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شـــــرکت پتروفرهنگ تاکنون با 

,3 میلیارد  سرمای هگذاري 975

ریالی در صنعت پتروشیمی در سه 

مجتمع تولیدي مروارید، خراسـان و 

مــــــــــــــــــــــــارون

توانســـته است با کســـب سود 

25,686 میلیارد ریالی، عالوه 

بر کمک به تولید ملی و اشتغا لزایی،

ارزش افزوده 6,5 برابري بـراي 

ذینفعان خود یعنی فرهنگیان عضــو 

صندوق فراهم سازد.
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طرح
کیمیاي پارس خاورمیانه

306,6 میلیارد ریال
و

معادل 128 میلیون یوآن

 مواد شیمیایی به ارزش

معادل 495 هزار یورو 

طرح
پتروشیمی سبالن

معادل 45 میلیون یورو

کاتالیست مورد نیاز واحدهاي

 HDSسنتز متانول، استیم ریفرمینگ و 

به ارزش 4 میلیون یورو 

طرح
پتروشیمی دنا

معادل 65 میلیون یورو

کاتالیست مورد نیاز واحدهاي

 HDSسنتز متانول، استیم ریفرمینگ و 

به ارزش 4 میلیون یورو 

طرح
سیراف انرژي

کاتالیست مورد نیاز واحدهاي

 HDSسنتز متانول، استیم ریفرمینگ و 

به ارزش 4 میلیون یورو 

1,737 میلیارد ریال
و

معادل220,4 میلیون یورو

مجتمع
پتروشیمی مروارید

کاتالیست هیدروژناسیون استیلن

 در مرحله ارائه دانش فنی

و تولید کاتالیست

معادل 36 میلیون یورو

پتروفرهنگ به منظور حمایت و بوم یسازي صنایع داخلی،

از تجهیزات، کاتالیس تها و مواد شیمیایی ساخت داخل را در مجتم عهاي زیرمجموعه خوداستفاده کرده است.

کاال و تجهیزات

مواد شیمیایی
و

کاتالیس تها

نام شرکت
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3,001 میلیارد یوآن
1,024 هزار یورو

1,476 میلیارد ریال

طر حهایی که در پتروفرهنگ طی دو سال آینده به بهر هبرداري خواهند رسید

221 میلیون یوآن
2,781 هزار یورو

1,073 میلیارد ریال

412 میلیون دالر

247 میلیون یورو
4,945 میلیارد ریال

412 میلیون دالر

136 میلیون یورو
4,649 میلیارد ریال

167 میلیون یورو
2,617 میلیارد ریال

412 میلیون دالر

140 میلیون یورو
7,183 میلیارد ریال

192 میلیون یورو
6,181 میلیارد ریال

412 میلیون دالر

326 میلیون یورو
11,612 میلیارد ریال

37/8 میلیون یورو

52/6 میلیون یورو

426 میلیون دالر

315 میلیون دالر

27/95 میلیون دالر

2/83 میلیون دالر
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پتروشیمی سبالن

طرح
پتروشیمی دنا

طرح
سیراف انرژي

مجتمع
پتروشیمی مروارید

نام شرکت

بودجه
مورد نیاز

عملکرد
واقعی

ارزش
تولیدات

پیشرفت
43.69%63.44%90.26%50 %98 %فیزیکی
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