ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ در ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،در ﭘﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪﺑﺼﯿﺮ در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان در  19ﺷﻬﺮﯾﻮر و درج ﻧﻤﺎد در
 24ﻣﻬﺮﻣﺎه و اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ،ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و
آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ  10درﺻﺪی در ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
و ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺮوز)ﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﯾﺰ راﺣﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺮژی ﺗﺪﺑﯿﺮ)ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ(و رﺿﺎ ﻓﺮزادی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪﺑﺼﯿﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد 15
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﺧﺼﻮص
ﻗﺎﺋﺪﺑﺼﯿﺮ ﮔﻔﺖ“ :ﺷﺒﺼﯿﺮ”  26آذر ﺳﺎل  76در
ﺧﺮداد ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺛﺒﺖ و در ﯾﮏ ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  83ﺑﻪ
 80درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی

ﺗﺪﺑﯿﺮ و  20درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد  15ﺧﺮداد ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﭘﺮوﯾﺰ راﺣﺖ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای
ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 50
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﻠﯿﻤﺮی ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج و اﺧﺬ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز از داﺧﻞ و ﺧﺎرج و واردات و ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻻی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه
آﺑﺎدان در ﻓﺮاﺑﻮرس و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ در ﺧﺼﻮص
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮﻟﻦ ﺗﻨﻬﺎ  2ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ADS
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪﺑﺼﯿﺮ اﺳﺖ.
رﺿﺎ ﻋﺮزادی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزار داﺧﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ ﻗﺮار دارد.
وی در ﻣﻮرد ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  944رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ ) 284رﯾﺎل( رﺷﺪ  232درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮزادی در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
 10درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  50ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ،CRSﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮزادی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﺎﺋﺪ ﺑﺼﯿﺮ ﺣﺪود  80درﺻﺪ از
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ادﻟﯿﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
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