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اطالعیه روابط عمومی شرکت پلی پروپیلن جم

درخصوص خبر منتشر شده در پایگاه خبری نفتی ها

نظر به انتشار خبری با شناسه ۳۹۵۱٤ در مورخه ۲۰ آبانماه ۹۹ در در پایگاه خبری نفتی ها با تیتر 
"رونمائی از یک اختالس بزرگ در عسلویه/ متهم ساعت ۱۵ امروز دستگیر شد" بدینوسیله اطالعیهی این 

شرکت جهت تنویر افکار عمومی به شرح ذیل تقدیم میگردد:

 شرکت پلی پروپیلن جم پیشرو در عرصه تولید مشتقات نفتی است که با تالش کارکنان پاکدست و خدوم 
خود یکی از مجموعههای سرآمد و اثرگذار در صنعت می باشد.

بیتردید از جمله سیاستهای کالن شرکت پلی پروپیلن جم شفافیت و تعامل همه جانبه با دستگاههای 
نظارتی بوده که در این راستا بازرسان محترم سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی و همکاری این شرکت 

در مجموعه مستقر و درحال بررسی و بازرسی عملکرد شرکت در ادوار گذشته میباشند.

در خصوص خبر منتشر شده به اطالع میرساند که فرد دستگیر شده بیش از ٤ سال است که با شرکت پلی 
پروپیلن جم قطع همکاری نموده و عناوین اتهامی وی مربوط به دورههای گذشته است.

شرکت تولیدی پلی پروپلین جم ضمن جدیت در ماموریت اصلی در راستای حفظ منافع سهامداران و 
ذینفعان همواره ارزیابی عملکرد و پایش رفتار نیروی انسانی خود را مدنظر قرار داده و در برخورد با هرگونه 

کوتاهی و تخلفی درنگ نخواهد کرد.

پرواضح است به میزانی که در امر تولید و خلق ارزش اقتصادی جدیت داشته به همان میزان و بلکه افزونتر 
به حفظ و ارتقای آرمان های این سازمان منجمله سالمت، پاکدستی، قانونمداری و گزارش صحیح باور 
داریم؛ از این رو وظیفه ذاتی هر سازمان است که در نهایت شفافیت، پایش عملکردی به ویژه عملکرد 
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کارکنان را در دستور کار خویش قرار دهد تا در راستای تقویت و تعمیق اخالق، ارزش ها و فرهنگ 
سازمانی (EVC) بتواند گام های بنیادین و عملیاتی رو به جلو را بردارد.

همچنان که تاکنون یکی از افتخارات ما در شرکت پلی پروپیلن جم همکاری و تعامل سازنده با اصحاب و 
خانواده گرانقدر رسانه بوده است، ضمن پاسداشت تالشهای بیبدیل این عزیزان، از این به بعد نیز خواهیم 
کوشید این تعامل و همکاری را ارتقاء بخشیده و از ظرفیت عظیم اصحاب رسانه در راستای معرفی و تبلور 

ظرفیتهای این شرکت ارزش آفرین بیش از پیش بهره ببریم.

با تشکر
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