه خاورميانه
ميشويم.
اين گزارش افزود :تاجران نفتي که پيشبيني کرده بودند توافق هستهاي
نفت ايران را به بازار جهاني برميگرداند ديگر روي اين مسئله حساب
نميکنند .جي پي مورگان پيشبيني خود از عرضه جهاني نفت در سال
 2022را  400هزار بشکه در روز و براي سال  2023بالغ بر يک ميليون بشکه
در روز کاهش داده است .ت
يک تحليلگر در اين باره گفت :ما اکنون انتظار داريم توليد و صادرات
نفت ايران در آينده قابل پيشبيني در همين حدود فعلي باقي بماند.
بايدن پيش از انتخابات وعده داده بود به توافق هستهاي بازميگردد و
ناکامي وي در تحقق اين هدف به فهرست اهداف محقق نشده دولت وي در
داخل و خارج ،يک مورد را ميافزايد.
يک مقام آمريکايي گفت هنوز زود است بگوييم توافق هستهاي با ايران
پايان يافته است اما کارها در مسير درست پيش نميرود.

به مناسبت هفته کار و کارگر و با حضور مديرعامل شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان؛

از کارگران نمونه پتروشيمي شهيد تندگويان با اهداي لوح تقدير و هدايايي ارزنده قدرداني شد

مديرعامل شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان ،کارگران را بازوان
زحمتکشي دانست که براي آباداني کشور از هيچ تالشي دريغ نکردهاند .اميد
است مجتمع شهيد تندگويان به شرکتي سرآمد در کشور و جهان بدل شود.
معاون پشتيباني و فرمانده بسيج نيز به عنوان سخنران بعدي نيز تأکيد کرد
رهايي از دغدغههاي شغلي راندمان کاري افراد را افزايش ميدهد .با اجرايي
شدن طرح طبقهبندي مشاغل ديگر تفاوتي بين نيروهاي رسمي و کارگري
وجود ندارد.
با حضور مديرعامل و مديران ارشد اين شرکت از کارگران نمونه
و پرتالش واحدهاي مختلف اين شرکت تقدير شد.از کارگران نمونه
پتروشيمي شهيد تندگويان با اهداي لوح تقدير و هدايايي ارزنده قدرداني
شد .
سيد رضا قاسمي شهري مديرعامل شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان
در ابتداي اين مراسم با اشاره به تعميرات اساسي سنگيني که سال گذشته
در واحدهاي شرکت انجام شد اظهار داشت :با ياري متخصصان و همکاران
شرکت توانستيم چندين دستگاه در فازهاي يک و دو که گلوگاههاي توليد
بودند را در اورهال سال گذشته تعمير کرده و به چرخه توليد بازگردانيم که
قدمي مهم در موفقيتهاي کسب شده سال گذشته است.

وي با اشاره به تعمير کمپرسور تأمين هوا در فاز  2گفت :تعميرات
اساسي خوبي بر روي اين کمپرسور و الکتروموتور آن بدون حضور متخصصين
خارجي و با استفاده از توانمندي نيروهاي متخصص داخل شرکت انجام شد
که نتيجه چنين تعميري آمار افزايشي توليد در شرکت بود.از کارگران نمونه
پتروشيمي شهيد تندگويان با اهداي لوح تقدير و هدايايي ارزنده قدرداني شد
قاسمي شهري در پايان صحبتهايش با اظهار اميدواري در خصوص
تداوم چنين روندي در مسير پيشرفت گفت :بايد با جديت و تمام توان به
ظرفيت صد در صد اسمي و توليد پاک رسيده و به شرکتي سرآمد در صنعت
پتروشيمي ايران و جهان تبديل شويم.
در ادامه اين مراسم روحاهلل نصيري معاون پشتيباني و فرمانده بسيج
شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري که
کارگران را ستون فقرات اقتصادي کشور ناميده بودند ،اظهار داشت :تکريم
کارگران و تثبيت موقعيت شغلي آنان دغدغه اصلي و جان کالم اين سخن
مقام معظم رهبري است.
نصيري در تکميل سخنان مديرعامل پتروشيمي شهيد تندگويان در
خصوص طرح طبقهبندي مشاغل ادامه داد :هيچ تفاوتي بين نيروهاي رسمي
و کارگري وجود ندارد و خواستهها تا جايي که مقدور بوده برآورده شده است.

بهاينترتيب با کمترين اعتراض در سالهاي گذشته بيشترين رضايتمندي
شغلي را داشتهايم.از کارگران نمونه پتروشيمي شهيد تندگويان با اهداي لوح
تقدير و هدايايي ارزنده قدرداني شد
وي با اشاره به در نظر گرفتن بيمه تکميلي براي تمامي کارمندان گفت:
اعتقاد بر اين است که رهايي از دغدغه درمان با افزايش راندمان کاري همراه
است.
وي امنيت شغلي را تعهد و دلبستگيهاي الزم و تعاملي دوطرفه بين
کارمند و سازمان تعريف کرد و اظهار داشت :چنين تعاملي حس امنيت شغلي
را در ميان کارمندان قوي و پررنگ ميکند.
وي در پايان صحبتهايش از تمامي همکارانش خواست تا از سياه
نماييهاي دروغيني که اين روزها در فضاهاي مجازي وجود دارد فاصله گرفته
و با نگاه از پشت عينک واقعبيني کرامت انساني را سرلوحه کار وزندگي
خويش قرار دهند.از کارگران نمونه پتروشيمي شهيد تندگويان با اهداي لوح
تقدير و هدايايي ارزنده قدرداني شد
در پايان اين مراسم از  32نفر از کارگران برگزيده واحدهاي مختلف
شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان با اهداي لوح تقدير و هدايايي ارزنده
قدرداني شد.

گزارش مجمع عمومي شرکت عمليات غيرصنعتي پازارگاد

پازارگاد از شرکتي ضررده به شرکتي سودده تبديل شده است

مديرعامل شرکت عمليات غيرصنعتي پازارگاد از افزايش  26.26درصدي
سود خالص اين شرکت در سال  1400نسبت به مدت مشابه خبر داد و گفت:
با اقدامات انجام شده در چهار سال اخير ،پازارگاد از شرکتي ضررده به شرکتي
سودده تبديل شده است.
مجمع عمومي شرکت عمليات غيرصنعتي پازارگاد با هدف بررسي و
تصويب صورتهاي مالي سال  1400و با حضور ارکان مجمع ،سهامداران و
هيات مديره اين شرکت ،به عنوان اولين مجمع سال مالي 1400شرکتهاي
تابعه گروه در سالن جلسات شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس برگزار شد.
مديرعامل پازارگاد در اين مجمع ،عملکرد اين شرکت در حوزههاي
زيربنايي ،سرمايهگذاري ،فرهنگي ،درماني ،آموزشي را در سال مالي 1400
تشريح کرد.
حجت نظري ،افزايش رضايت مشتريان را يکي از اهداف مهم اين شرکت
خدماتي عنوان کرد و گفت :در سال  ،1400براي اين مهم ،اقداماتي نظير
ايجاد واحد ارتباط با مشتريان در ساختار سازماني و اصالح فرآيندهاي
مرتبط ،توسعه سازمان مبتني بر فرآيندهاي الکترونيک ،بهبود و ارتقاء کيفيت
آموزش در مدارس و تنوع در مؤسسات معتبر آموزشي ،پيگيري مستمر و
افزايش تعامالت و همکاري همه جانبه با پتروشيميهاي منطقه در راستاي
شفافسازي هزينهها و بررسي کمي و کيفي خدمات ارائه شده ،بهبود و توسعه

امکانات تفريحي و ورزشي در محيط شاداب و آرام در مهمانسراي شيرينو،
بهسازي رستوران مهمانسرا با هدف افزايش کيفيت ارائه خدمات و رعايت
حداکثري الزامات بهداشتي و ايجاد زيرساختهاي زير بنايي در شهرکهاي
مسکوني مانند ايجاد درمانگاه ،رستوران ،امکانات رفاهي و… انجام شده است.
به گفته مديرعامل شرکت پازارگاد ،از ديگر اقدامات مهم اين شرکت
در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان ،برقراري مسيرهاي پروازي جديد
بود ،به گونهاي که در سال  1400.4647سورتي پرواز براي مسيرهاي رفت
وبرگشت عسلويه با  11شهر با مديريت اين شرکت انجام شد.
وي با اعالم کسب بيش از دو هزار و شش ميليارد ريال سود خالص
توسط اين شرکت ،گفت :خوشبختانه در بخشهاي متعدد خدماتي درآمد
محقق شده نسبت به بودجه پيش بيني شده براي سال  1400بيشتر بوده
به گونهاي که ميزان تحقق خدمات هواپيمايي  149درصد ،خدمات شهرک
پرديس جم  124درصد ،خدمات اداره مهمانسرا  122درصد ،خدمات رستوران
 142درصد ،درآمد خدمات  HSEدر اين مدت  117درصد ،خدمات روابط
عمومي  1095درصد ،خدمات پشتيباني پروژهها  104درصد ،ساير درآمدها و
پروژههاي متفرقه  163درصد و در مجموع  132درصد ميزان درآمد حاصل از
ارائه خدمات نسبت به بودجه تعريف شده بود و اين در حالي است که بخش
خدماتي اين شرکت به شدت در دو سال اخير تحت تأثير پاندمي کرونا بوده

است.
جواد گلي رئيس هيات مديره شرکت عمليات غيرصنعتي پازارگاد نيز در
اين مجمع با بيان اينکه اين شرکت تالش کرده به عنوان پشتيبان صنعت
پتروشيمي در منطقه پارس با باالترين کيفيت ،خدماترساني کند ،اظهار
داشت :جايگاهي که امروز در آن ايستادهايم حاصل تالش شبانهروزي مديران،
اعضاي هيات مديره و بخصوص کارکنان اين شرکت است ،که در اين دو
سال اخير تالش کردند با بهبود روشها ،کاهش هزينههاي جاري و عملياتي
و همچنين افزايش ارائه خدمات علي رغم اينکه کرونا بسياري از خدمات
درآمدي پازارگاد را تحت تأثير مستقيم قرار داده بود ،هم موجب رضايتمندي
مشتريان بشوند و هم خللي در روند رو به رشد سودآوري شرکت رخ ندهد
و آنچه امروز به دست آمده همپاي جهادي است که شرکتهاي توليدي
پتروشيمي در ايام کرونا انجام دادند و خوشحاليم که به عنوان پشتيبان
صنعت پتروشيمي در منطقه پارس حضور فعال داشتيم.
در اين مجمع صورتهاي مالي شرکت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در
سال  1400مطلوب ارزيابي شد و مورد تأييد حسابرس و بازرس قانوني شرکت
و تصويب مجمع عمومي قرار گرفت.
همچنين مجمع عمومي ضمن تشکر از عملکرد شرکت عمليات
غيرصنعتي پازارگاد ،از برگزاري اين مجمع در کوتاهترين زمان قدرداني کردند.

