رﮐﻮرد ﺷﮑﻨﯽ اﯾﺮاﻧﻮل در ﻓﺮوش و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮاﻧﻮل در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ اﯾﺮاﻧﻮل در
ﻓﺮوش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﯿﺴﯽ
اﺳﺤﺎﻗﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮاﻧﻮل) 11آذر( ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﻮل روﻧﺪ رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارد و اﮐﻨﻮن در  5ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﮐﻮرد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮوش ،ﺻﺎدرات  ،ﺳﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر را از
اول ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﺮاﻧﻮل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻓﺮوش روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاﻧﻮل از  110ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺎل  94ﺑﻪ ﺣﺪود  160ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯿﺲ اوﯾﻞ )روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ( از  140ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﺎل 94
ﺑﻪ ﺣﺪود  20ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺮاﻧﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از  19درﺻﺪ ﺳﺎل  93ﺑﻪ ﺣﺪود  27درﺻﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 96
و ﺣﺪود  30درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺮاﻧﻮل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  40درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش روﻏﻦ
ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻞ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  65درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﺎ  10آذر ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻐﯽ اﯾﺮاﻧﻮل
ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺤﺎﻗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺳﺎﻟﺠﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  40درﺻﺪی ﻓﺮوش روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﺎ ﺣﺪود  65درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮاﻧﻮل ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه  1404ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل 1400
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮو در داﺧﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺳﺎل  1404ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ را
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ
روز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺮﮐﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺤﺎﻗﯽ اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ درﯾﺎﯾﯽ و روﻏﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮاﻧﻮل و
ﭘﺘﺮوﻧﺎس ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮاﻧﻮل ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه 10
ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  95ﺗﺎ  1400ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮاﻧﻮل ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  25ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺑﻨﺪر
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ،راه اﻧﺪازی ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ،راه اﻧﺪازی
ﺧﻂ رﯾﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و آﺑﺎدان و ﻓﺎز ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻮم ﮔﯿﺮی و ﻓﺎز دوم
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﺘﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮاﻧﻮل از ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  1400ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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