خالصه گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پاالیش نفت الوان()21/21/60
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:
-2شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
 -1موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی
 -3شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی
 -4شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی
 -5شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان
در صحبت های حاشیه ای جلسه به نکات زیر اشاره گردید:
 طبق گفته های آقای دادور پاالیشگاه الوان دارای ویژگی های منحصر به فردی است که عبارتند از:
 -2واقع شدن در منطقه ویژه اقتصادی
 -1فاصله  21مایلی تا آبراه بین المللی
 -3دسترسی به همه بنادر به دلیل وجود ترمینال
که با توجه به ویژگی های ذکر شده چنانچه شرکت نتواند محصوالت خود را به صورت داخلی به فروش
برساند ،به راحتی می تواند آن را صادر نماید.
 در حال حاضر شرکت با ظرفیت  03666بشکه در روز کار می کند که شامل  43666بشکه نفت خام و
 16666هزار بشکه میعانات گازی می باشد .با توجه به گفته های آقای دادور شرکت هم اکنون با
 %215ظرفیت اسمی خود فعالیت می کند.
 فراورده های پاالیشگاه در حال حاضر عبارتند از:
 -2گاز مایع :به گفته مدیر عامل به دلیل اینکه شرکت نتوانسته این گاز را از منطقه الوان بگیرد این
محصول عمدتا در کوره های پاالیشگاه سوزانده می شود .اما روزانه بین  06تا  06مترمکعب ذخیره
سازی می شود.

 -1تولید بنزین روزانه حدود  2،000،000لیتر می باشد که دارای عدد اکتان  40است که توسط
شرکت پخش با بنزین معمولی میکس می شود.
 -3روزانه  000،000لیتر نفتا شیرین می شود که توسط شرکت بخش با بنزین سوپر میکس می گردد.
 -4تولید نفت گاز  3،000،000تا  3،000،000لیتر در روز می باشد.
 -5تولید نفت کوره نیز  2،000،000متر مکعب در روز است
 نحوه انتقال نفت به پاالیشگاه نیز به روش لوله کشی می باشد.
 بنا به گفته جناب دادور منابع گازی موجود در اطراف جزیره بسیار زیاد بوده و شرکت تصمیم به
تاسیس یک پاالیشگاه گازی در آینده دارد.
 در مورد پروژه تبدیل گاز به بنزین نیز مدیر عامل فرمودند که در حال حاضر این پاالیشگاه میعانات
گازی را به بنزین تبدیل می کند و همچنین همه واحد های بنزین سازی به مرحله بهره برداری رسیده
است.
 با توجه به سوالی که درباره افزایش سرمایه از مدیر عامل شد ،ایشان فرمودند که برای اجرای پروژه ها
افزایش سرمایه نداریم بلکه نقدینگی الزم از محل دریافت وام بانکی تامین خواهد شد.
 در رابطه با سود پیش بینی  23نیز ایشان فرمودند :امید واریم بتوانیم با افزایش تولید حتی با وجود
نوسان قیمت ارز سود مورد نظر سهامداران را برآورده نماییم .و شاید حتی در سال آینده وضعیت سود
دهی بهتری هم نسبت به  21داشته باشیم.
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