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 مقدمه
و  03/05/1386مصوب های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت 7در اجرای مفاد ماده    

مورخ  29386/122) ابالغیه شماره  هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 28/04/96و  27/06/89، 06/04/88های مورخ اصالحیه
 9،6،3در سامانه کدال( ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع  399946به شماره پیگیری  29/09/1396

 و ساالنه می باشد.  ماهه
صوص تفسیر خاتی را در اطالع گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای هیئت مدیره ، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و

ن مکمل و اداف به عنوآن اه وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود در جهت دستیابی به
 متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

 ت.شده اس ( طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی فن آوران ) سهامی عام
 

 

 سمت نام نماینده اشخاص حقوقی اعضاء هیئت مدیره ردیف

  - - شرکت پتروشیمی غدیر 1

2 
شركت گروه صنعت سلولزی 

 ین گستر نوینتام
 آقای محمد جواد بدری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر 

 عامل

 موظف  -عضو هیئت مدیره آقای عباس كریمی شرکت نفت ایرانول 3

 آقای حسین آفریده شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون 4
  -عضو هیئت مدیره

 غیر موظف

5 
شرکت سرمایه گذاری صندوق 

 بازنشستگی کشوری
 گلریآقای محسن بی

  -عضو هیئت مدیره

 غیر موظف
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 :ماهیت کسب و کار -1

 
مورخ  139602ره بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شما 8/2/1377 در تاریخ فـن آوران یمیـت پتروشـشرک          

سازمان  10/11/1386 ه مورخاین شرکت به موجب نامه ثبت رسیده است. تهران ب ها و مالکیت صنعتیدر اداره ثبت شرکت 7/2/1377
ورس و اوراق بهادار سازمان ب ار اولبورس و اوراق بهادار در سازمان یادشده پذیرفته شده و در حال حاضر سهام آن از طریق تابلو اصلی باز

 .کو( استمین)تاپیاتتروشیمی پفـن آوران واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و  یمیـت پتروشـشرکشود.  تهران معامله می
 باشد. می سازمان تامین اجتماعی رکت مذکور از گروه شرکتهایش
 
 

 شرکت موضوع فعالیت - 1-1

 
نعتی به هره برداری کارخانجات صبعمدتاً عبارتست از: احداث , راه اندازی و اساسنامه  2ماده مفاد ، به موجب  موضوع فعالیت شرکت    

ایی و فرآورده پتروشیمی وروشیمی ، صدور محصوالت پتروشیمی ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتمنظور تولید ، بازاریابی ، فروش 
یا غیر مستقیم  مستقیم و ه بطورکهای فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی ، بازرگانی ، فنی و مهندسی 

 قوانین و مقررات مربوطه .مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت 
وزارت صنایع و معادن  که توسط 1/8/1385مورخ  06-15638و  16/11/1384مورخ  06-16652به موجب پروانه بهره برداری شماره    

 صادر شده بهره برداری از واحدهای تولیدی شرکت به شرح زیر آغاز شده است: 
 

 

 تاریخ بهره برداری رسمی  اسمی  )تن ( ظرفیت  بهره برداری طبق پروانه تاریخ نام واحد 

 31/3/1383 1.000.000 16/11/1384 متانول 

 1/9/1385 150.000 1/8/1385 اسید استیک 

 1/5/1385 140.000 1/8/1385 منواكسید كربن 

 

 قوانین مقررات و سایر عوامل برون سازمانی-1-2
 

 ی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : مهمترین قوانین ، مقررات و سایر عوامل برون سازمان   

 اساسنامه 

 قانون تجارت 

  بازار اوراق بهادارقوانین و مقررات مربوط به 

 قانون مالیاتهای مستقیم 

  تامین اجتماعیمالیاتهای ارزش افزوده و قانون کار و 

  ایر قوانین مرتبط ی کشور و سودجه اب، قوانین سایر قوانین مرتبط) اعم از قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

 با حوزه فعالیت

 مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و الحاقیه ها و دستورالعملهای اجرایی ابالغی 

 مصوبات هیئت مدیره 

 آئین نامه های اجرائی و اداری داخلی شرکت 
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 سرمایه و ترکیب سهامداران -1-3

 
یال( بوده که طـی مرحلـه ر 1،000، به ارزش اسمی هر سهم  سهم10،000شامل تعداد  میلیون ریال ) 10غ سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبل     

ر پایان سال مالی منتهی بـه دریال(  1،000، به ارزش اسمی هر سهم  سهممیلیون  950شامل تعداد  میلیون ریال ) 950،000به شرح زیر به مبلغ 
 افزایش یافته است.  29/12/1383

 بالغ به میلیون ریالم                                                                                                                             

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید مبلغ  تاریخ افزایش سرمایه

 حال شده سهامداران آورده نقدی و مطالبات 950,000 27/04/1383
 

ازمان بورس ساز محل مطالبات حال شده و آورده نقدی پس از اخذ مجوز از در سالجاری دارد درنظر این شرکت توضيح اینکه :     

ه کدال بمانه اطالعات تکميلي متعاقبا از طریق سا کهنماید نسبت به افزایش سرمایه اقدام ،  اوراق بهادار و سهامداران محترم

 .ضار عموم سهامداران خواهد رسيداستح

 :اشدذیل ميببه شرح جدول  99و  98 هایسالماه  اسفندسهام شرکت در پایان  %1سهامداران دارای مالکيت بيش از  

 

 نام سهامدار ردیف

30/12/1399 29/12/1398 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

سهامی عام(شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) 1  478.789.262 40/50 482.848.082 50/83 

31/71 164.443.504 شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری )سهامی عام( 2  155.443.504 16/36 

33/16 155.100.000 شركت گروه پتروشیمی تابان فردا)سهامی عام( 3  154.953.000 16/31 

م(شركت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عا 4  23.115.272 34/2  23.849.605 2/51 

/1 17.544.445 شركت بیمه ایران) سهامی خاص( 5 58  15.755.912 1/66 

6 
صندوق بازنشستگی وظیفه از كار افتادگی و پس انداز كاركنان 

 بانكهای ملی و ادغام شده
14.087.099 1/48 - - 

 1/09 10.376.576 1/09 10.376.576 شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( 7

 11/24 106.773.321 9/11 86.543.842 سایر 8

 100 950,000,000 100 950,000,000 جمع
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 اطالعات مربوط به هیئت مدیره : -1-4

 
 نام و نام خانوادگی

) نماینده شخص  

 حقوقی(

 سوابق کاری تحصیالت سمت

تاریخ عضویت 

در هیئت 

 مدیره

وضعیت وابستگی 

 انبه سهامدار

عضویت همزمان 

در هیئت مدیره 

 سایر شرکت ها 

محمد جواد آقای 

 بدری

نایب رئیس هیئت 

 -مدیره

 مدیر عامل

لیسانس 

 مهندسی شیمی

سال سابقه در شركتهای  20دارای حداقل 

 –پتروشیمی آبادان و پتروشیمی فن آوران 

 93 تا 91هایسالبین اهم مسئولیتها : 

 هایسال -رئیس مجتمع پتروشیمی خراسان

 رئیس مجتمع پتروشیمی 97 تا 95

 فن آوران  

30/11/1397 
شرکت گروه صنعتی 
سلولزی تامین گستر 

 نوین
 ندارد

عباس آقای 

 كریمی

  -هیئت مدیره عضو

 موظفغیر 

فوق لیسانس 

 مهندسی برق

سرپرست دفتر فنی برق و ابزار دقیق 

مدیر خرید و مدیر  -پتروشیمی مارون 

مدیر طرحهای   -بازرگانی پتروشیمی اراک 

 صنعتی پروژهای مختلف

30/02/1397 
شركت نفت 

 ایرانول
 ندارد

آقای حسین 

 آفریده

  -عضو هیئت مدیره

 غیر موظف

فوق دكتری 

 انرژی هسته ای

رئیس دانشكده مهندسی انرژی و فیزیک 

رئیس هیئت مدیره  –دانشگاه امیر كبیر 

عضو هیئت مدیره  –پتروشیمی خارگ 

عضویت در  -گشركت پاالیش گاز خار

كمیسیون های شتابگرها و تخصصی انرژی 

عضو و رئیس كمیسیون  –وزارت علوم 

انرژی مجلس شورای اسالمی طی سالهای 

 و ... 87الی  79

20/11/1398 
توسعه نفت شركت 

 و گاز صبا كارون
 ندارد

 محسن بیگلری
  -عضو هیئت مدیره

 غیر موظف

دكتری مدیریت 

 دولتی

و  نه در دوره های نهمنماینده مردم سقز و با

, رئیس دانشگاه فنی و حرفه دهم مجلس 

ای سنندج , رئیس دانشگاه فنی حرفه ای 

سنندج , مشاور رئیس مركز توسعه مدیران 

 وزارت نفت , ...

15/10/99 

شركت سرمایه 

گذاری صندوق 

بازنشستگی 

 كشوری

 ندارد
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 :وضعیت عملکرد ، سود آوری و رتبه بندی شرکت  -2

 جایگاه شرکت در صنعت - 2-1

هزارتن بـوده اسـت. در  130,000ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر  2020، در سال  IHSشده توسط موسسه  طبق آمار موجود منتشر    
 45/9سـت کـه هزار تـن ا 12.290تولید متانول  اسمی ، توانبوشهر و کیمیا پارس خاورمیانه و به تولید رسیدن مجموعه های  شرایط فعلی کشور

 13/8،  سـال ید متانول درآوران با ظرفیت اسمی یک میلیون تن تولشرکت پتروشیمی فن .باشد درصد کل ظرفیت اسمی متانول جهان را دارا می
ها تولیدکننـده ن شرکت تنهمچنین ای درصد متانول جهان را به خود اختصاص داده است.  76/0در حدود درصد کل ظرفیت اسمی متانول ایران و 

 باشد.محصول اسید استیک در کشور می
 

 

 :آنها با دوره مشابه سال قبلو مقایسه   99 سال پایان در ظرفیت اسمی ، تولید و فروش محصوالت اصلی  -2-2

 مقدار تولید -الف 

 ظرفیت اسمی واحد نام محصول
 تولید واقعی

1399/12/30 1398/12/29 

 972.122 963.069 1,000.000 تن متانول

 99.234 148.042 150.000 تن اسید استیک

 76.885 107.784 140.000 تن منواكسید كربن

 90.259 71.132 0 تن محصوالت جانبی

 جمع
 

1,290.000 1.290.027 1.238.500 

                                        

71,132
107,784

148,042

963,069

90,25976,88599,234

972,122

99و  98نمودار مقایسه مقدار تولید محصو ت در  ایان سالهای
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مقدار فروش -ب   

 

 واحد نام محصول

 فروش واقعی

1399/12/30 1398/12/29 

 918.344 910.695 تن متانول

 95.975 154.900 تن اسید استیک

 18.326 18.763 تن منواكسید كربن

 90.175 70.918 تن محصوالت جانبی

 جمع
 

1.155.276 1.122.820 
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  تفکیک فروش داخلی و صادرات –

 یل می باشد:بشرح جدول ذ 1399ماه  اسفند 30منتهی به  سال مالیمحصوالت شرکت داخلی و صادراتی تفکیک مقدار و مبلغ فروش  

 شرح

  

 جمع صادراتی داخلی

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار

 میلیون ریال تن میلیون ریال تن میلیون ریال تن

 41.742.943 910.695 30.884.891 675.489 10.858.052 235.206 متانول

 12.579.055 154.900 5.406.106 73.888 7.172.949 81.012 اسید استیک

 494.490 18.763 - - 494.490 18.763 منواكسید كربن

 54.816.488 1.084.358 36.290.997 749.377 18.525.491 334.981 فروش محصول اصلی جمع

       اضافه میشود:

 70.918 393.453   70.918 393.453 (LOSمحصوالت جانبی)هیدروژن و

 55.209.941 1.155.276 36.290.997 749.377 18.918.944 405.899 جمع کل فروش

 

  99 ماه اسفنددر پایان اصلی محصوالت فروش نرخهای  -د

 تن -مقدار شرح نوع محصول
نرخ متوسط 

 ریال  -هرکیلو

 -مبلغ 

 میلیون ریال

 متانول
 10.858.052 46.164 235.206 داخلی 

 30.884.891 45.722 675.489 صادرات 

 41.742.943 45.836 910.695 متانولجمع فروش 

 اسید استیک
 7.172.949 88.542 81.012 داخلی 

 5.406.106 73.166 73.888 صادرات 

 12.579.055 81.208 154.900 اسید استیکجمع فروش 

 منوکسید کربن
 494.490 26.354 18.763 داخلی 

   - صادرات 

 494.490 26.354 18.763 منوکسید کربنوش جمع فر

 54.816.488 50.552 1.084.358 محصو ت اصلی جمع کل فروش
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 :سال اخیر 5وضعیت سود آوری شرکت در  -ه

 
 

  99/12/30 98/12/29 97/12/29 29/12/96  30/12/95  29/12/94  

3.5789.52 9.219.515 11.990.576 26.505.008 29.145.897 55.209.941 فروش  

(10.651.855) (13.171.061) (23.820.399) بهای تمام شده كاالی فروش رفته  (961,715,5)  (5.283.418)  (6.132.258)  

615,274,6 15.853.153 15.974.836 31.389.542 سود ناخالص  3.936.097 3.391.320 

71.5741.8 2.592.148 4.786.571 15.019.956 14.069.869 26.007.348 سود عملیاتی  

416.052.88 61.174.988 سود خالص  15.358.069 5.245.844 2.510.106 2.445.782 

 2.574 2.643 5.522 16.166 16.898 64.395 ریال -سود هر سهم

 

 

 

 :آنها  گذشتهساله  5 و مقایسه محصوالت راندمان تولید -و

 

 

 95سال  96 سال 97سال  98سال 99سال  محصول

 %90 %87 %94 %97 %96 متانول

 %77 %54 %66 %66 %99 اسید استیک

 %67 %51 %54 %55 %77 منوكسید كربن
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 بالغ به میلیون ریالم                                                              فروش های داخلی انجام شده محصوالت متانول و اسید استیک -ز
 

 

 خریدار صولمح

30/12/1399 29/12/1398 

 مبلـغ تن-مقدار 

میانگین     

قیمت هر 

 ریال -كیلو

 مبلـغ تن-مقدار 

میانگین     

قیمت هر 

 ریال -كیلو

 متانول

 24.064 328.985 13.671 52.447 228.112 4.349 بورس

 22.822 31.747 1.391 41.283 45.208 1.095 با مجوز

 24.650 4.213.702 170.940 49.107 9.075.471 184.812 بندر امام  

 22.463 661.821 29.462 33.332 996.552 29.897 شیمی بافت

 22.933 305.610 13.326 34.114 510.837 14.974 شهید رسولی

 20.482 635 31 24.151 1.872 77 پژوهش و فن آوری

 24.222 5.542.500 228.821 46.164 10.858.052 235.206 جمع

 اسید استیک

 51.373 2.505.877 51.819 83.044 4.050.542 48.776 بورس 

 36.124 1.299.795 31.657 96.863 3.122.407 32.235 تند گویان

 45.590 3.805.672 83.476 88.542 7.172.949 81.012 جمع 

 29.933 9.348.172 312.297 57.021 18.031.001 316.218 جمع کل

 

 

    وش محصوالتآمار فر
       

 واحد: تن                                                                                                                                          مقدار فروش :                        

 
 

 نام محصول
صادرات تا 

30/12/99 

صادرات تا 

29/12/98 
 خ رشدنر

فروش داخل تا 

30/12/99 

فروش داخل تا 

29/12/98 
 نرخ رشد 

 3 228.821 235.206 (2) 689.523 675.489 متانول

 (3) 83.476 81.012 491 12.499 73.888 اسید استیک

 2 18.326 18.763  - - منواكسیدكربن

 (21) 90.175 70.918  - - هیدروژن

 (3) 420.798 405.899 7 702.022 749.377 جمع کل
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 واحد: میلیون ریال                                                                                                                                                       :مبلغ فروش 

 

 نام محصول
صادرات  تا 

30/12/99 

صادرات  تا 

29/12/98 
 نرخ رشد

تا  یفروش داخل

30/12/99 

تا  یفروش داخل

29/12/98 
 نرخ رشد 

 96 5.542.500 10.858.052 68 18.402.376 30.884.891 متانول

 88 3.805.672 7.172.949 1.037 475.308 5.406.106 اسید استیک

 (3) 507.202 494.490 - - - منواكسیدكربن

 (5) 412.839 393.453 - - - هیدروژن

 84 10.268.213 18.918.944 92 18.877.684 36.290.997 جمع کل
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میلیون ریال می باشد که  31,389,542مبلغ  1399ماه  اسفندشرکت در پایان  خالصنا سودبا توجه به جداول فوق و نمودارهای ارائه شده ،       
 درصد 89با  از نظر مبلغی ،فروش درصدی مقدار  3افزایش با توجه به  همچنینداشته است .  رشد درصد 96،  نسبت به دوره مشابه سال قبل

  . می باشد روش محصولو ف ارز هایحاصل افزایش در نرخعمدتا که  مواجه می باشیم افزایش
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 ریال بالغ: میلیونم                                       :                                                            آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده -ح

 واحد مواد اولیه مصرفی
 1398اسفند ماه  29 1399اسفند ماه  30

 بلغ م مقدار مبلغ مقدار

 8.231.125 761.506  15.771.323 785.283 متر مكعب هزار گاز طبیعی 

 584.158 232.524 724.540 200.432 هزار تن  گاز دی اكسید كربن

 589.343 54.233 1.536.331 80.145 هزار تن متانول

 1.071.556 58.559 2.166.699 89.021 هزار تن منوكسیدكربن

 

 

          :     نسبتهای مالی -ت

شرح 

 نسبت 
 30/12/1395 29/12/1396 29/12/1397 29/12/1398 30/12/1399 عنوان نسبت

 نقدینگی

 44/1 37/2 04/3 96/0 68/2 جاری

 05/1 73/1 64/2 78/0 47/2 آنی

 68/0 69/0 83/0 51/0 77/0 دارایی جاری

 اهرمی

 49/0 31/0 28/0 53/0 29/0 بدهی

 95/0 44/0 40/0 15/1 41/0 امبدهی به حقوق صاحبان سه

 51/0 69/0 72/0 47/0 71/0 نسبت مالکانه

 35/5 26/16 51/67 64/9 81/22 پوشش بهره

 سودآوری

 43/0 52/0 60/0 55/0 57/0 سود ناویژه به فروش

 27/0 44/0 58/0 55/0 11/1 بازده فروش

 27/0 49/0 61/0 40/0 67/0 بازده دارایی

 53/0 71/0 85/0 85/0 95/0 ان سهامبازده حقوق صاحب

 57/0 48/0 40/0 45/0 43/0 قیمت تمام شده به فروش

 95/1 44/1 40/1 15/2 41/1 سودمندی وام

 فعالیت

 99/0 12/1 05/1 72/0 61/0 گردش داراییها

 70/3 43/3 71/5 88/9 54/6 گردش موجودی موادوکاال

 94/6 88/10 09/30 27/39 96/87 گردش داراییهای ثابت

 99/2 46/3 02/3 26/3 17/3 گردش بدهکاران

 113 71/99 22/84 92/110 84/65 دوره متوسط وصول طلب
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 های جهانی و ریسک های حاکم بر آن:تحلیل بازار -3

 قادیر هزار تنم                                                                                        حجم کل تقاضای متانول دنیا ، هند و چین -3-1
 

 پیش بینی قطعی  

 2020 2019 2018 الس              داده                                          

 دنیا

 106.598 102.877 96.173 مصرف

 39.369 34.649 33.038 مبادالت

 67.912 65.740 59.189 مصرف چین

 2.595 2.424 2.219 مصرف هند

 

 قادیر هزار تنم                                                   2021تا  2017جدول طرحهای توسعه قطعی در سطح جهانی از  -3-2

 

 جمع 2021 2020 2019 2018 2017 کشور       سال

 40 0 0 0 0 40 كانادا

 33.145 4.800 8.750 7.325 4.225 8.045 چین

 7.250 1.650 0 3.950 1.650 0 ایران

 1.000 0 1.000 0 0 0 ترینیداد

 3.845 50 1.825 320 1.650 0 آمریكا

 3.080 890 150 330 1.550 160 غیره

 48.360 7.390 11.725 11.925 9.075 8.245 جمع
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 پتروشیمی فن آوران

 پتروشیمی فن آوران
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 پتروشیمی فن آوران

 پتروشیمی فن آوران
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 پتروشیمی فن آوران

 پتروشیمی فن آوران
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 :هاریسکهای حاکم بر بازار  -4
 

 ورود ظرفیتهای جدید به بازار -4-1

پـیش  IHSاس گزارش براسل در سطح دنیا ، طرحهای توسعه ای روز به روز در حال گسترش هستند. انوبه تقاضای رو به گسترش مت نظر
ایـن میـان بـیش از  افزایش یابـد کـه درتن  14,000,000بمیزان در سطح جهان عرضه متانول ظرفیت   2022-2019طی دوره بینی می شود 

ا توجه به طرحهـای برنامـه ب . تن آن توسط کشور چین به بازار عرضه گردد 6,000,000د کنندگان غیرچینی و تن آن از طریق تولی 8,000,000
ا توجـه بـه بـسهم بـازار  وریزی شده قطعی پیش رو جهت ورود به ظرفیتهای تولید در سالیان پیش رو ، شدت رقابت در بازارهای هدف تشدید 

را  یسک فعالیت در بازارولید قبلی رتن قبلی و جدید تغییر خواهد کرد. در این میان اتکاء به ظرفیتهای قدرت رقابت و انعطاف پذیری تولید کنندگا
 افزایش داده و لزوم اتخاذ تدابیر کارساز برای رد اثرات این پدیده را بیش از پیش نمایان می نماید.  

 

 توسعه بازارهای هدف جدید -4-2

توجـه بـه  ازارهای جدید بـاصه بین المللی به ایران و طرفهای تجاری این کشور قدرت حضور و کشف بمنتج از سیاستهای تحمیلی در عر     
 یل می یابد.ت بشدت تقلدس نتحریمهای برقرار شده نسبت به دیگر رقبای بین المللی در عرصه تولید کنندگان و یا محصوالت صنایع پایی

 

مطالبات و حضور واسطه های مطمئن و غیر قابل دسترس در جریاان  ) عدم امکان یا تاخیر در وصولمبادالت ارزی  -4-3

 ( مبادالت مالی بین المللی

پسا برجـام و  ت در دوراننظر به عدم تمکین بانکهای بین المللی به همکاری با شرکتهای ایرانی قبل از برجام و حل نشدن کامل مشکال
گاههای متعلق به استقرار در تری همراه است صورت می گیرد. راهکار مناسب فعلیناچار وصول مطالبات از مبادی غیر بانکی که با ریسک باال

رکان شرکتهای اس از تایید پاین شرکت و یا به نمایندگی از تولید کنندگان صادرات محور ایرانی در بازارهای هدف در قالب شخصیت حقوقی 

 .گردد تولید و صادر کننده ضمن ثبت رسمی در مقاصد صادراتی پیشنهاد می
 

 ، شبکه مالی سوئیفت، ضمانتنامه های بانکی و ...( L/C) محدودیت استفاده از ابزارهای رایج بانکی مثل  بانکی -4-4

اهکـار راال رفتـه و نظر به محدودیت استفاده از ابزارهای بانکی ، ریسک ارسال محصوالت و وصـول مطالبـات بـرای صـادر کننـدگان بـ
م حقوقی در بازارهای هـدف و انجـا این گزارش ، مبنی بر استفاده از ظرفیت استقرار نمایندگی 2پیشنهادی فعلی برابر با پیشنهاد مطرح در بند 

 یق آن پیشنهاد می گردد.معامالت از طر
 

 حمل و نقل بین المللی محصوالت -4-5

ف پذیری در بازار است و دراین راسـتا از اصیصه های الزم برای رقابتی شدن و افزایش قدرت انعطیایی دینامیک و انعطاف پذیری از خپو
و سهل الوصول ، قابل توجه است. تـاثیرات نـاهمگونی جمله عوامل موثر بر دستیابی به این پویایی بهره گیری از ناوگان حمل و نقل مطمئن 

حمل و نقل بر قدرت رقابت شرکتها در کنار محدودیت ذخیره سازی تولیدات در ظرفیتهای موجود ذخیره سازی، از عوامل مـوثر بـر واگـذاری 
ی حمـل کـاذب و سـقوط اعتبـار عرصه رقابت به رقبا محسوب می گردد که پیشتر مورد تجربه عینی واقع گردیده اسـت. تحمـل هزینـه هـا

شرکتهای تولیدی نزد خریداران محصوالت و اضطرار به کاهش ظرفیت تولید بدلیل محدودیتهای ذخیره سازی در شرایط عدم امکان حمـل ، 
شـنهاد قابـل و آنچه کـه بعنـوان پی از جمله پیامدهای وقوق این تهدیدها بشمار می رود که میزان مواجهه شرکت با ریسک را باال خواهد برد

طرح می باشد استفاده از ظرفیت ذخیره سازی محصول در بازار های هدف بصورت اجاره مخزن، ایجاد شرکتهای بیمه حمل و نقل با سرمایه 
گذاری تولید کننده بمنظور تامین پوشش بیمه ای حمل و و نیز استفاده از ظرفیتهای کشتیرانی موجود در کشور با رویکـرد هـم افزایـی قابـل 
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ررسی است که البته در چنین شرایطی برای یافتن راهکار ، نگاه ملی و فراشرکتی باید حاکم گردد چرا که منشاء معضالت منبعث از شـرکتها ب

 .نبوده و قاعدتا راهکار نیز با هم افزایی مجموعه عوامل موثر باید مطرح و بررسی گردد نه صرفا بر عهده یک شرکت

 شرکت سکگزارش تجزیه و تحلیل ری -4-6

و ریسـک از  ت لـذا نگرانـیهای جاری از وام استفاده نموده اسبا توجه به اینکه شرکت جهت انجام فعالیت: ریسک نوسانات نرخ بهره -الف

و تسـهیالت  د سـررده هـابابت نوسانات نرخ بهره وجود دارد . لیکن با توجه به سیاستهای اقتصادی و پولی دولت مبنی بر کـاهش نـرخ سـو
 ، این ریسک و نگرانی تاحد قابل توجهی کاهش یافته است.بانکی

د تولیـد در کیفیت فراین در این رابطه بدلیل متعهد بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی و کنترل: ریسک کیفیت محصوالت -ب

 رسد.این صنعت نگرانی خاصی به نظر نمی

واهد بـود. لـذا ت اثر گذار خارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصوالت صادراتی شرک هر نوع تغییرات در نرخ: ریسک نوسانات نرخ ارز -ج

هـای شـرکت نگهـداری بمنظور کاهش آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش صادراتی بصورت ارزی در حساب
 شود.می

اهش سـودآوری شـرکت کتواند باعث افزایش قیمت  تمام شده محصول و می افزایش هزینه مواد اولیه: های تولیدیریسک قیمت نهاده -د

های کالن دولت یاستسولیه تابع اگردد. بمنظور ثبات نرخ خوراك و یوتیلیتی با تامین کنندگان ذیربط قرارداد منعقد شده است اما قیمت مواد 
 باشد.می

. ار خواهد بـودولیدی شرکت مستقیماً بر سودآوری شرکت تاثیر گذهای جهانی محصوالت تکاهش نرخ: ریسک کاهش قیمت محصوالت -ه

 پذیرد.می المللی انجامهای صادراتی و داخلی بر اساس گزارشات نشریات معتبر بینبمنظور اطمینان در حفظ حاشیه سود مناسب ، فروش

تغییر  محصوالت یا ر ارتباط با حملدمالی بین المللی هرگونه تغییرات احت: المللی و یا تغییر مقررات دولتیریسک مربوط به عوامل بین -و

مات مربوط به تخاذ اقداولتی امقررات دولتی بر سودآوری شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سیاست گذاری کالن د
 شود.ها تنظیم و اقدام میمواجه شدن با تهدیدات بین المللی همسو با این سیاست

تریان و ورود ع بخشی به مشـدر شرایط فعلی با توجه به توان تولید در داخل و خارج از کشور و بازار جهانی مصرف و تنو: اریریسک تج -ز

 به بازارهای جدید ، در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

 باشد.بینی نمیدر شرایط امروز قابل پیش: اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین -ح

قدینگی ا کمبود نبهای آینده شود شرکت در سالبینی میها پیشهای توسعه و نقدینگی موردنیاز طرحبا توجه به طرح: یریسک نقدینگ -ت

 مواجه باشد و با توجه به اهرم مالی خوب ، توان استفاده از تسهیالت و اعتبارات بانکی وجود دارد.
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 :راهکارهای پیشنهادی -5

 

 گام ظرفیتهای تولیدتوسعه هم -5-1

 دست نتنوع تولیدات و ورود به چرخه تولید صنایع پایی -5-2

 توسعه ابزار و سیاستهای مطالعات بازار -5-3

نامـه هـای ی و تهیـه برتحریک قصد خرید مشتریان و ارتقای سطح وفاداری آنها و توسعه سهم بازار ذهنی با ایجاد مزیتهـای رقـابت -5-4
 رزش بیشتر به مشتریاناجرایی ارائه مزیت و ا

ی تولیـد ی و انجمنهـاتوسعه و برقراری سیستمهای مجازی ، حضوری و مکاتبه ای ارتباط با مشتریان و حضور فعال در مجامع جهان -5-5
 کنندگان متانول جهان و افزایش سطح ارتباطی

بهینه تولید و  لگویتهیه ا دت کلیه مراجع حاکمیتی وتوجه به زنجیره تامین و ارزیابی و بهینه سازی چرخه تامین با همراهی و مساع -5-6
ق ارزش بـرای ا رویکرد خلـبنجیره توزیع و طراحی الگوی بهینه حمل و نقل بمنظور حداکثر سازی بازده حمل و نقل محصوالت نیز توجه به ز

 تامین کنندگان ، خود و توزیع کنندگان و درنهایت مشتریان

 رلی با هدف هم افزایی و افزایش قدرت انعطاف و استفاده از ظرفیتهای یکدیگبا شرکتهای همکار داخ ملتعا -5-7

 هماهنگی کامل تولید کنندگان داخلی در رابطه با خوراك -5-8

 سیوم جهت فروش یا حداقل قیمت گذاری متانول صادراتیایجادکنسر -5-9

 ایجاد یک شرکت کشتیرانی با مالکیت تولید کنندگان متانول -5-10

 یجاد یک شبکه تحلیل بازار و بازاریابی شرکت هاا -5-11

 ایجاد یک شبکه اطالعاتی و مهندسی جهت لیسانس متانول های جدید -5-12

 همکاری شرکت ها در حوزه فنی و دستاوردهای تکنولوژیکی -5-13

 

 

 :های کلیدی راهبردیمولفه -6

 

 چشم انداز -6-1
 با مصرف بهینه انرژی منیسبز و ا دیتول ،یپایدار در تولید و سودآور
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 ماموریت -6-2

 
وسعه صنعت ترا در  یرقش محونکننده مطرح متانول و اسید استیک با حفظ و توسعه ظرفیت تولید،  دیآوران به عنوان تولشرکت پتروشیمی فن

 . کندیم فاءیکشور ا یمیپتروش
باال در جهت  یورهرهبآوری پیشرفته و نوین، فن یمدیریت یتمهاسیآوران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و جوان،  سفن یمیپتروش شرکت

 نماید.می عرضه یصادرات یبه حداکثر سود و تحقق انتظارات ذینفعان محصوالت خود را در داخل کشور و بازارها یابیدست
 

 اهداف استراتژیک -3-6

 
 تحقق ظرفیت اسمی تولید 

  افزایش سود ساالنه 

  افزایش رضایت کارکنان 

 ایش رضایت مشتریان افز 

 کاهش مصرف حامل های انرژِی 

  حفظ و ارتقاء ایمنی 

 کاهش تاثیرات نا مطلوب زیست محیطی 

 کارکنان یعملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش -6-4

  افزایش سطح بیمه های تکمیلی کارکنان  رسمی و  پیمانکاری 

 ی قانون کاراجرای طرح طبقه بندی کارکنان رسم 

 برای کارکنان  وام های مددکاریی و اضطرار یوام ها یجهت اعطا یصیبودجه تخص شیافزا 

 ) اجرای طرح بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور) برای کارکنان دارای شرایط الزم 

 ارتقا تجهیزات رستوران و طبخ غذای شرکت درجهت بهبود سطح بهداشت و کیفیت تغذیه کارکنان 

 اده از امکانات موسسات فرهنگی و آموزشی در سطح منطقه برای کارکنان و خانواده ها استف 

 ارکنان بدلیل صی برای کای تخصاستفاده از بستر مجازی برای پیاده سازی دوره های آموزشی برای خانواده کارکنان و نیز دوره ه
 شیوع بیماری کرونا.

 کارکنان. بدو ورود تال درئم بالینی بمنظور شناسایی احتمالی همکاران مبتوزیع اقالم بهداشتی میان کارکنان و کنترل عال 

 عداد و افزایش ت مانی وتخصیص سبد حمایتی ارزاق عمومی بصورت دوره ای سه ماهه به کارکنان شرکت در تمامی رده های ساز
 میزان اقالم آن. 

 پروژه ساخت ، ساختمان درمانگاه جدید در مجتمع 

 ن های ورزشی و افزایش سطح فضای سبز شرکت پروژه های ساخت زمی 

 اطالعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی -6-5

 ضافه کاری و  موریت ، اسبه ماارتقای نرم افزاری  سیستم های اطالعات پرسنلی و مکانیزه نمودن سیستم های درخواست وام ، محا
 سامانه ارزشیابی کارکنان

  کتج از شرورود و خروج کارکنان و کاهش ازدهام در هنگام ورود و یا خرو پروژه توسعه اتاق ساعت و بهبود 

  ی های ارفاقی به بیماران حضور و اعطای مرخص  3/1و   2/1تعریف زمانبندی جدید در شرایط بیماری کرونا و اعمال طرح های 

 تصویب ساختار سازمانی جدید و بروز رسانی انتصابات کارکنان 
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 شرکت در صنعتوضعیت تکنولوژی  -6-6

  ست: اهمچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسۀ آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر 

 باشند.داوی می -تاپسو -اصلی ترین دارندگان لیسانس تولید متانول در جهان شرکتهای لورگی 

 : تانول تشکیل شده استمخالص سازی  -3ه متانول تبدیل گاز سنتز ب -2 تولید گاز سنتز -1 واحد متانول از سه بخش عمده. 

 یمی فن آوران از در پتروش ده شدهروشهای تولید متانول تفاوت در تولید گاز سنتز می باشد که در روش استفا عمده ترین تفاوت بین
 گردد.تبدیل گاز با بخار آب به گاز سنتز می باشد استفاده می لیسانس شرکت تاپسو که از روش

  امات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اقد -6-7

 اقدامات بهینه سازی مصارف و انرژی

 
  اجرای ممیزی مراقبتی  مدیریت انرژیISO 50001 

   13372بازرسی انرژی واحد متانول بر مبنای استاندارد ملی 

  رایط فرآیندیپرج واحد متانول به عنوان سوخت کوره ریفرمر با ایجاد تغییر ش گاز از استفاده 

  ندیپرج واحد مونوکسیدکربن  به عنوان سوخت کوره ریفرمر با ایجاد تغییر شرایط فرآی گاز از استفاده 

 انجام ممیزی فنی تجهیزات بارز مصرف کننده  انرژی  

   انجام محاسبات خط مبنا برای واحد های متانول ، اسیداستیک و منواکسیدکربن و تحلیل آن 

   ین واحد خرید و انرژیبرقراری ارتباط ب  

    اخذ مشاور جهت به روز رسانی استانداردISO500001:2018 

 به صورت پرداخت پاداش قیو تشو ینفر برتر انرژ یمعرف  

 ونیزینصب تلو LCD انهیبه صورت ماه یانرژ یشاخص ها جیمصارف و نتا شیدر اتاق کنترل جهت نما  

  کاهش مصرف آبDM  کمررسور  نیندانس تورببا استفاده از برگرداندن کC-3001 دکربنیدر واحد منواکس  

 آب  کاهشDM لیو تبد ریدر بخش تقط یندیفرا راتییبا استفاده از تغ LPS  مازاد به آبDM  تانولدر واحد م 

 ریمس یو نصب مبدل بر رو یطراح CO Recycle 

 بدنه  یاورتان بر رو یسرد پل قیعا نصبCold Box 

 از مبدل  ینشت رفعE-3002 دکربنیواحد منواکس 

 بازرسی معیار مصرف انرژی 

 

 

 پروژه ها و اهداف بهینه سازی مصارف و انرژی

 
 ایق ها و عازدهی بررسی وضعیت عملکرد شبکه آب و بخار شامل تمامی فرآیندها و تجهیزات مربوطه مانند تله بخارها، ب... 

  تزریق هیدروژن مازاد واحدCO هدف کاهش مصرف سوخت )گاز طبیعی( به کوره ریفرمر به عنوان سوخت با 

  طبیعی( ت )گازاستفاده از گاز پرج ارسالی به فلر به عنوان سوخت در ریفرمر واحد متانول با هدف کاهش مصرف سوخ 

 فن آوران یمیخوراك و سوخت در پتروش نگیتریطرح م یاجرا 

 استقرار استاندارد ISO-50001:2018 
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 ت گزارش عملکرد زیست محیطی شرک -6-8 

 

 اقدامات انجام شده در بخش مدیریت آالینده های اتمسفریک:

 
  پایش مستمر آالینده های اتمسفریک توسط آزمایشگاه معتمد و آزمایشگاه مجتمع 

  کاهش مصرف سوخت در نتیجه بازیابی گازهای مازاد و استفاده در چرخه سوخت 

    استفاده از گازCO2 ازها ولید متانول و جلوگیری از ونت این گشرکت های پتروشیمی رازی و مارون در ت 

   بهینه سازی مصارف بخار و کاهش ونت بخارLP و گازهای گلخانه ای  

 نصب برج جاذب بر روی حوضچه های پساب واحد اسید  

   پایش فلر های مجتمع باCCTV  

 ادامه روند استفاده مجدد از گاز هیدروژن ارسالی به فلر 

  ربن واحد استفاده از گاز منواکسید کCO جهت تولید متانول  

  مدیریت ارسال محصول به شرکت های مجاور و استفاده از محصول مازاد در پروسه تولید 

   اجرای پروژهLDAR با هدف شناسایی نشتی های و ونت های فرآیندی و حذف آنها 

   افزایش استفاده از گاز پرچ  (PURGE GAS )ز ن سوخت جایگزین گاکربن به عنوا در ریفورمرهای واحد متانول و منواکسید
 طبیعی 

  راهبری اسکرابر بر روی کلیه مخازن اسید استیک و جلوگیری از نشر آالیندها به محیط 

 Smoke less نمودن فلرهای مجتمع 

   تعویضT-5004  

 

 اقدامات انجام شده در بخش مدیریت پساب:

 
  قطع کامل روان آب های سطحی به سمت خور 

  ند واحد متانول تخلیه شده به روان آب های سطحی و استفاده مجدد در فرآی 2003درام  بازیابی کندانس 

 ادامه روند پروژه تزریق گاز کلر بعنوان ضد عفونی کننده به آب کولینگ و حذف آب ژاول 

   استفاده از کندانس فرآیندیD-1001  واحدCO و جلوگیری از تخلیه به کانالهای سطحی و خور 

  ازیابی پساب فلردرام واحد اسید استیکادامه روند ب 

  تکمیل مطالعات بازیابی پساب فلر واحد متانول با هدف بازیابی آن در چرخه تولید 

   راهبری پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی گراف به روشSBR  

  تکمیل و راه اندازی پروژه تصفیه فاضالب بهداشتی به روشMBBR ری فضای سبزبیاو استفاده از آب خروجی در مصارف آ 

 راهبری سیستم پیش تصفیه  

   راهبری پکیج تصفیه اسمز معکوسRO 

  اصالح سیستم پمراژ پیش تصفیه آب های سطحی جهت ارسال به تصفیه خانه شرکت پتروشیمی فجر 

 الیروبی کانال های سطحی و حوضچه های پساب و مدیریت ضایعات تولیدی 

   جرای طرح خود اظهاری در پایشپایش و اندازه گیری آالینده ها در قالب ا 

  کاهش مصرف آبDM واحد متانول در نتیجه بازچرخانی آب و کندانس های فرآیندی 

 پیگیری پروژه نصب بویلر جهت جمع آوری کندانس های فرآیندی 
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 اقدامات انجام شده در بخش مدیریت پسماند:

 
  بازیابیLOS  (liquid off stream واحد متانول ) 

 اتالیست هایی با طول عمر بیشتر و کاهش تولید ضایعات کاتالیستیاستفاده از ک  

 تشکیل و برگزاری روتین جلسات کمیته اقالم مازاد و تعیین تکلیف پسماند های تولیدی 

   ارائه راهکار جهت مدیریت کلیه پسماند های تولیدی 

  مجتمع صحیح پسماند های صنعتی مدیریت و راهبری سلویج به منظور تفکیک، دسته بندی، دفن اصولی و مدیریت 

   مکاری با مبدأ و ه هری دراجرای طرح بازیافت با هدف جلوگیری از ورود مواد زائد خطرناك به محیط از جمله تفکیک زائدات ش
 شرکتهای بازیافت به این منظور

  فرآیندی از جمله  ، ضایعات یستهاع کاتالاستفاده از امکانات و فعالیت شرکت های بازیافت ضایعات صنعتی و غیر صنعتی )بازیافت انوا
 واحد اسید استیک  Liquid off Streamواکس ، 

  بازیافت ضایعات کاتالیست به عنوان ضایعات خطرناك  

 Up grade تیات کاتالیسید ضایعنمودن کاتالیست های فرآیندی جهت افزایش راندمان تولید و طول عمر کاتالیست و کاهش تول  

    و نقل و دفع ایمنی و بهداشتی پسماندها صنعتی و ویژهجمع آوری، حمل  

 دگی کاهش آلو وروغن  پروژه نصب اتاقک روغن در راستای مکانیزه نمودن جایگاه های نگهداری روغن با هدف جلوگیری از نشت
 های محیط زیستی و حفظ منابع

 

 پدافند غیر عامل :

  هت تجهیزات ج گی نفرات وو مهم فرایندی و همچنین باال بردن سطح آمادمانور عملیاتی جهت تجهیزات حیاتی ، حساس  6برگزاری
 مقابله با حوادث

  ریایط اضطرامانور مباحثه ای دور میزی جهت آشنایی نفرات با مفاهیم پدافند غیر عامل و مدیریت شر 10برگزاری 

  15تهیه و تدوین  (  طرح پیش از حادثهPIP  جهت تجهیزات حیاتی ، حساس و مهم) 

 

 بهداشت : 

 
 . افتتاح و تجهیز  درمانگاه جدید پتروشیمی فن آوران 

 . انجام کامل پروتکل های ارگان های ذیصالح در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 

 بیولوژیکی . ونومیکی و، ارگ انجام پروژه ساالنه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار از جمله عوامل زیان آور شیمیایی ، فیزیکی 

 نجام دوره ای عملیات مبارزه با ناقلین در سال . ا 

 ران .فن آو انجام معاینات ادواری و بدو استخدام جهت پرسنل رسمی و شرکت های پیمانکاری زیر مجموعه پتروشیمی 
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 عهالمنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامهای عامگزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک

 
 تشکیل صندوق خیریه گل نرگس و انجام امور مرتبط به شرح ذیل:

 رست و ایتام ( ای بی سرپهنواده کمک و حمایت از خانواده های کم درآمد و نیازمند ، بی سرپرست یا بانوان خود سرپرست ) ترجیحا خا
 در راستای تهیه ملزومات و شرایط الزم جهت  تحصیل.

  گی بصورت وزانه زندمعاش ر درآمدو نیازمند ، بی سرپرست یا بانوان خود سرپرست در جهت تامینکمک و حمایت از خانواده های کم
 سبد کاال

  دوقوان صنتتهیه پکیج شامل کلیه لوازم التحریر اولیه مورد نیاز چند مدرسه در سطح شهر با توجه به بودجه و 

  مددجویان تحت حمایت صندوقتهیه و توزیع سبد حمایتی ارزاق در راستای کمک به معیشت خانواده 

 خرید مایحتاج ضروری زندگی و تهیه سبد کاال 

 اهدای کاالی عید نوروز در قالب البسه و کفش 

 فراهم نمودن شرایط تحصیلی مناسب جهت مددجوهای ممتاز و نخبه 

 مشارکت در طرح تهیه مسکن کمیته امداد جهت خانواده مددجویان 

 مک نقدی برای بیماران مددجواستفاده از تسهیالت پروازی شرکت و ک 

  چاپ و درج آگهی مطبوعاتی یا آنالین و حمایت از رسانه ها در قالب های مختلف 

  تهیه یا تولید هدایای تبلیغاتی از منابع استانی 

  برگزاری  مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی مجازی 

  سیل ، کرونا ، زلزله  –اقدامات حمایتی حوادث طبیعی 

 ندان هدیه تولد فرز 

  تکریم بازنشستگان 

 

 کارکنان یگزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش
 

  افزایش سطح بیمه های تکمیلی کارکنان  رسمی و  پیمانکاری 

 اجرای طرح طبقه بندی کارکنان رسمی قانون کار 

 برای کارکنان  کاریوام های مددی و اضطرار یوام ها یجهت اعطا یصیبودجه تخص شیافزا 

 ) اجرای طرح بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور) برای کارکنان دارای شرایط الزم 

 ارتقا تجهیزات رستوران و طبخ غذای شرکت درجهت بهبود سطح بهداشت و کیفیت تغذیه کارکنان 

 ده ها استفاده از امکانات موسسات فرهنگی و آموزشی در سطح منطقه برای کارکنان و خانوا 

  ان بدلیل شیوع رای کارکنخصصی بتاستفاده از بستر مجازی برای پیاده سازی دوره های آموزشی برای خانواده کارکنان و نیز دوره های
 بیماری کرونا.

 رکنان.و ورود کادر بد توزیع اقالم بهداشتی میان کارکنان و کنترل عالئم بالینی بمنظور شناسایی احتمالی همکاران مبتال 

 د و میزان زایش تعدای و افیص سبد حمایتی ارزاق عمومی بصورت دوره ای سه ماهه به کارکنان شرکت در تمامی رده های سازمانتخص
 اقالم آن. 

 پروژه ساخت ، ساختمان درمانگاه جدید در مجتمع 

  پروژه های ساخت زمین های ورزشی و افزایش سطح فضای سبز شرکت 

 

 

 



 )سهامي عام( آورانپتروشيمي فنشرکت 

  تفسيری مدیریتگزارش 

 1399 ماه اسفند 30منتهي به سال مالي برای 

 

28 

 

 شی از شیوع ویروس کروناپیش بینی ، آثار و عملکرد  نا

 

  بوده است .نفر  108بصورت تجمعی  99در سال تعداد پرسنل مبتال به کرونا 

  یک نفر بوده است. 99تعداد افراد فوت شده بر اثر ابتال به کرونا طی سال 

  نفر بوده است 60و تا تاریخ تهیه گزارش  1400تعداد پرسنل مبتال شده در سال . 

 چگونه تاثیری در فعالیتهای عملیاتی و تولیدی این شرکت نداشته است.تاکنون ویروس کرونا هی 

 و کنترل  ای مدیریترکت برکاهش مواد مصرفی و ضدعفونی از طریق شناسائی نقاط پر ریسک و تمرکز بر روی آنها از برنامه های ش
 خسارت ناشی از شیوع کرونا می باشد.  

 

 

 پیام هیئت مدیره

 
ریزی واقع بینانه به همراه نامهکه در نتیجه بر ،1399ماه  اسفند 30منتهی به  سال مالی برای آورانوشیمی فنشرکت پتر زارش عملکردگ  

نان صدیق و کلیه کارک ب کارینظارت دقیق هیئت مدیره و مدیریت شرکت و با تالش مداوم مدیران و مسئولین اجرایی در کنار همت و تعص
 .داریمتقدیم میسهامداران محترم به را  انجام گردیدهپرتوان در راستای اهداف عالیه شرکت 

 

 اطالعات تماس با شرکت

 365صندوق پستی  -3سایت  -منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی -ماهشهرمحل کارخانه: 
 061521-23267فکس:        061521-23600تلفن: 

  15175658صندوق پستی  -18پالك  -خیابان شهید پالیزوانی )هفتم( -خیابان گاندی جنوبی -دفتر مرکزی: تهران
 021- 88881400فکس:       021-88660970تلفن: 

 021-88880047فکس امور سهام:      021-88886030تلفن امور سهام: 

 www.fnpcc.com: وب سایت                info@fnpcc.comپست الکترونیکی: 
 

 

 با تشکر

 رانآوهيئت مدیره شرکت پتروشيمي فن
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