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 26291167تلفن :

 
 

 پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و در جهت اجرای پروژه های عظیم 

هزار تن متانول تاسیس شد. در حال حاضر  650میلیون و  1هدف تولید سالیانه با  1379پتروشیمی در سال 

ین تولید هزار تن می باشد این شرکت بزرگتر 300میلیون و  3ظرفیت اسمی تولید متانول پتروشیمی زاگرس 

 ومیلیارد ریال می باشد و شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه  2400. سرمایه شرکت کننده متانول ایران است

درصد و  20درصدی ، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با  17شرکت الیاف صنعتی مروارید  هر کدام با سهم 

درصد از سهامداران عمده آن محسوب می شوند. پتروشیمی زاگرس در  34شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 

 داده است. بین شرکتهای فعال در زمینه تولید متانول رتبه اول را به خود اختصاص 

 تولید

 همانطور که مالحظه می شوددر نمودار زیر روند تولید شرکت در شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است. 

 ودر ماه شهریور نیز با رشد خوبی همراه شده است. در کل سال روند ثابتی بوده روند تولید 

 

 

97فروردین  97اردیبهشت 97خرداد 97تیر 97مرداد  97شهریور

متانول 218,156 123,395 242,289 301,474 172,294 303,270

بخار 476,072 259,700 532,993 648,518 377,096 650,691

(بر حسب تن)تولید
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درصد  97با توجه به روند افزایشی تولید به نظر می رسد شرکت در سال جاری توان تولید متانول خود را به 

هزار تن برساند. میزان تولید بخار نیز رابطه مستقیمی با میزان  204میلیون و 3ظرفیت اسمی یعنی در حدود 

 تولید متانول دارد. 

 فروش مقدار 

که فروش اصلی شرکت را تشکیل می دهد و میزان است مقدار فروش متانول  همانطور که در نمودار زیر مشخص

درصد از ان صادراتی است تقریبا روند ثابتی داشته و در شهرور نیز میزان فروش قابل قبولی را به ثبت رسانده  94

  است . 

 

 

 

 

97فروردین  97اردیبهشت 97خرداد 97تیر 97مرداد  97شهریور

متانول 254,583 124,513 228,591 265,773 218,564 242,897

بخار 143,940 89,369 166,214 233,794 107,300 227,947

(بر حسب تن)فروش
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 نرخ فروش

تباط مستقیم با نرخ دالر ار دلیلکه مشاهده می شود نرخ فروش محصوالت روند صعودی داشته که به  همانطور

دالر در نوسان بوده این رشد نرخ  385. با توجه به اینکه از ابتدای سال نرخ فروش متانول در محدوده می باشد

با توجه به اینکه در شهریور ماه نرخ تسعیر ارز در گزارش که فروش را می توان به افزایش نرخ دالر نسبت داد 

هزار تومان یا بیشتر میتوان  10تثبیت نرخ ارز در قیمت  صورتر گرفته شده بود در تومان در نظ 7500ماهانه 

 د صعودی نرخ های فروش شرکت بود.شاهد ادامه رون

 

 

 

 

 

16,852,296 16,479,886 17,329,103 16,908,230

23,636,143

28,998,748

۴۴۱,۵۵۲ ۴۴۲,۰77 ۴۴۶,7۰7 ۴۵۸,9۰۴ ۴۴۱,۵۵۶ ۴۴۱,۵۵۴

97فروردین  97اردیبهشت 97خرداد 97تیر 97مرداد  97شهریور

(ریال)نرخ فروش
متانول بخار
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 مبلغ فروش

همانطور که مشاهده  در شکل زیر روند فروش شرکت در شش ماه ابتدای امسال و سال قبل نشان داده شده است.

مبلغ فروش شرکت به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دالر در هر ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می شود 

درصدی  56در مقایسه با سال گذشته رشد فروش  97ماهه ابتدای  6افزایش داشته است و در نهایت شرکت در 

 داشته است . 

 

وند مثبت و روبه رشدی بوده و شرکت در هر همانوطور که در نمودارهای باال مشخص است روند فروش شرکت ر

ماه توانسته مبلغ فروش خود را افزایش دهد همچنین شرکت در بودجه فروش به اندازه ظرفیت اسمی متانول را 

دالر شرکت پتانسیل سود سازی  390هزارتومان و متانول  10برآورد کرده است با این تفاسیر با احتساب نرخ دالر 

 درصدی را نشان می دهد.  150ی سال جاری خواهد داشت که در مقایسه با سال گذشته رشد تومانی را برا 2000

۴,۳۵۳,۸۶۵

۲,۰۹۱,۴۶۸

۴,۰۳۵,۵۲۶ ۴,۶۰۱,۰۴۰

۵,۲۱۳,۳۸۹ ۷,۱۴۴,۳۶۰

۲۷,۴۳۹,۶۴۸

۲,۸۶۲,۴7۵
۲,۸۴۲,۶۶۵

۲,۶7۰,۴۶9

۳,۴۸۲,۴۳۸
۱,9۱۲,۴9۶ ۳,779,۵۲۰

۱7,۵۵۰,۰۶۳

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر مرداد  شهریور جمع

(ریال.م)مقایسه مبلغ فروش

۱۳97سال  ۱۳9۶سال 


