گشارش هجوع عوَهی عادی سالیاًِ ضزکت سزهایِ گذاری ًفت
هجوغ ػوَهی ػادی سالیاًِ هٌتْی تِ اسفٌذ  ،3169سشهایِگزاسی ًفت ،صثح سٍص ضٌثِ  39تیشهاُ  3169دس هحل تیواسستاى قلة ضْیذ
سجایی تا حضَس  13دسصذی سْاهذاساى تشگضاسضذ .دس ایي هجوغ کِ تا سیاست آقای کشیوی ٍ تا ًظاست آقایاى حشیشی ٍ حسیٌی تطکیل ضذ ،تا
تصَیة سْاهذاساى تِ اصای ّش سْن311سیال سَد ًقذی تقسین ضذ ٍ ّوچٌیي سٍصًاهِ دًیای اقتصاد تِ ػٌَاى سٍصًاهِ کثیشاالًتطاس ٍ هؤسسِ
حساتشسی داسیا سٍش تِ ػٌَاى تاصسع ٍ حساتشع قاًًَی تشای سال هالی  3169اًتخاب ضذًذ.
آقای صذیقی هذیشػاهل ًٍفت دس اتتذای گضاسش ّیأت هذیشُ خَد،گفت دس صٌؼت ًفت ٍ گاص ایشاى تا توام سختیّای پیص سٍ ٍ ٍاتستگی
اقتصاد هلی تِ دسآهذّای ًفتی ،ایجاد صهیٌِّای افضایص تَلیذ ٍ تْشُ تشداسی ّش چِ سشیؼتش اص هٌاتغ ًفت ٍ گاص تسیاس حائض اّویت است ،کِ ایي
تَاًایی تا استشاتظیّای صیش حاصل خَاّذ ضذ:
.3

تْشُ تشداسی تیطتش اص هیادیي هطتشک ًفت ٍ گاص

.2

افضایص ضشیة تاصیافت اص هخاصى ًفت ٍ گاص هَجَد

.1

تاصساصیًَ ،ساصی ٍ ایجاد تأسیسات تَلیذ ،اًتقال ٍ رخیشُ ساصی ًفت ٍ گاص

سیاستْا ٍ حشکتّای دٍلت دس ساستای تثثیت تاصاس ٍ جزب تاصاسّای جذیذ ًفتی ًیض دس ّویي ساستا استٍ ،لی ػالٍُ تش هَاسد یاد ضذُ دٍ
حَصُ دیگش سا ًیض تایستی دس ّذفگیشیّای آتی هذ ًظش قشاس داد:
 تَسؼِ صٌایغ پتشٍضیوی ٍ پاالیص تا ّذف جلَگیشی اص خام فشٍضی ٍ ایجاد اسصش افضٍدُ
 هذیشیت اًشطی ٍ تْشٍُسی دس هصشف سَخت
دس حال حاضش ًٍفت داسای  8ضشکت فؼال هیتاضذ کِ دس سال هالی  3161سِ ضشکت سٍی گستش ،ضیویایی ًفت گستش ٍ خذهات حفاسی
صیاىدُ تَدُاًذ کِ دس سال هالی  3169تِ سَد سسیذُاًذ اها تِ دلیل داضتي صیاى اًثاضتِ قادس تِ تقسین سَد ًثَدُاًذ الثتِ تا تَجِ تِ سًٍذ ایي
ضشکتّا اهیذٍاسین دس سال هالی جاسی ایي سِ ضشکت قادس تِ تقسین سَد خَاٌّذ تَد.
اّن فعالیتّای حقَقی اًجام ضدُ در ضزکت اصلی:
تِ گفتِ آقای صذیقی ًٍ،فت یک طلة حذٍد  31هیلیاسد تَهاًی اص ضشکت داسچ کیص داضتِ کِ تا گشفتي ٍکیل ٍ هطشح کشدى پشًٍذُ دس
دادگاُ ،هَفق تِ گشفتي حکن ضذُ این کِ تا تَجِ تِ حکن گشفتِ ضذُ ،تِ دًثال تَافق ٍ اخز طلة ّستین .یکی دیگش اص پشًٍذُّای ضشکت
هشتَط تِ یکی اص ضشکتّای تاتغ هیتاضذ کِ حذٍد  31هیلیاسد تَهاى اص ًٍفت پَل دسیافت ًوَدُ ٍ دس هؤسسِ هالی ثاهي سپشدُگزاسی کشدُ
کِ ایي هؤسسِ ٍسضکست ضذ ٍ دس سال  3169تا پیگیشی ّای اًجام ضذُ قادس تِ گشفتي یک ٍاحذ آپاستواى دس اصفْاى ٍ یک ضؼثِ دس لَاساى
ضذُاین کِ حذٍد  9هیلیاسد تَهاى اسصش داسًذ.

اقداهات اًجام ضدُ ٍ در حال اًجام ضزکتّای تابع:
ضزکت سَخترساًی اٍج :یکی اص سیاستّای ًٍفت دس قثال ایي ضشکت ػشضِ سْام ایي ضشکت دس تاصاس فشاتَسع هیتاضذ .آقای صذیقی
گفت :تا تَجِ تِ فؼالیت ضشکت اٍج دس فشٍدگاُ اهام خویٌی ،تِ دًثال توذیذ قشاسداد ایي ضشکت ّستین ٍ ّوچٌیي تا ضشکت پخص هزاکشاتی
داضتین کِ ایي خذهات سا دس فشٍدگاُّای دیگش اسائِ تذّین.
ضزکت سَخترساًاى پتزٍ ایزاًیاى پاک :ایي ضشکت داسای  31سکَی سَخت فؼال هیتاضذ ٍ دس حال حاضش  1جایگاُ سَخت دیگش دس
حال ساخت هیتاضٌذ.
سزهایِگذاری ًفت قطن:
دس سال گزضتِ تِ دًثال توذیذ قشاسداد تا ضشکت ًفت تَدین اها ضشکت ًفت توایلی تِ توذیذ ایي قشاسداد ًذاضت تِ ّویي دلیل تا تَجِ تِ
سشهایِای کِ تشای ایي طشح دس ًظش گشفتِ ضذ اقذام تِ جایگضیٌی طشح گَگشد صدایی ًفت کَسُ کشدین کِ ایي طشح دس حال گزساًذى هشحلِ
هطالؼاتی هیتاضذ .دس ایي ساستا قشاس است اص پاالیص ًفت آتاداى ٍ تٌذس ػثاع ًفت کَسُ  1.1دسصذ دسیافت ضذُ ٍ تثذیل تِ  1.1دسصذ تطَد ٍ
دس ًْایت ضشکت ًفت ایي ًفت کَسُ سا خشیذاسی ٍ تِ کطتیّا تحَیل خَاّذ داد.
بزًاهِّای آتی ضزکت:
 باسًگزی در بزًاهِ استزاتژیک ضزکت ٍ تعییي کسب ٍ کارّای هحَری
 اصالح پشتفَی داساییّا هطاتق تا استشاتظّای تؼییي ضذُ :دس هشاحل تؼذی تاصًگشی تشًاهِ استشاتظیک ،استشاطیّای ضشکت دس
خصَظ تشکیة داساییّا ٍ کسة ٍکاسّای هحَسی تؼییي خَاّذ ضذ .تِ هٌظَس پیادُ-ساصی ایي استشاتظیّاٍ ،سٍد تِ کسة
ٍکاسّای جذیذ اص طشیق پشٍطُّای هٌاسة ٍ ًیض تَسؼِ کسة ٍکاسّای هحَسی سَدآٍس هَجَد ٍ استقای تْشٍُسی آًْا ٍ ّوچٌیي
خشٍج اص کسة ٍ کاسّای کَچک ٍ کنتاصدُ غیش هحَسی صَست خَاّذ گشفت.
 پیگیشی پزیشش ٍ ػشضِ سْام ضشکت سَختسساًی اٍج دس تاصاس فشاتَسع
 پیگیشی ٍ حل ٍ فصل هَضَػات ٍ پشًٍذُّای حقَقی ٍ هالی.
گشارش حسابزس:
بٌد چْار :ایي تٌذ تِ ٍضغ هطالثات گشٍُ اص ضشکتّای هٌْذسی ٍ خذهات ًفتکاٍ طسف ٍ ایستا تتي اضاسُ داسد.
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پاسخ :دس خصَظ تحث ضشکت خذهات ًفتکاٍ ،خشیذاس ایي ضشکت تاتت خشیذ تایذ  1هیلیاسد تَهاى تِ صَست ًقذ ٍ  38.1هیلیاسد تَهاى تاتت
طلة سشهایِگزاسی ًفت اص ایي ضشکت سا دس هَػذ هقشس پشداخت هی کشد کِ تا تِ حال سقن سِ هیلیاسد پشداخت ضذُ ٍ اص هثلغ هطالثات تٌْا
 9.1هیلیاسد پشداخت ضذُ است کِ اص هحل ٍاگزاسی یک دستگاُ اچ دی پی تَدُ است ٍ تِ دًثال ٍصَل هاتقی ٍجِ تا پایاى سال هالی ّستین.
بٌد ضص :ایي تٌذ تِ هَضَع فشٍش ًشفتي هاضیيآالت حفش کاًال تِ هثلغ  21هیلیاسد سیال اضاسُ داسد.
پاسخ :ایي هاضیيآالت دس ساتطِ یک پشٍطُ دس دتی تا دالس  32229تَهاًی خشیذاسی ضذ کِ ضشکت ًفت هَفق تِ گشفتي پشٍطُ دس هٌاقصِ ًطذ ٍ
کاستشی ایي هاضیيآالت تٌْا تِ حفشکاًال هشتَط هیتاضذ ٍ ضشکت تا تحال قادس تِ فشٍش ایي داسایی ًطذُ است اها تِ اًذاصُ ایي ػذد رخیشُ
گشفتِ ضذُ است.
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