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هذیریت اهَر هالی

1399تیر هاُ 

گسارش عولكرد ّیات هذیرُ

بِ هجوع عوَهی عادي ساالًِ 

صاحباى سْام
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هؼو٬ ٭وَهي ٭بىي ٕبالًِ ٝبكجبى ْٕبم 

 ٍ فٮبليز گِاٍٗ ثييٌَٕيلِ ثْبىاٍ اٍٍاق ثبُاٍ لبًَى 45 هبىُ 1347ٍ هبُ إفٌي هَٞة سؼبٍر لبًَى اٝالكيِ 232 هبىُ هفبى اػَاي ىٍ     

.گَىى هي سميين ُيَ َٙف ثِ هَػَى ا٥ال٭بر ٍ هياٍن ، َٕاثك دبيِ ثَ 1398/12/29 ثِ هٌشْي هبلي ٕبل ثَاي َٙوز ٭وَهي ٬١ٍ

  ٍ ثَىُ هبلي ّبي ٍَٝر ىٍ ٙيُ اٍائِ ا٥ال٭بر ثَ هجشٌي ، هؼو٬ ثِ هييَُ ّيبر ٕبالًِ ّبي گِاٍٗ اُ يىي ٭ٌَاى ثِ كب١َ گِاٍٗ     

. آٍٍى هي فَاّن هييَُ ّيبر ٭ولىَى ٍ  َٙوز ٭وَهي ٬١ٍ هَٞٛ ىٍ ٍا ا٥ال٭بسي

 ًشبيغ هٌٞفبًِ اٍائِ ثَ سأويي ثب ، ثبٙي هي َٙوز ٭وَهي ٬١ٍ ٍ ٭وليبر ىٍثبٍُ وِ گِاٍٗ ايي ىٍ هٌيٍع ا٥ال٭بر ايٌؼبًجبى ً٪َ ثِ     

 ا٥ال٭بر ايي . إز گَىييُ اٍائِ ٍ سْيِ َٙوز إبٌٕبهِ ٍ لبًًَي همٍَار ثب ا٦ًجبق ٍ َٙوز هٌبف٬ كف٨ ىٍػْز ٍ هييَُ ّيبر ٭ولىَى

  ىٍ وبفي ٍ ىٍٕز ًلَ ثِ ، ًوَى ثيٌي دي٘ سَاى هي فٮلي هَلٮيز ىٍ وِ كيي سب آيٌيُ ىٍ آًْب اطَار ٍ ثَىُ هَػَى ّبي ٍالٮيز ثب ّوبٌّگ

 سبٍين ىٍ ٍ ًگَىييُ كٌف گِاٍٗ اُ ، َٙى هي وٌٌيگبى إشفبىُ گوَاّي هَػت آى اُ آگبّي ٭يم وِ ه١ََ٭ي ّيؾ ٍ گَىييُ اٍائِ گِاٍٗ ايي

. إز ٍٕييُ هييَُ ّيبر سبييي ث1399ِ /04 /17
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ايضبء سًت نًبینده ىیبت يدیره اعضبي

–سئيظ ٌيات مذيشي 
غيش مُظف

٭ِيِهلوي اوجَي (  عٍامي عاو)ٌامُن عپاٌان گزاسي  ؽشكت عشمايً

مذيش عامم َ وايب 

–سئيظ ٌيات مذيشي 
مُظف

بابك طاَعي
ؽشكت عشمايً گزاسي عٍاو عذانت اعتان آرسبايجان ؽشلي 

(عٍامي عاو)

–عضُ ٌيات مذيشي 
غيش مُظف

دبوياهي ٭لي (عاو عٍامي) پاسعيان گاص َ وفت گغتشػ گشَي ؽشكت

–عضُ ٌيات مذيشي 
غيش مُظف

  ٭جيالَكين
ٙؤ الييٌي

اوذاص  صىذَق باصوؾغتگی،َظيفً، اصکاسافتادگی َ پظ

(مُعغً) کاسکىان باوکٍای مهی َ ادغاو ؽذي 

–عضٌُيات مذيشي 
مُظف

ثِْاى هله ُاىُ (  عٍامي خاؿ)ؽشكت خذمات مذيشيت ٌامُن عپاٌان 



اػِاي سٚىيل ىٌّيُ گِاٍٗ فٮبليز ّيبر هييَُ ثِ

هؼو٬ ٭وَهي ٭بىي ٕبالًِ ٝبكجبى ْٕبم  

ىٍثبٍُ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي َٙوز
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گِاٍٗ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي  
َٙوز ثَاي ٕبل هبلي

98إفٌي  29هٌشْي ثِ  

صفحه عنوان
5 ديبم ّيبر هييَُ
6 گِييُ ا٥ال٭بر
8 َٙوز سبٍيوـِ
9 اٝلي َٙوز فٮبليز
10 اّياف إشَاسْيه َٙوز /إشَاسْي ّبي والى َٙوز/ ؿٚن اًياُ /هبهٍَيز 
11 ه٤ هٚي 
12 َٕهبيِ ٍ سَويت ْٕبهياٍاى
13 َٙوز اُ هٌ٪َ ثٍَٓ اٍٍاق ثْبىاٍ
14 ػبيگبُ َٙوز ىٍ ٌٝٮز
15 لَاًيي ٍ همٍَار ُيٖز هلي٦ي/ هلي٤ كمَلي َٙوز
16 َٙوز گِاٍٗ ٭ولىَى اػشوب٭ي
18 هَث٣َ ثِ هٮبهالر ثب اٙوبٛ ٍاثٖشِ ا٥ال٭بر
18 ا٥ال٭بر سٮْيار آسي هبلي َٙوز
18 ً٪بم ٍاّجَي َٙوز
19 هٌٍَٚ وويشِ كٖبثَٕي/ ا٭٢بي وويشِ كٖبثَٕي/ وويشِ كٖبثَٕي
20 ٍ سلليل ٍيٖه َٙوز گِاٍٗ سؼِيِ
23 ٭ولىَى سَليي
24 هٍٍَي ثَ ٭ولىَى هبلي ٍ ٭وليبسي َٙوز ىٍ ٕبل ػبٍي
25 آهبٍ فٍَٗ
27 آهبٍ سَليي
28 فٮبليشْبي ثْياٙز ، ايوٌي ٍ هلي٤ ُيٖز
30 ّبي سَٕٮِ هٌبث٬ اًٖبًي فٮبليز
34 الياهبر اًؼبم ٙيُ ىٍ هَٞٛ سىبليف هؼو٬
35 ديٌْٚبى ّيبر هييَُ ثَاي سمٖين َٕى
36 ا٥ال٭بر ٥َف ّبي سَٕٮِ َٙوز
38 ثًَبهِ ّبي آيٌيُ َٙوز
40 ا٥ال٭بر سوبٓ ثب َٙوز

ؽشکت پااليؼ  

وفت ؽيشاص

( عٍامی عاو ) 



ديبم ّيبر هييَُ
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  گراهي ظْاهساراى  
 . ٍٕبًييين ثبًؼبم ٍا َٙوز سَلييي فٮبليشْبي َٕثلٌيي ٍ افشوبٍ ثب ىيگَ يىٖبل هشٮبل دٍٍَىگبٍ اُ إشٮبًز ثب

سميين1398 ٕبل ىٍ َٙوز فٮبليشْبي گِاٍٗ هلشَم هي٭َيي ٍ ْٕبهياٍاى وليِ ثِ گَيي هَٙبهي ١وي
 ٍا هَى فٮبليشْبي آسي ّبي ىٍٍُ ىٍ گَاهي ْٕبهياٍاى دٚشيجبًي ٍ هٌبى هياًٍي يبٍي ثب ايٌىِ اهيي ثب . گَىى هي 

  . ىّين افِاي٘ ٍا َٙوز هؼوَ٭ِ ثبُىّي ٍ ىاىُ گٖشَٗ
 ، ٝبىٍار ، ٍاٍىار ، سَليي هوشلف ّبي ثو٘ ٙبهل فَآيٌيي ثب ًفشي ّبي فَآٍٍىُ دو٘ ٍ دبالي٘ ٌٝٮز
 وٍَٚ ٍٕٮز ثِ اي ٙجىِ ىٍ ، هٖشوَ ٭وليبسي ثب ًفشي فَآٍٍىُ ليشَ هيليبٍىّب سَُي٬ ٍ اًشمبل ، ٕبُي ًهيَُ
 ٍا وٍَٚ هَٞفي اًَّي ٕجي ول اُ ىٍٝي 40 اُ ثي٘ سأهيي ، آى ثِ هشٮلك ٍاٍىاسي ٍ ٝبىٍاسي ًمب٣ ٍ ايَاى

. ىاٍى ثَ٭ْيُ
  كيٍى ٍٍُاًِ ، وٍَٚ ًفز دباليٚگبُ 9 ىٍ هبم ًفز ثٚىِ ِّاٍ 700 ٍ هيليَى يه ٍٍُاًِ سٞفيِ ثب اوٌَى ّن

 ٍيُْ ّبي فَآٍٍىُ ٍ وٍَُ ًفز ، ٕفيي ًفز ، گبُ ًفز ، ثٌِيي ، هبي٬ گبُ ٙبهل ًفشي فَآٍٍىُ ليشَ هيليَى 260
. َٙى سَلييهي

 هٍَى ّبي ٙبهٜ سَيي هْن اُ وِ آسي ٕبلْبي ىٍ اًَّي ٭١َِ اهٌيز ١َيت افِاي٘ ػْز ٍإشب ايي ىٍ
 ثَ ٭الٍُ ، َٙى هي هلَٖة هلي الشٞبى ىٍ الشٞبىي ٍ ٌٝٮشي ّبي گٌاٍي َٕهبيِ َٙاي٤ سٮييي ىٍ ثٍَٕي
 گبُي هيٮبًبر دباليٚگبُ اكياص ثِ اليام ، هَػَى دباليٚگبّْبي فَآيٌي ٕبُي ثْيٌِ ٍ سَٕٮِ

 ، ( ٙيَاُفَآيٌي دبٍٓ دباليٚگبُ) ٙيَاُ گبُي هيٮبًبر دباليٚگبُ ، ( فبٍٓ هليغ ٕشبٍُ دباليٚگبُ)ثٌيٍ٭جبٓ
  آثبىاى ٌٕگيي فَق هبم ًفز دباليٚگبُ ٍ (َّهِ دباليٚگبُ) ثٌيٍ٭جبٓ ٌٕگيي  فَق هبم ًفز دباليٚگبُ

. إز ٙيُ (هَُٕشبى دباليٚگبُ)
 ٕبلْبي ٥ي ًفز ٌٝٮز كَُُ ىٍ ه٦َف هجبكض سَيي هْن ػولِ اُ وِ ٕبُي هَٞٝي ثِ ًيل ٍإشبي ىٍ 

 ، ًفز دبالي٘ َٙوشْبي هبثمي ٍاگٌاٍي ، دو٘ ٍ دبالي٘ ٌٝٮز ىٍ اٍليِ گبم هْوشَيي ًيِ  إز، ثَىُ اهيَ
. إز ثَىُ گِاٍٗ هٍَى هبلي ٕبل دبيبى سب ٙيُ اًؼبم الياهبر

 ثَاي ًيبُ هٍَى ثبالي َٕهبيِ ثِ سَػِ ثب ًفز ٌٝٮز ىٍ ثًَبهِ ايي آهيِ هَفميز سلمك ٕبُى هي ًٚبى هب٥َ
 ثبُاٍ . إز ًيبُ هٍَى لبًًَي ٍ همٍَاسي ، هبلي ّبي ٕبهز ُيَ ايؼبى ثِ ه٣ٌَ هَٞٝي ثو٘ فٮبالى هٚبٍوز

 ٙوبٍ ثِ ٕبُي هَٞٝي ىٍ هْن ّبي ُهيٌِ دي٘ ػولِ اُ هَٞٝي ثو٘ هَيي سَاى افِاي٘ ٍ هبلي وبٍآهي
.ثَى ًوَاّي هَطَ ؿٌياى ٭وَهي ثو٘ ثِ  ىٍلشي ثٌگبّْبي ٍاگٌاٍي ، َٙاي٤ ايي ًجَى  ٍَٝر ىٍ وِ ًٍٍي هي
 ّيف ثبٕبُي هَٞٝي اهَ ىٍ ه٦لَة ًشبيغ ثِ ىٕشيبثي ػْز هْن ٭َاهل اُ ىيگَ يىي الشٞبىي ٕبُي آُاى

  ٍ ثبٙي گٌاٍي ليوز هٚوَل هلَٞالر فٍَٗ ًَم ٍ  َٙوشْب اٍليِ هَاى وِ هبىاهي. إز وبٍآيي اٍسمبي
 سَاى ًوي (هبٍػي سؼبٍر ٍآُاىٕبُي ٍلبثشي ف٢بي ٍػَى ٭يم( ًگَىى سٮييي ثبُاٍ ًيٍَّبي إبٓ ثَ ّب ليوز

 ٍا هَى هٚىالر ٍ ّب فَٝز ٌٙبٕبيي اهىبى ٥َف ايي هٚوَل ّبي َٙوز ٍ يبفز ىٕز هْن ايي ثِ
. ىاٙز ًوَاٌّي
  ٕبل اُ ًفشي ّبي فَآٍٍىُ سَليي ٍ هبم ًفز دبالي٘ ُهيٌِ ىٍ ٍا هَى فٮبليز ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز
.ًوبيي هي سَليي ٍا وٍَٚ ًيبُ هٍَى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ اُ %3/3كيٍى اوٌَى ّن  ٍ ًوَىُ آغب1352ُ
  آًْب هيبى اُ وِ ًوبيي هي اٍائِ ثبُاٍ ثِ ٍا  گًَبگًَي ّبي فَآٍٍىُ كب١َ كبل ىٍ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز

 ، ٕفيي ًفز ، دشٍَٙيوي هٍَان ، گبُ ًفز  ، َّايي َٕهشْبي ، وٍَُ ًفز ، ثٌِيي ، هبي٬ گبُ ثِ سَاى هي
. ًوَى اٙبٍُ ليَ ٍ كاللْب اًَا٫ , ثبسَم ٍويَم , آيٍٍِيٖبيىل , ،آيٍِفيي گَگَى

گِاٍٗ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي  
َٙوز ثَاي ٕبل هبلي

98إفٌي  29هٌشْي ثِ  

ؽشکت پااليؼ  

وفت ؽيشاص

( عٍامی عاو ) 



گِييُ ا٥ال٭بر
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گِاٍٗ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي  
َٙوز ثَاي ٕبل هبلي

98إفٌي  29هٌشْي ثِ  

ؽشکت پااليؼ  

وفت ؽيشاص

( عٍامی عاو ) 

1397/12/29 1398/12/29 ضرح

75,952,695 130,179,459 ىٍآهي هبلٜ

(68,007,012) (123,525,029) بي سوبم ٙيُ ْث

(574,642) 1,674,174 ِ ّب ( غيَ ٭وليبسي ىٍآهي ّبي ) ٌِّي

5,366,575 1,007,312 ُ وَٖ هبليبر َٕى هبلٜ - دٔ ا

- - سٮييالر ٌَٕاسي

395,660 7,719,180 ُ فٮبليز ّبي ٭وليبسي ًمي كبٝل ا ٍػِ 

21,677,349 27,169,329 ػو٬ ىاٍاييْب

14,230,458 21,283,997 ػو٬ ثيّي ّب

1,027,549 1,027,549 َٕهبيِ طجز ٙيُ

7,446,891 5,885,332 ػو٬ كمَق هبلىبًِ

0.25 0.04 ُ ىاٍاييْب م ثبُى ًَ

0.72 0.17 ) ُ ُ كمَق ٝبكجبى ْٕبم ) اٍُٗ ٍيْ م ثبُى ًَ

1,027,548,600 1,027,548,600 گِاٍي هؼو٬ سٮياى ْٕبم ىٍ ُهبى َث

- - اٍليي دي٘ ثيٌي َٕى َّ ْٕن - ٍيبل

- - آهَيي دي٘ ثيٌي َٕى َّ ْٕن - ٍيبل

5,223 980 َٕى ٍالٮي َّ ْٕن - ٍيبل

2,500 - ًميي َّ ْٕن - ٍيبل َٕى 

26,538 49,758 آهَيي ليوز َّ ْٕن ىٍ سبٍين دبيبى ٕبل هبلي- ٍيبل

7.247 5.728 اٍُٗ ىفشَي َّ ْٕن - ٍيبل

5.08 50.77 ًٖجز ليوز ثِ ىٍاهي َّ ْٕن - هَسجِ

435 420 ًفَ ) دبيبى ٕبل ( بى ٍٕوي -  سٮياى وبٌٍو

271 263 ًفَ ) دبيبى ٕبل ( ًيٍَّبي لَاٍىاىي -  بى  سٮياى وبٌٍو

255 293 ًفَ ) دبيبى ٕبل ( ًيٍَّبي َٙوشْبي هيهبسي -  بى  سٮياى وبٌٍو

961 976 جمع كاركنان

ُ( سایر اطالعات

الف ( اطالعات عولكرد هالی طی دٍرُ ) هبالغ بِ هیلیَى ریال (

ب( اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره ) مبالغ به ميليون ريال (

ج ( ًرخ بازدُ ) درصذ (

د( اطالعات هربَط بِ ّر سْن
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 بخص اٍل

کلیاتی دربارُ ضرکت 



  : ؼروت تاریرچِ

 7 هبىُ 4 ثٌي ٍ ايَاى ًفـز هلي ٙـَوز إبٌٕـبهِ لبًـَى 5 هبىُ الف ثٌي ثَإـبٓ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز    

 ٍ سبٕيـٔ "هبٛ ْٕبهي" ٍَٝر ثِ ايَاى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ ٍدو٘ دبالي٘ هلي َٙوز إبٕـٌبهِ ىٍم فٞـل

 . إز ٍٕييُ طجز ثِ سَْاى ٌٝٮشي هبلىيز ٍ َٙوشْب طجـز اىاٍُ ىٍ 1377 هَْ 26 سبٍين ىٍ 144514 ٙوبٍُ سلـز

 َٙوز ثِ 1388 سيَ 30 هٍَم الٮبىُ فَق ٭وَهي هؼو٬ ٍَٝسؼلِٖ هَػت ثِ 1388 إفٌي 22 سبٍين ىٍ َٙوز

 .ٙي دٌيَفشِ " َٙاُ " ًوبى ثب سَْاى ثْبىاٍ اٍٍاق ٍ ثٍَٓ ىٍٕبُهبى 1390 ىي 10 سبٍين ىٍ ٍ سجييل ٭بم ْٕبهي

 سَْاى اُ َٙوز اٝلي هَو1392ِسيَ 30 سبٍين ثِ ْٕبم ٝبكجبى الٮبىُ فَق ٭وَهي هؼو٬ هَٞثِ ثَإبٓ ّوـٌيي

 41148 ٙوبٍُ سلز 1393 ثْوي 26 سبٍين ىٍ " هشٮبلجب " َٙوز " ه٫َ١َ ايي ثِ سَػِ ثب وِ يبفز اًشمبل ٙيَاُ ثِ

 كبل ىٍ . إز ٍٕييُ طجز ثِ ٙيَاُ غيَسؼبٍي هَٕٖبر ٍ ّب َٙوز طجز اىاٍُ ىٍ 10101874709 هلي ٌٙبِٕ ثب ٍ

  (٭بم ْٕبهي) دبٍٕيبى گبُ ٍ ًفز گٖشَٗ گٍَُ َٙوز فَ٭ي سؼبٍي ٍاكيّبي ػٍِ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز كب١َ

  دٖشي وي هبسَى ًَػٔ ثِْيٖشي ٍٍثٍَي-َٕثبُ هيبثبى-َّاثَى ؿْبٍٍاُ–ٙيَاُ ىٍ َٙوز اٝلي هَوِ . إز

  .ثبٙي هي 73419-91475 دٖشي وي ٍ اٝفْبى–ٙيَاُ ػبىُ 22 ويلَهشَ –ٙيَاُ ىٍ وبٍهبًِ ٍ 43857-71748
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  ؼروت اصلي فؼالیت

  اٝلي ه١ََ٭بر - الف

 هوشلف اًَا٫ ٝيٍٍ فٍَٗ، ثبُاٍيبثي، سَليي، ثوٌ٪ٍَ ٌٝٮشي وبٍهبًؼبر اُ ثَىاٍي ثَُْ ٍ اًياُي ٍاُ اكياص، (1

  . هٚبثِ ٍ ٙيويبيي ًفشي، هلَٞالر

 هلَٞالر ٍ ٥جيٮي گبُ ، گبُي هبيٮبر ، هبم ًفز ) دباليٚگبُ هٍَان هَيي ٍ ( َٕآح ) هٮب١ٍِ ، ىٍيبفز (2

 َٙوز ، ايَاى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ دو٘ ٍ دبالي٘ هلي َٙوز ، ايَاى ًفز هلي َٙوز اُ ( دشٍَٙيوي ػبًجي

  . ىيگَ هبٍػي ٍ ىاهلي وٌٌيُ ٭١َِ َّ يب ٍ ايَاى گبُ هلي

 ثٌِيي، لجيل اُ ًفشي ّبي فَآٍٍىُ ٕبهشي ، ّييٍٍوَثٍَّب ٕبيَ ٍ هبم ًفز فَآٍٍٗ ٍ دبالي٘ ٭وليبر اًؼبم (3

  . ػٌجي ّبي فَآٍٍىُ ٍ هٚشمبر ٕبيَ ٍ َّاديوب َٕهز وٍَُ، ًفز گبُ، ًفز ٕفيي، ًفز

. إبٌٕبهِ ىٍ هٌيٍع هَاى ٭١َِ هٌ٪ٍَ ثِ ٭وليبر گًَِ َّ اًؼبم (4

  فَ٭ي ه١ََ٭بر - الف

  . هبٍػي ٍ ىاهلي كمَلي ٍ كميمي اٙوبٛ ثب هٚبٍوز ٍ ّب َٙوز اًَا٫ سٚىيل (1

 ثب هَسج٤ هبٍػي ٍ ىاهلي ثبٍُگبًي هٮبهالر اًَا٫ اًؼبم ٍ ٝبىٍار ، هبٍػي ٍ ىاهلي وبالّبي فٍَٗ ٍ هَيي (2

  . َٙوز ٭وليبر

. إبٌٕبهِ 2 هبىُ “ة” ثٌي َٙف ثِ هَاٍى ٕبيَ (3

  ( جغرافیایي ) : ؼروت فؼالیت گعترُ
  هَُي ثٍَى ٝبىٍار لٍِم ٍَٝر ىٍ ٍ وٍَٚ ٦ٕق ىٍ

وارذاًِ ٍ هروسی زفتر هحل
اٝفْبى ٙيَاُ ػبىُ 22 ويلَهشَ - ٙيَاُ
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ؼروت اًساز چؽن ظٌس ذالصِ

هاهَریت
 هٌب٥ك ًيبُّبي سبهيي "هَٞٝب وٍَٚ ًيبُ هٍَى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ اًَا٫ سَليي ٍ هبم ًفز دبالي٘ ٍ ىٍيبفز

ٕبيَ ٍ هٚشَيبى ١ٍبيز ػلت ٍ ثبالسَ ويفيز ثب هلَٞالسي سَليي ثَاي سالٗ ٍ وٍَٚ ػٌَة ٍ هَوِي

ًيٌف٬ ّبي ٥َف

اًساز چؽن

 4 يٍٍَ إشبًياٍىّبي ػولِ اُ) ػْبًي ٍٍُ ثِ إشبًياٍىّبي ثب ه٦بثك ٍ هٌبٕت ويفيز ثب ًفشي ّبي فَآٍٍىُ سَليي

.ثبٙي هي دباليٚي َٙوز ايي اّياف اّن ػولِ اُ (5 ٍ

ؼروت والى ّای اظتراتصی

دبالي٘ ٌٝٮز اٍُٗ ًُؼيَُ ىٍ هيهبر ٍ هلَٞالر س٫ٌَ

دبيياٍي ػْز ٭وليبسي ّبي ٍيٖه وبّ٘ ٍ هلَٞالر ويفيز ٍ ٍٍي ،ثَُْ سٮبلي ٦ٕق هٖشوَ اٍسمبي 

هير ثلٌي ىٍ َٙوز

َٙوز ىٍ هبلي سبهيي ّبي ٍٍٗ ٍ ّب وبًبل ثِ ثوٚي س٫ٌَ

ؼروت اظتراتصیه اّساف
 ًيٌف٬ ّبي ٥َف ٕبيَ ٍ وبٍوٌبى ، هٚشَيبى ١ٍبيشوٌيي ثْجَى

سلول لبثل كي سب ّب فٮبليز اُ ًبٙي هوب٥َار ٍ ّب ٍيٖه وبّ٘ يب كٌف

 فَآيٌيّب اٝالف ٍ ٕبُي ثْيٌِ ، هلَٞالر ويفي ٍ ووي اٍسمبي  

 هلي٦ي ُيٖز آلَىگيْبي اُ ديٚگيَي

 اّياف سلمك ٍإشبي ىٍ وبٍگٍَّي ٍ هٚبٍوز فٌَّگ سٍَيغ ، وبٍوٌبى فٌي ىاً٘ اٍسمبي هييَيز 

  ٍٍي ثَُْ افِاي٘ ٍ ٕبُهبًي

٘فَآيٌيّب ثوٚي اطَ هٮيبٍّبي هٖشوَ ثْجَى ٍ ًشبيغ سلليل ٍ سؼِيِ ٭ولىَى، گيَي اًياُُ ٍ دبي

 ّبي اوشبى ثب ثٌِيي سَليي هبًٌي ، آًْب ويفيز ٍ ّيف ثبُاٍّبي ًيبُ إبٓ ثَ هلَٞالر اٍائِ ىٍ س٫ٌَ 

ليَ اًَا٫ ، كالل اًَا٫ ، هوشلف

 وٌٌيگبى هَٞف ا٥ال٫ ثِ ٍا هَى هلَٞالر ه٦لَثيز ٍ اٍُٗ آًْب ٥َيك اُ َٙوز وِ اثِاٍّبيي ثْجَى 

 ٍا ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز ٙيُ اٍائِ هلَٞل دباليٚي هوشلف سَلييار ثيي اُ هٚشَي سب ٍٕبًي هي

ًفشي هَاى وٌٌيگبى سَُي٬ ٕبيَ ثِ ًٖجز كول ٍ ،ويفيز ليوز ّبي هِيز سٍَيغ هبًٌي ، وٌٌي هَيياٍي
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هؽي ذظ

 سَليي ثب وبٍ هلي٤ ىٍ آى ٕبُي ديبىُ ىٍػْز سالٗ ٍ ػبه٬ ويفيز هييَيز اَٝل ثِ ا٭شمبى  
هٚشَي ػْز ٙيُ سٮييي الِاهبر ثب ه٦بثك هلَٞالر ويفيز ثب ٍ هٖشوَ

 اهَ ثِ ٍإن سٮْي ٍ ا٭شمبى HSE ٍ ٍوٌشَل ، ٌٙبٕبئي ٙبهل وبٍي اثٮبى ّوِ ىٍ آى إشمَا ،  
  ٍ ّب هٞيٍهيز ً٪يَ ) ٙغلي ُيبًجبٍ ٭َاٍٟ ، ه٦َار ثٍَُ اُ ديٚگيَي ٍ سىليف سٮييي

  الِاهبر آهَيي ثب ه٦بثك آًْب گيَي اًياُُ ٍ دبي٘ ٍ هلي٦ي ُيٖز ّبي آاليٌيُ ٍ ( ّب ثيوبٍي
  َٙوز ّبي فٮبليز ثب هَسج٤ همٍَار ٍ لبًًَي

 وبٍ هلي٤ ىٍ آى هَاٍى ٍ٭بيز ٍ ٕبُهبى اهاللي هٌٍَٚ ثِ ا٭شمبى  
 ِٕبالًِ ثبًُگَي ٍ إشَاسْيْب ، ّب ٍٍيىَى ، هَى ٍ والى اّياف سىليف سٮييي ٍ ٍيِي ثًَبه 

  يىذبٍؿِ هييَيز ٕيٖشن ىٍ آًْب
ٗفَآيٌيّبي ٍ فٮبليشْب وليِ ىٍ هٖشوَ ثْجَى ثِ سٮْي ٍ ٍٍي ثَُْ افِاي٘ ػْز ىٍ سال  

َٙوز
 اهَ ػْز هٌبٕت فَٝز آٍٍىى فَاّن ٍ يبىگيَي فٮبليشْبي ٍ سلميمبر اهَ اُ كوبيز  

  ػييي آٍٍيْبي في اُ إشفبىُ ٍ دٍّْ٘
 َار هٖشوَ گيَي اًياُُ ٍ ٌٕؼ٘ ٍ ٕبُهبًي ثٍَى ٍ ىٍٍى اٍسجب٥بر فٌَّگ سمَيز٪ً  

آًبى ً٪َار ديگيَي ٍ ًيٌفٮبى ٍ هٚشَيبى
 َِٙوز اًٖبًي هٌبث٬ هييَيشي ٍ فٌَّگي ، ٍفبىاٍي ، اًگيِٙي ، آهَُٙي ٦ٕق اٍسمبء ٍ سَٕٮ  

  آًبى هٚبٍوز ٍ ّويبٍي ثىبٍگيَي ٍ
 ٝالكيز ٝبكت ديوبًىبٍاى ٍ وٌٌيگبى ٭١َِ ثىبٍگيَي ٍ اًشوبة
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ظْاهساراى ترویة ٍ ظرهایِ

 إوي اٍُٗ ثِ ، ْٕن ِّاٍ سٮياى ٙبهل) ٍيبل هيليَى يىٞي هجلغ سإٔئ ثيٍ ىٍ َٙوز َٕهبيِ
ٍيبل هيليَى 1.027.549 هجلغ ثِ ُيَ َٙف ثِ هَكلِ ىٍ ٥ي وِ ثَىُ ( ٍيبل ِّاٍ يىٞي ْٕن َّ

  هبلي ٕبل دبيبى ىٍ (ٍيبل ِّاٍ ْٕن َّ إوي اٍُٗ ثِ ، ْٕن 1.027.548.600 سٮياى ٙبهل ) 
. إز يبفشِ افِاي٘ 1398/12/29 ثِ هٌشْي

  ( ریال هیلیَى تِ هثلغ )                               ؼروت ظرهایِ تغییرات

1398/12/29 تارید زر ( ػام ظْاهي ) ؼیراز ًفت پاالیػ ؼروت ظْاهساراى ترویة

درصد سيبو سيبو تعداد نبو سيبيداراٌ ردیف

 %54.06 555،547،694 (ْٕبهي ٭بم ) َٙوز گٖشَٗ ًفز ٍ گبُ دبٕيبى  1

%20.00 205،508،720
ٌٝيٍق ثبًُٖٚشگي،٩ٍيفِ، اُوبٍافشبىگي ٍ دٔ اًياُ وبٍوٌبى ثبًىْبي هلي 

(هَِٕٖ) ٍ اىغبم ٙيُ 
2

%20.00 205،509،720 (ْٕبهي ٭بم ) گٌاٍي إشبًي ْٕبم ٭يالز  َٙوشْبي َٕهبيِ 3

 %0.42 4،329،993 (ْٕبهي ٭بم ) َٙوز َٕهبيِ گٌاٍي ّبهَى ٕذبّبى  4

 %0.07  708،726 (ْٕبهي هبٛ) َٙوز ثبٍُگبًي ٍ سؼبٍر ّبهَى ٕذبّبى  5

 %0.05 501،000 (ْٕبهي هبٛ ) َٙوز هيهبر هييَيز ّبهَى ٕذبّبى  6

 %5.4 55،442،747 ٕبيَ اٙوبٛ ٍ َٙوشْب 7

100% 600 ،1،027،548 ػو٬

يحم افسایص سريبیو يبهغ جدید
درصد  
افسایص

يبهغ افسایص
سريبیو  

قبهي

تبریخ ثبت  

افسایص 
سريبیو

تجذيذ اسصيابي داسايي ٌا ماصاد 21،177 211/8 21،077 100 1383/12/8

مطانبات حال ؽذي 

َ پخؼ ؽشكت مهي پااليؼ
1،027،549 48/5 1،006،371 21،177 1384/12/21
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تْراى تْازار اٍراق تَرض هٌظر از ؼروت

  ثٍَٓ ًِى ٙيُ طجز َٙوشْبي فَْٕز ىٍ 10972 ٙوبٍُ ثب 1390/10/10 سبٍين ىٍ َٙوز
  ٍ گَىيي ىٍع َٙاُ ًوبى ثب اي ّٖشِ َٕهز ٍ وه ، ًفشي ّبي فَآٍٍىُ گٍَُ ىٍ ثْبىاٍ اٍٍاق
. إز گَفشِ لَاٍ هٮبهلِ هٍَى 1391/04/14 سبٍين ىٍ ثبٍ اٍليي ثَاي آى ْٕبم

. إز ثَىُ ُيَ َٙف ثِ اهيَ ٕبل ِٕ ٥ي َٙوز ْٕبم ١ٍٮيز

ؼروت اعالػات افؽاء ویفیت ٍ ظْام ؼًَسگي ًمس ٍضؼیت

  ثِ هٌشْي هبلي ٕبل ثَاي َٙوز هبِّ ِٕ همب٬٥ ىٍ ْٕن َّ ىٍآهي ثِ هَث٣َ ا٥ال٭بر
  : إز ثَىُ ُيَ َٙف ثِ 1398/12/29

  : إز ُيَ َٙف ثِ َٕهبيِ ثِ هٮبهالر كؼن ًٖجز

سريبیو

 
(يیهیٌٌ ریبل ) 

قیًت سيى 

(ریبل ) 

ارزش ببزار 
(يیهیٌٌ ریبل ) 

تعداد 

رًزىبیی کو 

نًبد يعبيهو 
ضده است

تعداد 

رًزىبی 

ببز بٌدٌ 
نًبد

ارزش سيبو 

يعبيهو ضده 
(يیهیٌٌ ریبل ) 

تعداد سيبو يعبيهو 
ضده

سبل يبنی ينتيی 
بو 

1،027،549 12،418 12،760،099 243 243 953،060 62،742،946 1396/12/29

1،027،549 26،538 27،269،085 230 231 4،739،517 195،182،491 139712/29

1،027،549 49،758 51،128،763 231 231 19،569،743 352،768،912 139812/29

زرآهس ّر ظْن
ها12ِّػولىرز 

(حعاترظي ؼسُ)

زرآهس ّر ظْن
ها12ِّػولىرز 

(حعاترظي ًؽسُ)

زرآهس ّر ظْن
ػولىرز 
ًِ هاِّ

زرآهس ّر ظْن
ػولىرز ؼػ هاِّ 

(حعاترظي ؼسُ) 

زرآهس ّر ظْن
ػولىرز 
ظِ هاِّ ؼرح الالم جسٍل 

زرآهس ّر ظْن
98/12/29 98/12/29 98/9/30 98/6/31 98/3/31

980 2،916 5،816 5،227 2،810 َٕى َّ ْٕن 
دٔ اُ وَٖ هبليبر

(زرصس ) 1397ظال  (زرصس ) 1398ظال  ؼرح

19% 34% ًٖجز كؼن هٮبهالر ثِ َٕهبيِ 
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صٌؼت زر ؼروت جایگاُ
  . وٌي هي فٮبليز "اي ّٖشِ َٕهز ٍ وه -ًفشي ّبي فَآٍٍىُ " ٌٝٮز ىٍ َٙوز
 وِ إز ثَىُ ٍٍُ ىٍ ثٚىِ ِّاٍ 45 سإٔئ ُهبى ىٍ َٙوز هبم ًفز سم٦يَ إوي ٩َفيز

  . إز يبفشِ افِاي٘ ٍٍُ ىٍ ثٚىِ ِّاٍ 56 ثِ ٍلن ايي اوٌَى ّن ، ٩َفيز اُىيبى اػَاي ثب
  ثَاي هٮبىى ٍ ٌٝبي٬ ٍُاٍر اُ ٙيُ اهٌ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز ثَىاٍي ثَُْ دٍَاًِ آهَيي
 ٙيُ ٝبىٍ ًفشي ّبي فَآٍٍىُ ( ٍٍُ ىٍ ثٚىِ ِّاٍ 55 كيٍى )ثٚىِ هيليَى 21 ٕبالًِ سَليي
. إز

1398 ظال زر پاالیؽگاّْا ذَران هیاًگیي ترًاهِ

ىساربطکو  خٌراک

در رًز

ضرکتيبی پبالیطی

390 آبادان

370 اصفٍان

360 عتاسي خيج فاسط

320 بىذسعباط

250 تٍشان

250 اساک

110 تبشيض

60 ؽيشاص

60 الَان

25 کشماوؾاي

2،195 کم

 سَويت ٍ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز ٕبالًِ سَليي ثًَبهِ

 ٭وليبسي ٍاكيّبي سَليي ٩َفيز ثِ سَػِ ثب ٍا آى سَلييار

 ٍ دبالي٘ هلي َٙوز هييَُ ّيبر هَٞثبر ثَإبٓ

 . َٙى هي سَٞيت ٍ سٮييي ايَاى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ دو٘

 ثَٚف دباليٚي َٙوشْبي هبم ًفز دبالي٘ ٩َفيز هيِاى

  . ثبٙي هي ُيَ
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ثبىاى آ

18%

ٍان ا

11%

اٝفْبى

ثٌيٍ٭جب17%ٓ

15%

سجَيِ

5%
َاى سْ

11%

ُ َا ٙي

3%

وَهبًُٚب

1%

الٍاى

3%

ٕشبٍُ هليغ فبٍٓ

16%



 ؼروت حمَلي هحیظ

: اُ ٭جبٍسٌي َٙوز فٮبليز ثَ كبون همٍَار ٍ لَاًيي هْوشَيي

ٍَِٙاي هؼلٔ هَٞة ثَىػِ لبًَى اُ ا٭ن ( آهَُ ) وٍَٚ ىٍ ػبٍي ٭وَهي همٍَار ٍ لَاًيي ولي  
.... ٍ هٖشمين هبليبسْبي لبًَى ، افٍِىُ اٍُٗ ثَ هبليبر لبًَى ، هيًي لبًَى ، سؼبٍر لبًَى ، إالهي

ِىٍ ٙيُ ٍاگٌاٍ َٙوشْبي ثب اٍسجب٣ ىٍ ٍُيَاى هلشَم ّيبر هَٞثبر ٍ همٍَار ٍ لَاًيي ولي  
. ًفز ٌٝٮز

هَث٥َِ ّبي ًبهِ آييي ٕبيَ ٍ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز هٮبهالر ًبهِ آييي .

( ٭وليبسي غيَ ٍ ٭وليبسي ) ايَاى ًفز هلي َٙوز ىٕشٍَالٮولْبي ٍ ١َاث٤

ثبًُٖٚشگي ٌٝيٍق ٍ اػشوب٭ي سأهيي ٕبُهبى ٍ اػشوبيي اهٍَ ٍ وبٍ ٍُاٍر همٍَار ٍ لَاًيي  
. ًفز ٍُاٍر وبٍوٌبى

ثْبىاٍ اٍٍاق ٍ ثٍَٓ ٕبُهبى ثب هَسج٤ همٍَار ٍ لَاًيي

اًَّي ٍ وبال ثٍَٓ همٍَار ٍ لَاًيي

افٍِىُ ثَاٍُٗ هبليبر لبًَى ٍ هٖشمين هبليبسْبي لبًَى

الشٞبىي وبٍ ٍ وٖت ثب هَسج٤ ىٍلشي همٍَار ٍ لَاًيي

  هحیغي زیعت همررات ٍ لَاًیي

  ثَ اي هالك٪ِ لبثل سأطيَ وِ گِاٍٗ هٍَى هبلي ٕبلي ٥ي ٙيُ ٬١ٍ همٍَار ٍ ١َاث٤ اّن ١وٌبً
 ثِ ثبٌٙي ىاٙشِ َٙوز  فٮبليز ثَ اي هالك٪ِ لبثل سأطيَ ٍٍى هي اًش٪بٍ يب ٍ ىاٙشِ َٙوز فٮبليز

: إز ُيَ َٙف

سٌ٪ين لبًَى ثِ هَاى ثَهي اللبق لبًَى ( 1 ) هبىُ ( ن ) ثٌي ٍ ( الف ) ثٌي ( 1 ) ػِء ثِ إشٌبى ثب  
 ثْبي ثب هَسج٤ هجبًي إالهي ٍَٙاي هؼل1393/12/6ٔ هَٞة ( 2 ) ىٍلز هبلي همٍَار اُ ثوٚي
: گَىى هي سٮييي ُيَ َٙف ثِ سَلييي َّايي َٕهز ٍ اٝلي فَآٍٍىُ 5 فٍَٗ ٍ هبم ًفز هَيي

ّبي هلوَلِ ثْبي هش٤َٕ ىٍٝي 95 ثَاثَ ىاهلي دباليٚگبّْبي ثِ سلَيلي هبم ًفز ليوز  
  ليوشْبي إبٓ ثَ ّب فَآٍٍىُ ليوز سٮييي هجٌبي ٍ إز ٙوٖي هبُ َّ ىٍ اٍليِ هجبىي اُ ٝبىٍاسي
 هٮبىل هبم ًفز ٍ ّب فَآٍٍىُ ىاهلي اًشمبل ّبي ِّيٌِ ٭الٍُ ثِ هٍَى كٖت ٝبىٍاسي يب ٍ ٍاٍىاسي

 . ثبٙي هي افٍِىُ اٍُٗ ٭َاٍٟ ٍ هبليبر ، فٍَٗ ، سَُي٬ ٍ آًْب
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 ؼروت اجتواػي ػولىرز گسارغ

ّا گَاّیٌاهِ

بز هبتٌي اًزصي هذیزیت سيستن گَاّيٌاهِ توذیذ ISO  رٍضْاي با هطابك  50001:2011
TUV  اجزایي NORD CERT  2021/03/24 لغایت 2018/03/25 اس اػتبار تاریخ با 

هذیزیت سيستن گَاّيٌاهِ توذیذ HSE یا HSE MS ًظاهٌاهِ بز هبتٌي HSE ًفت ٍسارت 
TUV  اجزایي رٍضْاي با هطابك  ایزاى NORD CERT  لغایت 2018/03/25 اس اػتبار تاریخ با  

2021/03/24 

بز هبتٌي  كيفيت هذیزیت سيستن گَاّيٌاهِ توذیذ ISO   بِ 2008 اس ٍرصى تغييز) 9001:2015
TUV  اجزایي رٍضْاي با هطابك (2015 NORD CERT  لغایت 2018/03/25 اس اػتبار تاریخ با  

2021/03/24 

بز هبتٌي سیست هحيط هذیزیت سيستن گَاّيٌاهِ توذیذ ISO 14001:2015 (اس ٍرصى تغييز  
TUV اجزایي رٍضْاي با هطابك (2015 بِ 2004 NORD CERT اس اػتبار تاریخ با  

 2021/03/24 لغایت  2018/03/25

ِبز هبتٌي ضغلي ٍبْذاضت ایوٌي هذیزیت سيستن توذیذگَاّيٌاه OHSAS  هطابك 18001-2007
TUV اجزایي رٍضْاي با NORD CERT  2021/03/24 لغایت  2018/03/25 اس اػتبار تاریخ با  

یكپارچِ هذیزیت سيستن گَاّيٌاهِ توذیذ (IMS) زب هبتٌي ISO 9001:2015 /
ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007/ ISO  رٍضْايبا هطابك 50001:2011

TUVاجزایي NORD CERT  2021/03/11 لغایت 2018/03/25 اس اػتبار تاریخ با  

95 ,94  ّاي سال ػولكزد استاًذارد هلي ساسهاى اس اًزصي هصزف هؼيار اًطباق گَاّي اخذ ،  

96  ٍ 97

ليز ، (70/60) ليز هحصَالت اجباري استاًذارد پزٍاًِ توذیذ (20AC) ، ليز (250MC) ،
 اػتبار) 99/03/20 تاریخ در (85-100) ليز گَاّيٌاهِ اخذ ٍ 1401/11/06   تاریخ تا  (PG) ليز 

( 1401/11/06   تاریخ تا

ّن 404 حالل ٍ آیشٍفيذ , آیشٍریسایكل , سٌگيي ًفتاي هحصَالت ساسي استاًذارد فزایٌذ 
  ارس ٍ كاال لاچاق با هبارسُ لاًَى 6 ٍ 5 هَاد اجزایي ًاهِ آیيي 45 هادُ دستَرالؼول بزاساس

 ٍ ایزاى كل استاًذارد كارگزٍُ ًْایي تایيذ ضزف در حاضز درحال ٍ گزدیذُ اًجام گذضتِ سال در

  باضذ هي ضٌاسایي كذ ایجاد

فارس استاى تجارت ٍ هؼذى ، صٌؼت ٍسارت اس 97/06/24 تاریخ در بزداري بْزُ پزٍاًِ توذیذ
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 ؼروت اجتواػي ػولىرز گسارغ

: ؼروت تَظظ ؼسُ وعة افترارات ظایر

1401/11/06 تاریخ تا ليز استاًذراد پزٍاًِ توذیذ   

( 1394 سال ) ضزكت هحصَالت جْت تجاري ػالهت ثبت

سَم همام كسب HSEضزكتْاي بيي در ایوٌي اٍل همام كسب ،1394 ٍ 1392 سالْاي در 

 اس تمذیز لَح دریافت 1394ٍ سال در ایوٌي دٍم همام ٍ 1395 ٍ 1393 ، 1392 سال در پاالیطي

1392 سال در خصَظ ایي در ٍسیز هحتزم هؼاٍى

( 1388 سال ) كيفيت بِ اّتوام هلي جایشُ كسب

( 1384 سال ) سزآهذي بِ اّتوام هلي جایشُ كسب

( 1382 سال ) ًفت داخلي خَدكفائي صٌایغ بزتز همام كسب

( 1382 سال ) هؼادى ٍ صٌایغ ٍسارت اس ًفتي ضزكت تٌْا تَسؼِ ٍ تحميك پزٍاًِ اخذ

( 1381 سال ) سیست هحيط حفاظت ساسهاى سَي اس هحيطي سیست هلي كذ دریافت

رئيس ٍ جوَْر ریاست هؼاٍى سَي اس كطَر بزگشیذُ سبش صٌؼت ػٌَاى بِ تمذیز لَح دریافت 

(1381 سال ) سیست هحيط حفاظت ساسهاى

 هذل ساسي غلظت آالیٌذُ ّاي هٌابغ ثابت تَسط ًزم افشارCFD 

 كسب رتبِ سَم بْذاضت درHSE   پخص ٍ پاالیص فزآٍردُ ّاي ًفتيستاد
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  ٍاتعتِ اؼراؾ تا هؼاهالت تِ هرتَط اعالػات
  . إز ٙيُ اًؼبم هَث٥َِ همَاٍر ٍ لَاًيي ٍ٭بيز ثب 129 هبىُ هٚوَل َٙوشْبي ثب َٙوز هٮبهالر وليِ

ؼروت آتي هالي تؼْسات اعالػات
ِ اي سٮْيار   هجلغ ثِ ٕجه ًفشبي سٞفيِ دٍَُّ اػَاي ثبثز هبلي ١ٍٮيز ٍَٝر سبٍين ىٍ َٙوز اٍُي َٕهبي

.ثبٙي هي ىالٍ 137,576,500 گبُ ًفز سٞفيِ ٍ ي29,117,000ٍٍَ  هجلغ ثِ آيٍِهَيِإيَى , يٍٍَ 1،189،969

  ؼروت راّثری ًظام
: ٙبهل هييَُ ّيبر ٕبهشبٍ ثِ هَث٣َ ا٥ال٭بر

 . گَىى هي دَىاهز ٍ هلبٕجِ هييَُ ّيبر هَٞثِ ثب ٭بهل هييَ هِايبي ٍ كمَق

  . َٙى هي سٮييي ٕبليبًِ ٭بىي ٭وَهي هؼو٬ ػلِٖ هَٞثِ هَػت ثِ هييَُ ّيبر ا٭٢بي ك٢ٍَ كك

  . إز ًوَىُ ثَگِاٍ ا٭٢بء وليِ ك٢ٍَ ثب ػل19ِٖ سٮياى 98 ٕبل ثَاي هييَُ ّيبر

 ًيِ اًشوبة هَػ٬ ٍ ثَىُ ّوىبٍاى ٍ سيٍيي كٖبثَٕي هَِٕٖ گِاٍٗ هٍَى ىٍٍُ ٥ي َٙوز لبًًَي ثبٍُٓ ٍ هٖشمل كٖبثَٓ
  . ثبٙي هي ٕبليبًِ ٭بىي ٭وَهي هؼو٬

تبریخ 

در  عضٌیت
ىیبت يدیره

ىبي سٌابق كبري زيینو
/تحصیالت 

يدرك حرفو اي
غیر  /  يٌظف

يٌظف
سًت نًبینده اعضبي ىیبت يدیره 

97/9/11

هٮبٍى اىاٍي ٍ هٌبث٬ اًٖبًي  : َٙوز ٝبايَاى 
،هٮبًٍز ّبي ٥َف ٍ ثًَبهِ ٍ ثَىػِ ، ّوبٌّگ  

وٌٌيُ ٝبٙيَاُ ٍ هييَول هيهبر ثبٍُگبًي
هٚبٍٍهييَ٭بهل،هييَ : َٙوز اٍسجب٥بر ٕيبٍ ايَاى

٭بهل هَِٕٖ ٍفبُ اٍل،ٍئئ ّيبر هييَُ َٙوز  
َٕهبيِ گٌاٍي آٍهبى،ٍئئ وويشِ ّبي ً٪بم  

ا٢ًجب٥ي ٍ فٌَّگي-ٍفبّي-هٚبٍوز

ليٖبًٔ هييَيز 
ىٍلشي

غيَ ه٩َف
ٍئئ ّيبر 

هييَُ
٭ِيِهلوي 

اوجَي

َٙوز َٕهبيِ گٌاٍي ّبهَى 
ٕذبّبى

( ْٕبهي ٭بم) 

97/9/11

هٌْيٓ اٍٙي فَآيٌي ٍاكيّبي سم٦يَ ٍ آيٍِهبؤ 
   -  CRUٍئئ هٌب٥ك دباليٚي آيٍِهبؤ ٍ –

ٍئئ اىاٍُ    –ٍئئ اىاٍُ دبالي٘ 
هييَ ٭وليبر –ثَُْ ثَىاٍي 

ليٖبًٔ هٌْيٕي 
ٙيوي

ه٩َف
ًبئت ٍيئ ّيبر  

هييَُ ٍ هييَ 
٭بهل

ثبثه ٥بٍٕي
َٙوز َٕهبيِ گٌاٍي ْٕبم 
٭يالز إشبى آًٍثبيؼبى َٙلي

(ْٕبهي ٭بم)

97/11/27

هٚبٍٍ -وٌٌيُ سَاُ ّييٍٍوَثٍَي وٍَٚ ّوبٌّگ-
هٮبٍى ٍ لبئن  -هَِٕٖ ه٦بلٮبر ثيي الوللي اًَّي

همبم هييَ ثًَبهِ ٍيِي سلفيمي َٙوز دبالي٘ ٍ 
وبٌٍٙبٓ اٍٙي   -ٍئئ اهٍَسَليي، هَٞف-دو٘

اهٍَ سَليي ٍ هَٞف هييَيز ثًَبهِ ٍيِي سلفيمي  
هٚبٍوز ىٍ سين ٥َاكي ٍ ٕبهز -َٙوز هلي ًفز

ٍ دباليٚگبّْبي  وبٍهبًؼبر ٍٍغٌٖبُي اٝفْبى 
-اٍان ٍ ثٌيٍ٭جبٓ

فَق ليٖبًٔ 
هٌْيٕي ٙيوي ٍ 

دشٍَٙيوي

ه٩َف غيَ ٭٢َ ّيبر هييَُ ٭لي دبوياهي
 گبُ ٍ ًفز گٖشَٗ َٙوز

(٭بم ْٕبهي) دبٍٕيبى

99/03/07

ٍئئ آة ٍ ثَق ٍثوبٍ
  -ٍئئ ثًَبهِ ٍيِي ٍ سمل ٍ اًشمبل هَاى ًفشي-

هييَ٭بهل  سبوٌَى86ٍئئ دبالي٘ ٍاُ ٕبل 
َٙوز دبالي٘ ًفز ٙيَاُ

فَق ليٖبًٔ هٌْيٕي 
ٙيوي

ه٩َف غيَ ٭٢َ ّيبر هييَُ
٭جيالَكين 

ٙؤ الييٌي

ٌٝيٍق ثبًُٖٚشگي،٩ٍيفِ، 
اُوبٍافشبىگي ٍ دٔ اًياُ 
وبٍوٌبى ثبًىْبي هلي ٍ 

(هَِٕٖ) اىغبم ٙيُ 

98/01/28

ٍئئ  -هٌْيٓ سٮويَار اثِاٍىليك: دشٍَٙيوي ٍاُي
  -ٍئئ هٌْيٕي ٭وَهي-ثَُْ ثَىاٍي يَسيليشي

َٕدَٕز هيهبر فٌي
هييَ اػَايي: دشٍَٙيوي فؼَ

ليٖبًٔ هٌْيٕي 
گَاي٘ )ثَق

ٕيٖشوْبي وٌشَل ٍ 
(اثِاٍىليك

ه٩َف ٭٢َ ّيبر هييَُ
ثِْاى  

هله ُاىُ

َٙوز هيهبر هييَيز 
( ْٕبهي ٭بم)ّبهَى ٕذبّبى 

www.sorc.ir 18

گِاٍٗ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي  
َٙوز ثَاي ٕبل هبلي
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   حعاترظي وویتِ
 ًيِ ٍ سولفبر ٍل٫َ اُ ديٚگيَي گٌاٍاى، َٕهبيِ كمَق اُ كوبيز ىٍٍإشبي ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز

 ًبَٙاى ىاهلي ّبي وٌشَل ىٕشٍَالٮول 10 هبىُ ثَإبٓ ثْبىاٍ اٍٍاق هٌٞفبًِ ٍ ٙفبف ثبُاٍ سَٕٮِ ٍ ٕبهبًيّي
 1392/01/31 سبٍين ىٍ 1392/2/16 هَٞة ايَاى فَاثٍَٓ ٍ سَْاى ثْبىاٍ اٍٍاق ثٍَٓ ىٍ ٙيُ دٌيَفشِ
  .إز ًوَىُ ثىبٍ آغبُ ٍ سٚىيل

حعاترظي وویتِ اػضای

: ثبٙي هي ُيَ َٙف ثِ كٖبثَٕي وويشِ ا٭٢بي

حعاترظي هٌؽَروویتِ

 هييَُ ّيبر ىٍ 1391/11/23 سبٍين ىٍ (٭بم ْٕبهي)ّب َٙوز كٖبثَٕي وويشِ هٌٍَٚ سَٞيت ثِ ثبسَػِ
 ٭ول هالن سجَُٞ 2 ٍ هبىُ 14 ىٍ هٌوٍَ هٌٍَٚ ، آى ثَىى االػَا الُم ٍ سَْاى ثْبىاٍ ٍاٍٍاق ثٍَٓ ٕبُهبى

.إز گَفشِ لَاٍ وويشِ ايي

حرفو اي تجبرة تحصیالت  سًت نبو ً نبو خبنٌادگي

هٮبٍى اىاٍي ٍ هٌبث٬ اًٖبًي ،هٮبًٍز  : َٙوز ٝبايَاى 
ّبي ٥َف ٍ ثًَبهِ ٍ ثَىػِ ، ّوبٌّگ وٌٌيُ ٝبٙيَاُ 

ٍ هييَول هيهبر ثبٍُگبًي
هٚبٍٍهييَ٭بهل،هييَ : َٙوز اٍسجب٥بر ٕيبٍ ايَاى

٭بهل هَِٕٖ ٍفبُ اٍل،ٍئئ ّيبر هييَُ َٙوز 
َٕهبيِ گٌاٍي آٍهبى،ٍئئ وويشِ ّبي ً٪بم 

ا٢ًجب٥ي ٍ فٌَّگي-ٍفبّي-هٚبٍوز

هييَيز ىٍلشي وبٌٍٙبٕي ٍئئ وويشِ ٭ِيِ هلوي اوجَي

هٮبًٍز هبلي  -ٕبل 10اٝفْبى  هييَ هبلي دشٍَٙيوي
هييَ هبلي  –ٕبل  8َٙوز هلي ٌٝبي٬ دشٍَٙيوي 

ٕبل 1َٙوز هلي ٌٝبي٬ دشٍَٙيوي 
وبٌٍٙبٕي اٍٙي هييَيز هبلي ٭٢َ وويشِ اوجَ ل٦في

ٕبل ٕبثمِ سيٍئ ٍ سلميك ىٍ ىاًٚگبّْبي ىاهل  30
٥َاكي ٕيٖشوْبي هبلي ٍ ٌٝٮشي ٍ  -ٍ هبٍع اُ وٍَٚ

هٮبًٍز  –كٖبثياٍ ٍٕوي –اًؼبم ٭وليبر كٖبثَٕي 
هبلي ٍ اىاٍي ىاًٚگبُ ٙيَاُ ىٍ ِٕ ًَثز 

ىوشَاي كَفِ اي كٖبثياٍي ٭٢َ وويشِ هلوي ًوبُي
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 ؼروت ریعه تحلیل ٍ تجسیِ گسارغ -1

  ٕيٖشن ٍ وٌي ًوي فٮبليز  « ٍيٖه هييَيز » ٭ٌَاى ثِ هٖشملي ثو٘  ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز ىٍ

 ّبي ٍيٖه ٍ ٕيٖشوبسيه ّبي ٍيٖه ثَآٍٍى . إز ًٚيُ ٥َاكي وبٍ ايي ثَاي هبٝي گيَي اًياُُ

  .گيَى هي ٍَٝر هَسج٤ ّبي ثو٘ هٖئَليي س٤َٕ وِ إز ّبيي ل٢بٍر إبٓ ثَ غيَٕيٖشوبسيه

. اًي ٙيُ سَٝيف اىاهِ ىٍ  ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز ثَ هشَست ّبي ٍيٖه سَيي هْن

ارز ًرخ ریعه -1-1

  اٍُ ًَم ًَٕبًبر ، فبٍٓ هليغ فَة ًَم ثِ ّب فَآٍٍىُ سلَيل ٍ هٍَان هَيي ػْز ه١ََ٭ِ لَاًيي ثِ سَػِ ثب

 سأطيَ سلز ىٍ َّ فٍَٗ ىٍآهي ٍ ٙيُ سوبم ثْبي ايٌىِ ثِ سَػِ ثب ٍلي ، ىاٙز هَاّي سأطيَ آٍٍي َٕى ٍٍي ثَ

 ٍا يىييگَ ّب فَآٍٍىُ ٍ هبم ًفز فٍَٗ ٍ هَيي ىٍ اٍُي ّبي ًَٕبى اُ ثوٚي گيًَي، هي لَاٍ ًَٕبى ايي

 ثَاي ًيبُ هٍَى هٌبث٬ اُ ثوٚي ايي ثَ ٭الٍُ . إز ٙيُ ٕبُي هَٞى ُيبىي كي سب ُهيٌِ ايي ىٍ هييٌّي دَٙ٘

 ِّيٌِ افِاي٘ ثِ هٌؼَ سَاًي هي اٍُ ًَم ًَٕبى لٌا .ثبٙي هي اٍُي ٍَٝر ثِ َٙوز ػبه٬ سَٕٮِ ٥َف اػَاي

. َٙى هٖيَ ايي ىٍ هٚىالسي ثٍَُ يب ٍ ٥َف اػَاي

تجاری ریعه -2-1

 ٍ دبالي٘ هلي َٙوز ) ىٍلز س٤َٕ اًلٞبٍي ث٦ٍَ َٙوز سَلييار ىٍٝي 75 كيٍى ىٍ ايٌىِ ثِ ٭ٌبيز ثب

 هَاّي ٍػَى َٙوز سَلييار ثَاي وبفي هَٞف ثبُاٍ ، َٙى هي هَيياٍي ( ايَاى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ دو٘

 َٙوز هشَػِ فٍَٗ  ٍيٖه وِ َٙى هي ثب٭ض هَٞف ثبُاٍ ىٍ ًفشي ّبي فَآٍٍىُ ووجَى ىيگَ ٥َف اُ . ىاٙز

   : إز ُيَ َٙف ثِ ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز ثَ هشَست سؼبٍي ّبي ٍيٖه سَيي هْن .ًجبٙي
     

 الوللي ثيي ًَهْبي ثَهجٌبي ّب فَآٍٍىُ ٍ هبم ًفز ليوز ايٌىِ ثِ سَػِ ثب  : ًفز ليوز ًَٕبى ٍيٖه - الف

  . ىاٙز هَاّي َٙوز َٕىآٍٍي ٍٍي ثَ هٖشمين سأطيَ ًفز ليوز ًَٕبًْبي لٌا َٙى هي سٮييي

 ، ىٍيبفز ثِ لبىٍ َٙوز ، ػييي ي إبٌٕبهِ إبٓ ثَ ؿِ اگَ  : هٍَان اًلٞبٍي وٌٌيُ ٭١َِ ٍيٖه - ة

 ٭١َِ َّ يب ٍ ايَاى گبُ هلي َٙوز ، ايَاى ًفز هلي َٙوز اُ دباليٚگبُ هٍَان هَيي ٍ (َٕآح ) هٮب١ٍِ

 هبم ًفز اًلٞبٍي وٌٌيُ سأهيي ًفز هلي َٙوز كب١َ كبل ىٍ ٍلي ، ثبٙي هي ىيگَ هبٍػي ٍ  ىاهلي ي وٌٌيُ

 ىيگَي گِيٌِ ، هجيأ اُ ىٍيبفشي هٍَان ويفيز سٌِل ٍَٝر ىٍ َٙوز ٍٍ ايي اُ . ثبٙي هي َٙوز ًيبُ هٍَى

.ًياٍى  اهشيبٍ ىٍ هبم ًفز  ىٍيبفز ثَاي
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التصازی –ظیاظي ریعه -3-1

 ٍٕيٮي ثو٘ .آيي هي ٙوبٍ ثِ ٌٝٮز ايي ي سَٕٮِ هَا٬ً سَيي هْن اُ يىي الشٞبىي ّبي سلَين ثب ٍٍيبٍٍيي

سأهيي هبٍػي ّبي َٙوز ٥َيك اُ َٙوز سَٕٮِ ّبي ٥َف ثِ هَث٣َ سؼْيِار ٍ  سىٌَلَّي اُ

 سأهيي . آهي هَاّي ٍػَى ثِ َٙوز ايي اي ثَ هٚىالسي ، ّب َٙوز ايي ّوىبٍي ٭يم ٍَٝر ىٍ وِ َٙى هي

 ّبي ٍيٖه ٕبيَ . ٙي هَاّي ّوَاُ ّبيي ىَٙاٍي ثب سٚيييسلَين ٍَٝر ًيِىٍ وبسبليٖشي ٍ ٙيويبيي هَاى

: اُ ٭جبٍسٌي وٍَٚ الشٞبىي َٙاي٤ ثب هَسج٤

 سَليي ٭َاهل ثْبي افِاي٘ اكشوبل ٍ الشٞبىي ٕبُي آُاى  

 ىٕشوِى افِاي٘ ٍ سٍَم

تازار ریعه -4-1

 َٙوز . ىّي هي لَاٍ اٍُي هجبىلِ ّبي ًَم ىٍ سغييَار ٍيٖه هٮَٟ ىٍ ٍا آى اٍل ٍّلِ ىٍ َٙوز فٮبليشْبي

  . وٌي هي إشفبىُ كٖبٕيز ٍسلليل سؼِيِ اُ ، اٍُ ٍيٖه اُ دٌيَي إٓيت وَىى هييَيز هٌ٪ٍَ ثِ

 سلليل ٍ سؼِيِ . َٙى هي گيَي اًياُُ ، كٖبٕيز سلليل ٍ سؼِيِ اُ ثبإشفبىُ ثبُاٍ ٍيٖه اُ دٌيَي إٓيت

 ٥َالًي ُهبًي ىٍٍُ .وٌي هي اٍُيبثي ٍا ٕبل ٥ي ىٍ اٍُ ّبي ًَم ىٍ هلشول ه٦ٌمي سغييَ يه سبطيَ ، كٖبٕيز

  ىٍ سغييَي ّيـگًَِ ٍ وٌي هي سىويل ٍا ٍيٖه هٮَٟ ىٍ اٍُٗ ، كٖبٕيز سلليل ٍ سؼِيِ ثَاي سَ

  . إز ًياىُ ٍم ، ّب ٍيٖه اى گيَي اًياُُ ٍ هييَيز ًلَُ يب ثبُاٍ ّبي ٍيٖه اُ َٙوز دٌيَي إٓيت

همررات ٍ لَاًیي ریعه -5-1

 ّوـٌيي . َٙى َٙوز ثَاي (گبُ ) اًَّي يبٍاًِ كٌف هَػت إز هوىي هَٞفي اًَّي ًَم ٍٍُافٍِى افِاي٘ 

 إز هوب٥َاسي ػولِ اُ ىٍلز س٤َٕ فبٍٓ هليغ فَة اُ ووشَ ىٍٝي 5 ليوز ثب هبم ًفز سلَيل سوفيف ل٬٦

 ىٍ ػْبًي سؼبٍر ٕبُهبى لَاًيي ٍ٭بيز ثِ الِام ػولِ اُ ) الوللي ثيي  لَاًيي . إز هَاػِ آى ثب َٙوز وِ

 ثبلمَُ ّبي سْييي ػِء ًيِ اي ه٦ٌمِ ٍ هلي هلي٦ي ُيٖز لَاًيي ٍ ( ٕبُهبى ايي ثِ ايَاى ديَٕشي ٍَٝر

 ّبي فَآٍٍىُ ويفيز افِاي٘ ثِ الِام ثَ هجٌي ىٍلز ّيبر هَٞثِ .ثبٙي هي ًفز دبالي٘ ُهيٌِ ىٍ فٮبليز

  . ثبٙي هي ٍيٖه ايي اُ ىيگَ اي گًَِ دباليٚگبّْب سَلييي

هالي ریعه -6-1

 سَاًيهٚىالسي هي ٥َف ايي هٌبٕت هبلي سبهيي ٭يم وِ إز ٭وليبر ثْجَى ٍ ٩َفيز كف٨ ٥َف ىاٍاي َٙوز 

. ثبٙي ىاٙشِ ّوَاُ ثِ آى ه٦لَة ًشبيغ ثِ ىٕشيبثي ٍ ّب ٥َف ايي اّياف سلمك ىٍ ٍا

 ٙي، سؼَثِ گٌٙشِ ٕبل ؿٌي ٥ي وِ اسفبلي ، هبم ًفز ثوَٞٛ اٍليِ هَاى ػْبًي ليوز افِاي٘ ، ايي ثَ ٭الٍُ

  هَى ي ًَثِ ثِ وِ ٙي هَاّي ًيبُ هٍَى فلِار ٍ ل٦ٮبر ثَهي ٍ سؼْيِار ػْبًي ليوز افِاي٘ ثب٭ض ٥جيٮشبً

 ا٭شجبٍار گٚبي٘ ىٍ ػييي ّبي هليٍىيز ايؼبى . َٙى ثب٭ض ٍا ّب ٥َف اػَاي ي ِّيٌِ افِاي٘ سَاًي هي

.ثبٙي هي ّب ٥َف اػَاي ِّيٌِ افِاي٘ ىٍ إبٕي ٭َاهل ػولِ اُ ًيِ ّب ٥َف إٌبىي
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بخص دٍم

هرٍري بر عولكرد 

هالی ٍ عولیاتی ضرکت 

در سال جاري 



تَلیس ػولىرز

  : تَلیس فرآیٌس لَت ًماط
اًلٞبٍي ثبُاٍ اُ ثَهٍَىاٍي 

 هٌبٕت اًٖبًي ًيٍَي اُ ثَهٍَىاٍي

 : تَلیس فرآیٌس ضؼف ًماط 
لييوي سىٌَلَّي  

 اًٖبًي ًيٍَي سَاون

 

605,797461,800784,750598,216543,649565,971بنسین

42,49333,80043,43534,56143,07357,685نفت سفید

974,468816,8001,170,920968,5421,075,8161,191,191نفت گاز

172,569130,50043,80030,98475,491181,442نفتاي سبك ً سنگین

644,961619,600730,000701,295581,455543,490نفت کٌره

1,1482,3003,6507,3111,5032,061گٌگرد

361,648368,700289,080294,717283,197335,499ًكیٌم باتٌم ً انٌاع قیر

92,44078,00035,78630,19639,95832,029آیسًریسایکل

36,16932,85054,75049,72626,05315,204آیسًفید

103,54181,050175,050132,57563,39239,532حالل

200,367112,38596,72553,93971,99671,995گاز هایع

94,17274,75077,74561,71182,80493,279سٌخت سبك ً سنگین

3,329,7732,812,5353,505,6912,963,7732,888,3873,129,378جوع

نٌع هحصٌل/فعالیت
عولکرد سال قبل 

) هترهکعب(

عولکرد دًره هٌرد  

گسارش

) هتر هکعب (

ظرفیت اسوی 

ىوگن شده بو 

هتر هکعب

ظرفیت عولی 

ىوگن شده بو 

هتر هکعب

ظرفیت اسوی 

) تن (

ظرفیت عولی 

) تن(
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جاری ظال زر ؼروت ػولیاتي ٍ هالي ػولىرز تر هرٍری

1397/12/29 1398/12/29

هیلیَى ریال هیلیَى ریال

75,952,695 130,179,459 الف ( فٍَٗ

(68,007,012) (123,525,029) ُ وبالي فٍَٗ ٍفشِ بي سوبم ٙي ة ( ْث

(1,997,512) (1,870,378) ِ ّبي فٍَٗ ٍ اىاٍي ٍ ٭وَهي ع ( ٌِّي

1,040,686 (5,426,846) ِ ّبي ٭وليبسي ى ( هبلٜ ٕبيَ ىٍآهيّب ٍ ٌِّي

(12,026) (24,068) ِ هبلي ّـ ( ٌِّي

(574,642) 1,674,174 ِ ّبي غيَ ٭وليبسي ٍ ( ٕبيَ ىٍآهيّب ٍ ٌِّي

6,402,189 1,007,312 ُ هبليبر ُ ( َٕى لجل ا

(1,035,614) - ىٍآهي ف ( هبليبر َث

5,366,575 1,007,312 ٣ ( َٕى هبلٜ

1,443,311 3,180,295 الف (  ىاٍايي ّبي طبثز

15,150 17,650 ة (  ٕبيَ ىاٍايي ّب

- - ع ( ىاٍاييْبي هَلي َٙوز

7,446,891 5,885,332 الف (  كمَق هبلىبًِ

2,450,534 3,336,656 ي هير ة ( ثيّي ّبي ثٌل

40,244 55,917 ع ( َٕى ْٕبم دَىاهشٌي

8,692,743 10,990,699 ُ هير ثبًىي ًمي ٍ ٕذَىُ ّبي وَسب الف ( هَػَىي 

395,660 7,719,180 ًميي ٭وليبسي  ة ( ١ٍٮيز ػَيبى 

1.56 1.15 ًٖجز ػبٍي

0.77 0.75 ًٖجز َٕي٬

3.50 4.79 ًٖجز فٍَٗ ثِ ىاٍاييْب

0.37 0.24 ًبهبلٜ ثِ ول ىاٍاييْبي َٙوز ًٖجز َٕى 

0.10 0.05 ُ ثِ فٍَٗ ًبٍيْ ُ ( َٕى  ًبٍيْ ) كبٙيِ َٕى 

0.08 0.01 ُ وَٖ هبليبر ثِ فٍَٗ ُ لجل ا َٕى ) ُيبى ( ٍيْ

11.45 48.88 ًٖجز فٍَٗ ثِ َٕهبيِ ىٍ گَىٗ

52.62 40.93 ًٖجز فٍَٗ ثِ ىاٍايي طبثز

5,223 980 َٕى َّ ْٕن ) EPS ( - ٍيبل 

2,500 - سٌد نقدي ىر سين ) DPS ( - ریال 

ضرح

ًسبت بذّی

ًسبت ّاي هالی

اقالم صَرت سَد ٍ زیاى ضاهل : 

تغييزات در سزمايه گذاري شامل : 

تغییرات در ساختار سرهایِ ٍ سیاست ّاي تاهیي هالی ضاهل : 

تغییرات در ٍضعیت ًقذیٌگی ضاهل : 
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  : ثبٙي هي ُيَ َٙف ثِ ( ٭ويُ هلَٞالر سفىيه ثِ ) فٍَٗ آهبٍ

1397/12/29 1398/12/29

متر مكعب متر مكعب

71,982 72,229 گاس هایغ

12,655 17,628 JP4  سَخت سبك

72,729 74,953 ATK سَخت سٌگيي

532,346 538,592 بٌشیي 

50,366 54,228 ًفت سفيذ

1,053,287 1,249,089 ًفت گاس

518,299 565,928 ًفت كَرُ ٍ هالچ

55,006 30,348 حالل

276,784 332,428 اع ليزّا ٍكيَم باتَم ٍ اًَ

26,053 15,204 آیشٍفيذ

39,708 26,415 آیشٍریسایكل

878 2,173 گَگزد

75,491 181,440 ًفتا

2,785,584 3,160,655 جوغ كل فزآٍردُ ّاي تحَیلي

ؼرح
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98إفٌي  29هٌشْي ثِ  

ؽشکت پااليؼ  

وفت ؽيشاص

( عٍامی عاو ) 



: ثبٙي هي ُيَ َٙف ثِ ( ٭ويُ هلَٞالر سفىيه ثِ ) فٍَٗ آهبٍ

 

: ىٍٍُ ٥ي ٙيُ گَفشِ سلَيل اٍليِ هَاى ٍَٝر

متر مكعب بشكه متر مكعب بشكه

2,950,262 18,556,589 3,185,581 20,036,701

45,551 286,507 51,246 322,328

( 51,246) ( 322,328) ( 67,637) ( 425,424)

2,944,567 18,520,769 3,169,190 19,933,605

متر مكعب تن متر مكعب تن

- - - - هَجَدي اٍل دٍرُ

- - - - دریافت بٌشیي سَپز طي سال

- - - - هصزف سَپز طي سال

- - - - هاًذُ سَپز در پایاى سال

1398/12/291397/12/29

صَرت ػولكزد همذاري هَاد افشٍدًي ِب بٌشیي

شرح

ًفت خام ٍ هيؼاًات گاسي  پاالیص ضذُ

هَجَدي پایاى سال

هَجَدي ًفت خام ٍ هيؼاًات گاسي در ابتذاي سال

ًفت خام ٍ هيؼاًات گاسي دریافتي

دَ
َٕ

ي 
ِي

 ٌث

اضافِ هيطَد :

1397/12/29 1398/12/29
شرح
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همياٍ ) سي (
ّوگي ٙيُ ثِ 

هشَ هىٮت
همياٍ ) سي (

ّوگي ٙيُ ثِ 

هشَ هىٮت

40,38471,99540,15171,996گبُ هبي٬

422,100565,971404,121543,649ثٌِيي هٮوَلي

فيي 45,51657,68534,27243,073ًفزٕ 

994,1431,191,191897,5541,075,816ًفز گبُ

521,429543,490558,314581,455ًفز وٍَُ

م ٍ اًَا٫ ليَ 342,556335,499288,747283,197ٍويَم ثبَس

4,1142,0613,0031,503گَگَى

ٌگيي جه ٍٕ  73,96993,27965,95882,804َٕهزٕ 

29,96139,53247,95163,392كالل

13,90015,20423,82926,053آيٍِفيي

ٖبيىل 27,04232,02934,02439,958آيٍٍِي

ٌگيي جه ٍٕ  127,091181,44253,40275,491ًفشبيٕ 

2,642,2053,129,3782,451,3262,888,387ػو٬

َٙف

1398/12/291397/12/29
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  : ثبٙي هي ُيَ َٙف ثِ ( ٭ويُ هلَٞالر سفىيه ثِ ) سَليي آهبٍ



فؼالیتْای  تْساؼت ، ایوٌي ٍ هحیظ زیعت

:   98گسارغ ػولىرز ٍاحس ایوٌي زر ظال 

ايوٌي هييَيز ٕيٖشن ٙىبف آًبليِ ه٦بلٮبر اًؼبم (PSM )

ٍٕيٖشن إشمَا HSE-MS ٍ ( ّب ىٕشٍَالٮول ثبًُگَي ) ٕبليبًِ هويِي ثبًُگَي

ه٦بلٮبر اًؼبم HAZID ، HAZOP دباليٚگبُ هلَٞالر ٕبُي ويفي ّبي دٍَُّ اًؼبم ػْز

ًٚبًي آس٘ ٍيٌگ اُ لٖوشي سٮَي٠

سٮويَ ىٕز ىٍ هوبُى ثٍٍَي فَهيٌگ ٍ وَليٌگ ٕيٖشن ًٞت

:   98گسارغ ػولىرز زر حَزُ هحیظ زیعت زر ظال 

ه٦ٌمِ ىٍ ُيَُهيٌي آثْبي اكشوبلي آلَىگي ٍف٬ ه٦بلٮِ هٌ٪ٍَ ثِ گوبًِ ؿبّىْبي دبي٘ ٍ ثٍَٕي

(ٝالكيز ىاٍاي َٙوشْبي ثب فٍَٗ ػْز ديگيَي ) هٖشٮول وبسبليٖشْبي فٍَٗ ػْز ديگيَي

ِ( ... - ثَيلَّب –طبثز هٌبث٬ ) اي گلوبًِ گبُّبي دبي٘ ٍ هلبٕج

( ٍيُْ –ٌٝٮشي –٭بىي دٖوبًي ) دٖوبًي هييَيز اًؼبم

ُيٖز هلي٤ سمَين ثب هشٌبٕت آهَُٙي ّبي ىٍٍُ ٍ ٕويٌبٍّب ثَگِاٍي –آهَُٙي ّبي ٙبهٜ ثٍَٕي

هَث٥َِ ليٖز اُ َٙوز هٍَع ٍ آاليٌيگي ٭َاٍٟ هٮبفيز ىٕشٍَالٮول ثٍَٕي

گٌٙشِ ٕبل ىٍ هَٞٛ ايي ىٍ گِاٍٗ اٍائِ ٍ فلَيٌگ ١ٍٮيز ثٍَٕي

گِاٍٗ اٍائِ ٍ دٍَُّ هلي٦ي ُيٖز اطَار اٍُيبثي ٥َف ثٍَٕي

ىٍ گِاٍٗ اٍائِ ٍ دو٘ ٍ دبالي٘ ٕشبى ىٍ ثَسَ َٙوشْبي اهشيبُثٌيي ٍ َٙوز اًَّي ١ٍٮيز ثٍَٕي 
هَٞٛ ايي

( سَٗ گبُ اهلبء ) آٙغبلَُٖ ّبي وٍَُ ١ٍٮيز ثْجَى ػْز ديگيَي

ٙيَاُ ىاًٚگبُ ىٍ َّا ّبي آاليٌيُ غل٪ز اي دٍَُّ ه٦بلٮبر هَٞٛ ىٍ ه٦بلٮبسي اهٍَ اًؼبم ٍ ديگيَي 
إشبى ُيٖز هلي٤ ٕبُهبى ىٍ اٍائِ ٍ

كفب٩ز ٕبُهبى ّبي ىٕشٍَالٮول ثَإبٓ آًاليي دبي٘ ّبي ٕيٖشن هَيي ػْز ديگيَي ٍ ثٍَٕي 
ُيٖز هلي٤

گِاٍٗ سْيِ ٍ ّفشگي ٍَٝر ثِ ٕلَيغ اُ ثبُىيي ٍ ثٍَٕي  

دباليٚي َٙوشْبي ثيي ىٍ ويفي ٦ٕق اٍسمبء للب٧ اُ اهشيبُ ثبالسَيي وٖت

هَٞف يىجبٍ ٩ٍَف ١ٍٮيز ٕبهبًيّي
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ىٍ آى إشمَاٍ ٍ ٕبُي ديبىُ ػْز ىٍ ٥َف اٍائِ ٍ َٙوز ىٍ هَػَى هَاى كيبر ؿَهِ ه٦بلٮِ ٍ ديگيَي 
گَىيي اًؼبم ػبه٬ ٍ وبهل ٍَٝر ثِ وِ گَاّيٌبهِ اهٌ ٍ هويِي ىٍ اٍائِ ػْز َٙوز هييَيز ٕبهبًِ

ٍََٗٙوز ثِ َٕهبيِ ثَگٚز ٍ هٖشٮول وبسبليٖشْبي ف

ٍاػَا ػْز ديگيَي ٍ َٙوز ىٍ ٕجِ هييَيز ٙبهٜ ىٕشٍَالٮول إشمَا

ّفشگي ٍَٝر ثِ َٙوز ىاهلي هلي٦ْبي يب ٍ هوبُى ثبًيٍال ا٥َاف ىٍ هبن آلَىگي ديگيَي

ٍَُيٖز هلي٤ كفب٩ز ٕبُهبى ثِ فٞلي گِاٍٗ اٍائِ ػلِٖ ىٍ ك٢

١بيٮبر اًجبٍ وويشِ سٚىيل ٍ ػييي ٕلَيغ اكياص ػْز ديگيَي

:   98گسارغ ػولىرز حَزُ تْساؼت زر ظال 

( ٕوٮه ) هلبف٨ ّبي گَٙي سٮويَار ٍ ٭وليبر ًفَار گَٗ گيَي لبلت

كَاٍسي ىٍٍثيي-ٌٕغ ست-اوٖيوشَ دبلٔ ً٪يَ وًٍَب ٍيٍَٓ ثب همبثلِ ١ٍٍَي الالم هَيي ػْز ديگيَي-
٦َٕف ٍ ىٕز وٌٌيُ ١ي٭فًَي هَاى

ىٍ وبٍوٌبى ػْز ٕالهز دىيغ ٍ ١ٍٍَي الالم سْيِ ٍ آى اػَاي ثَ ً٪بٍر ٍ گٌيُىايي ثًَبهِ سيٍيي 
وًٍَب ٍيَٓ ثب همبثلِ

ا٦١َاٍي َٙاي٤ ىٍ ػلِٖ ىٍ ٙيُ ه٦َف هَاٍى ديگيَي ٍ ٕالهز وويشِ ثَگِاٍي

ُُهيياى ٍ َٕهبيي ٍ گَهبيي إشَْٕبي ٍ ٌٍٍٙبيي-ٝيا ٍَٕ ) فيِيىي آٍٍ ُيبى ٭َاهل دبي٘ ٍ گيَي اًيا 
(هغٌب٥يٖي

دو٘ ٍ دبالي٘ ٕبهبًِ ىٍ ثْياٙز ّبي ٙبهٜ ٍ ٕالهز ٙبهْٞبي ا٥ال٭بر طجز

ُُ( ... ٍ آهًَيبن-َٕلفٍَيه إيي-آى هٚشمبر ٍ ثٌِى ) ٙيويبيي آٍٍ ُيبى ٭َاهل گيَي اًيا

٘غٌايي هَاى اًجبٍ ٍ هل٥َِ ٍ هَوِي ٍٕشٍَاى ىٍ ( ... ٍ ثبوشَي ٍ لبٍؽ ) ثيَلَُيه ٭َاهل دبي ٍ ...

ه٦بلٮبر اًؼبم JHA ٍ ا٥ال٭بر طجز  

وبٍوٌبى ٕالهز ٙبهٜ هيِاى ثٍَٕي

ثْياٙشي سمَين ثَإبٓ ثْياٙشي فٮبليشْبي ٍ ثْياٙشي آهَُٙي ٕويٌبٍ ثَگِاٍي

ِٙيُ گيَي اًياُُ آٍٍ ُيبى ٭َاهل سلليل ٍ سؼِي

ٍَ( ثْياٙز سوٞٞي وويشِ ) ًفز ٍُاٍر سوٞٞي وويشِ ىٍ ك٢  

دو٘ ٍ دبالي٘ ٕشبى إٍبلي ىٕشٍَالٮولْبي اػَاي ٍ هىبسجبر ديگيَي
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فؼالیتْای تَظؼِ هٌاتغ اًعاًي

واروٌاى جْت ترصصي آهَزؼي ّای زٍرُ ترگساری

(ًفَ ٕب٭ز )  
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اٍيًبم ىٍٍُ ّبٍىيف ِگ ٍٍىييهلل َث ويىيآًٍآثبىهََْْٙيٍَهَىاىسيَهَىاىاٍىيجْٚزَف ػو٬ ولػو٬إفٌيْث

2402731,2683287135811,8889547861,0752808,386دباليٚگبُ ٙيَاُ

0724816056812248079601,112هبٍع اُ دباليٚگبُ

00002400588000800908دباليٚگبُ ٙيَاُ

0000000000000هبٍع اُ دباليٚگبُ

000660000003200386دباليٚگبُ ٙيَاُ

0000000000000هبٍع اُ دباليٚگبُ

1,3041,2563,6002,2142,0881,3921,6721,3122,0881,2402,0321,88222,080دباليٚگبُ ٙيَاُ

0000000000000هبٍع اُ دباليٚگبُ

00000000080280108دباليٚگبُ ٙيَاُ

0000000000000هبٍع اُ دباليٚگبُ

386

22,080

108

0180310301,9601,960

2,477

90901,110000

01761972,477 0

8
آهَُٗ ىاًٚؼَيبى 

وبٍآهَُ
ُ ٙيَاُ 0150دباليٚگب

1,312792000

ىٍٍُ ّبي ٭وَهي3

0

4HSE ىٍٍُ ّبي

5
ىٍٍُ ّبي ُثبى 

اًگليٖي

7
آهَُٗ وبٍآهَُاى 

ػييي االٕشويام
ُ ٙيَاُ 00دباليٚگب

برگساري دٍر ّاي آهَزضی جْت کارکٌاى )ًفر ساعت(

ىٍٍُ ّبي سوٞٞي1

ىٍٍُ ّبي هييَيشي2

9,498

908



: ثبٙي هي ُيَ َٙف ثِ إشوياهي ٍ ٌٕي ، سلٞيلي ، وبٍي َٕاثك للب٧ اُ َٙوز اًٖبًي ًيٍَي سَويت

  ذسهتي ظَاتك

 تحصیلي ظَاتك

زىهرززىهرززىهرززىهرززىهرززىهرز

10041461559049015816- كاركٌاى صف

20021211131131494- كاركٌاى ستاد

100306202603901300- كاركٌاى بخص تَليذ

200201515080301-كاركٌاى تَسیغ ٍ فزٍش

300235870602011-كاركٌاى اهَر هالي ٍ اداري

ؼرح
جوغتیػ از 30 ظالتیي 5 تا 10 ظالووتر از 5 ظال  20 تا 30 ظال 10 تا 20 ظال 

زىهرززىهرززىهرززىهرززىهرززىهرززىهرز

16044022061425120015816- كاركٌاى صف

2001201401825200494- كاركٌاى ستاد

10037090740100001300- كاركٌاى بخص تَليذ

200110401203100301- كاركٌاى تَسیغ ٍ فزٍش

30050105794002011- كاركٌاى اهَر هالي ٍ اداري

جوغزوترا
ؼرح

فَق لیعاًطلیعاًطفَق زیپلنزیپلنزیر زیپلن
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واروٌاى ظٌي تٌسی تمعین

اظترساهي ٍضؼیت

ُىهَىُىهَىُىهَىُىهَى

بى ٝف 181781572015816- وبٌٍو

بى ٕشبى 211242241494- وبٌٍو

بى ثو٘ سَليي 11806005201300-وبٌٍو

بى سَُي٬ ٍ فٍَٗ 23018190301- وبٌٍو

ٍ هبلي ٍ اىاٍي بى اهَ 336135402011- وبٌٍو

َٙف
ُ 35 ٕبل ػو٬ثبالي 50 ٕبلثيي 35 سب 50 ٕبلووشَ ا

ُىهَىُىهَىُىهَىُىهَى

بى ٝف 115816000015816- وبٌٍو

بى ٕشبى 24940000494- وبٌٍو

بى ثو٘ سَليي 11300000130-وبٌٍو

بى سَُي٬ ٍ فٍَٗ 23010000301-وبٌٍو

ٍ هبلي ٍ اىاٍي بى اهَ 3201100002011- وبٌٍو

َٙف
ػو٬لَاٍىاىيديوبًيٍٕوي
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98إفٌي  29هٌشْي ثِ  

ؽشکت پااليؼ  

وفت ؽيشاص

( عٍامی عاو ) 



فؼالیت ًَع حعة تر تجرتي ٍ ظٌي ؼاذصْای

ٕبل ٭ولىَىٕبل لجلٕبل ٭ولىَىٕبل لجلٕبل ٭ولىَىٕبل لجل

147.4049.3921.4923.512.212.10- وبٍوٌبى ٝف

247.0951.4617.2622.322.732.31- وبٍوٌبى ٕشبى

144.9345.7120.5921.212.182.16-وبٍوٌبى ثو٘ سَليي

ٍٗ 244.5744.8618.5119.242.412.33- وبٍوٌبى سَُي٬ ٍ َف

343.7943.7117.3918.212.522.40- وبٍوٌبى اهٍَ هبلي ٍ اىاٍي

َٙف
ًٖجز هيبًگيي ٕي وبٍوٌبىهيبًگيي هيِاى سؼَثِ وبٍوٌبىهيبًگيي ٕي وبٍوٌبى

 ثِ هيبًگيي سؼَثِ
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هجوغ تىالیف ذصَؾ زر ؼسُ اًجام الساهات

اقدايبت ىیئت يدیره تكهیف يجًع عًٌيي
بند  ضًبره ً خالصو

گسارش حسببرش 
يستقم

ضًبره بند 
صٌرتجهسو

دس دعت الذاو مي باؽذ

  هِايبي اُ هٌيي ثَُْ هٌ٪ٍَ ثِ گَىيي هىلف هييَُ ّيبر
  الُم سوْييار اسوبً ثِ ًٖجز ، ٕبُي ويفي لب٭يُ ا٭وبل
 الياهبر ، هِثٍَ ّبي دٍَُّ اُ هَل٬ ثِ ثَىاٍي ثَُْ ػْز

 . آٍٍى ٭ول ثِ ٍا همش٢ي

«5-1» 1

 ايشان بيمً ؽشکت طشيك اص

  باؽذ می پيگيشی حال دس

 ، َٙوز ٝالف ٍ َٝفِ ٍ٭بيز ثب گَىيي هىلف هييَُ ّيبر
 هٌبٕت اي ثيوِ دَٙ٘ سبهيي هٌ٪ٍَ ثِ ٍا الُم افياهبر

.ىّي اًؼبم ، َٙوز ّبي هَػَىي ػْز
«5-2» 2

اوتمال عىذ دس مشاحم پاياوی 

صذَس می باؽذ 

  : ًوَى هىلف ٍا هييَُ ّيبر هؼو٬
 ثبة يه هبلىيز ٌٕي اًشمبل ػْز الُم ديگيَيْبي –الف

  دٌيَى ٍَٝر َٙوز ًبم ثِ ٕبُهبًي هٌِل

«7» 3

اص طشيك اوجمه صىفی دس 

دعت الذاو می باؽذ َدس 

مشحهً ايجاد بغتش وشو افضاس 

جامع بمىظُس اوجاو کهيً 

خذمات مُسد وياص می باؽذ 

  كٖبثياٍي ً٪بم ثٍٍَُٕبًي هَٞٛ ىٍ الُم الياهبر -ة
. دٌيَى ٍَٝر ، َٙوز ٝالف ٍ َٝفِ ٍ٭بيز ثب ٌٝٮشي

دسدعت الذاو مي باؽذ
  سؼبٍر لبًَى اُ لٖوشي اٝالكي اليلِ 241 هبىُ هفبى –ع

  .گَىى ٍ٭بيز وبهل ٥ٍَ ثِ 1395 اٍىيجْٚز 20 هٍَم

دسصُست امكان 

سعايت مي ؽُد

 ثِ ثْبىاٍ اٍٍاق ٍ ثٍَٓ ٕبُهبى ّبي ىٕشٍَالٮول ٙي همٍَ
.گَىى ٍ٭بيز وبهل ٥ٍَ

«10-1 » ٍ

«10-2  »
4

دسدعت الذاو مي باؽذ

 ٍ٭بيز ٍ اػَا هٌ٪ٍَ ثِ الُم الياهبر هىلف هييَُ ّيبر
 اٍٍاق ٍ ثٍَٓ ٕبُهبى هَٞة َٙوشي كبوويز ىٕشٍَالٮول

 .دٌيَى ٍَٝر ثْبىاٍ
«10-3» 5

الذاو ؽذي اعت َ کميتً 
تؾکيم ؽذي اعت سيغک 

  ثْجَى ػْز ٍا الُم ديگيَّبي گَىيي هىلف هييَُ ّيبر
 هشَست ّبي ٍيٖه هييَيز ٍ وٌشَل ، اٍُيبثي هٌبٕت ً٪بم

  .ىّي اًؼبم َٙوز ثَ
«11» 6

اُ ٥َف َٙوز ٍ  سىيلف هٌوٍَ
اهٍَ ٌٝفي ىٍ كبل ديگيَي  

هي ثبٙي  

 دبالي٘ هلي َٙوز ثِ ٕشبى وبٍهِى سوٞيٜ ثب ٍاث٦ِ ىٍ
 س١َيلبر ثِ ثبسَػِ ٍ ايَاى ًفشي ّبي فَآٍٍىُ ٍدو٘
 سوٞيٜ ثَايٌىِ هجٌي دو٘ ٍ دبالي٘ هلي َٙوز ًوبيٌيُ
  وٍَٚ ول ثَىػِ لبًَى ىٍ گٌٙشِ ٌَٕار ٥ي هِثٍَ وبٍهِى

 هؼو٬ . إز ٙيُ ه٦بلجِ لبًًَي ٍَٝر ثِ ٍ ثيٌي دي٘
 1397 ٕبل دبيبى سب ٙيُ گَفشِ كٖبة ثِ هجبلغ سبييييِ ١وي

 ايي اُ وٍَٚ ول ثَىػِ لبًَى اٝالف ه٫َ١َ ًوَى همٍَ ،
 ثو٘ ثِ هشٮلك ّبي دباليٚگبُ ٕبيَ ثب ّوبٌّگي ثب ثبثز

 دبالي٘ ٌٝٮز وبٍفَهبيي ٌٝفي اًؼوي ٥َيك اُ ٍ هَٞٝي
.گيَى لَاٍ ديگيَي هٍَى ػيي ث٦ٍَ ، ًفز

«10-2» 7
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ظَز تمعین ترای هسیرُ ّیات پیؽٌْازات

ٍيبل هيليَى 680ٍ195ٍ2  : سوٞيٜ لبثل َٕى هيِاى ( الف

ٍيبل هيليَى 193ٍ302    : ٍُيَاى ّيئز ًبهِ سَٞيت ثِ سَػِ ثب سَٕٮِ ٥َف اًيٍهشِ ىٍٝي 30 ( ة

ػبٍي ٕبل َٕى ىٍٝي 10 : َٕى سوٞيٜ ًلَُ ( ع

ٍيبل هيليَى 731ٍ100  : سمٖين لبثل َٕى كيالل ( ى

     ٍيبل هيليَى 487ٍ893ٍ1 : َٕى دَىاهز سَاى ٍ ًمييٌگي ١ٍٮيز ثِ سَػِ ثب سمٖين لبثل َٕى كياوظَ ( ّـ
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ؼروت تَظؼِ عرحْای اعالػات

: گَىى هي سفىيه ُيَ َٙف ثِ هبلي ١ٍٮيز ٍَٝر سبٍين ىٍ سىويل ىٕز ىٍ ىاٍاييْبي

اٍلبم ثِ هيليَى ٍيبل

ٍيبل ، 729ٍ134، ًَم سٖٮيَ هٮبىل 98لبثل سَػِ إز ول هوبٍع ثَآٍٍىي ثِ هيليَى ىالٍ سٮييي گَىييُ ٍ ىٍ دبيبى ٕبل 

، ىٍ هَٞٛ ًَم فٍَٗ اٍُ كبٝل اُ  1398ثَهجٌبي آهَيي ًَم ا٭الهي س٤َٕ َٙوز گٖشَٗ ًفز ٍ گبُ دبٍٕيبى ىٍ ٕبل 

.  ٝبىٍار هي ثبٙي 
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ٍالؼيترًاهِ
زر تارید 

1398/12/29

زر تارید 

1397/12/29

40603025

َاحذ تصفيً وفتاي عبك با ٌيذسَژن

15-83.22%669,958294,430_669,958

پشَژي ايضَمشايضاعيُن

45--8,5873,299_8,587

تصفيً ٌيذسَژوي وفت گاص

222-6.47%13,4902,480_13,490

عايش

_--26,39912,601_26,399

2820-89.69%718,434312,8100718,434

ول هرارج ترآٍرزی 

) هیلیَى زالر(
ؼرح ؼوارُ پرٍشُ

جمع

حفظ ظرفيت و بهبىد عمليات

زرصس پیؽرفت فیسیىي 

تا پایاى ظال
هرارج اًجام ؼسُ

هاًسُ زر 

1398/12/29
اًتمال تِ زارایي

اػتثار 

هصَب 

ظال 

1397
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ّا پرٍشُ ٍ عرحْا اًجام اّساف ذالصِ

ّا فرآٍرزُ ویفیت تْثَز ٍ فرآیٌس ظازی تْیٌِ عرح

ايٍِهَيِإيَى ٍاكي اكياص ثب سَلييي ثٌِيي ويفيز اٍسمبء

ًيبُ هٍَى ػبًجي ٍاكيّبي ّوَاُ ثِ گبُ ًفز ّييًٍٍّي سٞفيِ ٍاكي اكياص ثب سَلييي گبُ ًفز ويفيز اٍسفبء

ٍاكيّبي اكياص ثب سَلييي وٍَُ ًفز وبّ٘ ٍ ويفيز اٍسفبء Slurry ٍ SDA ٍ ثْٖبُي ّوـٌيي ٍ 

  هالء ىٍ سم٦يَ ٍاكي ٩َفيز افِاي٘

هبم ًفز گَم دي٘ ٙجىِ ثْجَى

٘101 وٍَُ ثِ ٍٍٍىي َّاي گَم دي٘ ىهبي افِاي

آيٍِهبؤ ٍاكي ُىايي ثَسبى هٍَان گَم دي٘ ٙجىِ ثْجَى

(اوًََهبيٍِ ًٞت ) ثوبٍ ىيگْبي ٍٍٍىي آة گَم دي٘ ىٕشگبُ ًٞت ٍ ٕبهز ، ٥َاكي

ثِ ٌٝٮشي دٖبة سٞفيِ ٥َف ٍٍٗ R.O ( ِهٮىَٓ إو )

هيشَيٌگ ّبي ٕيٖشن ًوَىى ٍٍُ ثِ ٥َف

ثَيلَ ّبي سيَة ًَٕبُي C

ٌِثَع ىاهلي ل٦ٮبر سٮَي٠ ثب وٌٌيُ هٌه ثَع ٕبُي ثْي

ٌِدباليٚگبُ وَليٌگ آة ٙجىِ ٕبُي ثْي

هوبُى ٍٍي ثَ گيَ ٝب٭مِ ًٞت ه٦بلٮبر

ٕيٖشن ًٞت F&G گبُ دوخ ايٖشگبُ ٍ وٍَي هوبُى ثٍٍَي

ه٦بلٮبر اًؼبم Gap Analysis ٕيٖشن إشمَاٍ ػْز PSM

ه٦بلٮبر اًؼبم HAZOP ، HAZID ٍ SIL ِگبُ ًفز ويفيز ٍاكيّبي فَآيٌي ايوٌي اٍسمبي هٌ٪ٍَ ث

ًٚبًي آس٘ آة اًشمبل فََٕىُ ٕيٖشن سٮَي٠

( وٌترل ظاهاًِ ارتماء پرٍشُ ) ّا فرآٍرزُ  ویفیت تْثَز ٍ ظرفیت حفظ عرح

هَػَى ٕيٖشوْبي ًوَىى آهي ٍٍُ ٍ ٭وليبسي ٍاكيّبي ىٍ سٌگٌبّب ٍف٬  

 هييَيشي ًَيي ٍٍْٙبي اُ إشفبىُ ثب ٍٍي ثَُْ ٦ٕق اٍسمبء  

ّ٘هَٞف الگَي اٝالف ٍإشبي ىٍ اًَّي هَٞف ٍ ّب ِّيٌِ وب  

 ّب فَآٍٍىُ اًَا٫ ويفي ٍ ووي اٍسمبء

٘دبالي٘ ٭وليبر اُ ًبٙي آاليٌيگي ٍ هلي٦ي ُيٖز َٕء آطبٍ وبّ٘ ٍ ايوٌي افِاي  
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ؼروت آیٌسُ ّای ترًاهِ
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تُضيحات( عٍامی عاو )  عىُان بشوامً

ِدبالي٘ ًفز هبم ٍ هيٮبًبر ٍ سَليي ه٦بثك ثًَبه

وبّ٘ َٕهز ٍ ١بيٮبر

ٍُٗافِاي٘ سَليي فَآٍٍىُ ّبي ثب ا

سَليي هٖشوَ ٍ وبّ٘ ُهبى ثٖشِ ٙيى ٍاكيّب

ٍ ثْياٙز كَفِ اياػَاي ثًَبهِ ّبي هويِي ّبي ىاهلي ٕيٖشن ويفيز ،ُيٖز هلي٦ي ،ايوٌي

إشوَاٍ سَليي ٍ كف٨ 
َٙاي٤ ثْيٌِ

 ٍِ50001إشمَاٍ ٍ اػَاي ٕيٖشن هييَيز اًَّي اي  

سٮَي٠ ػَيبى ًگبٍّبي كبهل اًَّي

 ٭يى آًباليٍِ ػْز ىيگْبي ثوبٍ 6ثْجَى َٙاي٤ دبي٘ ٍ اًياُُ گيَي ثب هَيي

 ٍَُ701هَيي آًباليٍِ اوٖيْى ػْز و

 َكيالل ٕبُي اسالف اًَّي ثب ًٞت اوًََهبيٍِ ػْز ثَيلC

 ، ثْجَى َٙاي٤ اًياُُ گيَي ثب سٮَي٠ ٍ هَيي فلَهشَ آة آس٘ ًٚبًيPLANT  ،COOLING  ،

SUPPLY  ،RETURN 

ُثْيٌِ ٕبُي ٙجىِ آة وَليٌگ دباليٚگب

هَٞف   وبّ٘
اًَّي

افِاي٘ ٭ولىَى ثيٍى كبىطِ ٍ كف٨ ٕالهز وبٍوٌبى

وبّ٘ اطَار هوَة ُيٖز هلي٦ي

 َُٗآهHSE ديوبًىبٍاى ٍ دٌَٕل ٍٕوي

 اًؼبم ه٦بلٮبرJHA

ثَُْ ثَىاٍي ايوي ٍ  
دبن

ثَآٍٍىُ ٕبُي اًش٪بٍار ٍ دبٕوگَيي ثِ ىٍهَإشْبي هٚشَيبى ٍ ًيٌفٮبى

 (  وبٍوٌبى ، ْٕبهياٍاى ٍ ) ػلت ١ٍبيز ًيٌفٮبى ...

افضايؼ سضايت 

مؾتشي َ ريىفعان



ؼروت آیٌسُ ّای ترًاهِ
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گِاٍٗ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي  
َٙوز ثَاي ٕبل هبلي

98إفٌي  29هٌشْي ثِ  

ؽشکت پااليؼ  

وفت ؽيشاص

( عٍامی عاو ) 
تُضيحات عىُان بشوامً

افِاي٘ ًَم َٕى آٍٍي

هييَيز ِّيٌِ ّبي َٙوز

افضايؼ عُد 

عٍامذاسان

سَليي ه٦بثك إشبًياٍى ٍُاٍر ًفز

ثْٖبُي ٍ افِاي٘ ٩َفيز   اػَاي دٍَُّ ّبي ثْجَى ويفي ٕبُي هلَٞالر ٍ فَآٍٍىُ ّبي ًفشي اُ ٥َيك

ًفز گبُ ٍ ًفشبي ٕجه ٍاكي سم٦يَىٍ هالء ، ايٍِهَيِإيَى ، سٞفيِ ّييًٍٍّي

افِاي٘ سٮياى هلَٞالر ٍ فَآٍٍىُ ّبي ًفشي

بٍيىً عاصي كيفي 
فشآَسدي ٌا

اٍسمبء ٦ٕق آهَُٗ ، سوٜٞ ٍ سٮْي وبٍوٌبى

ػلت هٚبٍوز وبٍوٌبى

تُاومىذ عاصي 
كاسكىان

اًؼبم هَييّبي ثِ هَل٬ ٍ ثب ويفيز ه٦لَة

ٕبهبًيّي اًجبٍّب ٍ هَػَىيْب

افِاي٘ هَيي سؼْيِار ٍ هبٙيي آالر ٕبهز ىاهل

هييَيز هَيي ٍ  
هَػَىيْب

سَٖي٬ ىٍ اػَاي دٍَُّ ّب ٍ ىٍهَإشْبي فٌي

سٮَيف ٍ اػَاي ٥َكْبي سلميمبسي

سَٖي٬ ىٍ سىويل 
دٍَُّ ّب ىٍ ىٕز 

اليام

 اػَاي ثًَبهِ ّبي هويِي ّبي ىاهلي ٕيٖشن ويفيز ، ُيٖز هلي٦ي، ايوٌي ٍ ثْياٙز كَفِ اي

HSE-MS، هييَيز اًَّي ٍ 

سياٍن ًَم افِاٍّبي وبٍثَىي هٍَى ًيبُ ثوْٚبي ٭وليبسي ،هٌْيٕي ٍهييَيشي

 ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن هييَيز اهٌيز ا٥ال٭بر(ISMS) ))

ثْجَى ١ٍبيز هٌيي هٚشَيبى،وبٍوٌبى ٍٕبي٥ََفْبي ًيٌف٬

ُثٍَٕي ٍوٌشَل هياٍم هيِاى ١بيٮبر غيَهؼب

سْيِ ؿَهِ ٭وَ هَاى سَلييي ٍ هَٞفي

ثْجَى ٍٍْٙب



ؼروت تا تواض اعالػات

ٙيَاُ ًفز دبالي٘ َٙوز - اٝفْبى ٙيَاُ ػبى22ُ ويلَهشَ - ٙيَاُ   : دباليٚگبُ ٍ هَوِي ىفشَ آىٍٓ

071-38217561-5 : سلفي

071-38218282  :ًوبثَ

73419-91475 : ويدٖشي

ir.sorc.www : ايٌشًَشي ٕبيز

ir.info@sorc : الىشًٍَيه دٖز

ػٌَة هجَ –الشٞبى ىًيبي : ّب آگْي ًَٚ ػْز هٌشوت ّبي ًٍٍُبهِ

www.sorc.ir 40

گِاٍٗ فٮبليز ٍ ٬١ٍ ٭وَهي  
َٙوز ثَاي ٕبل هبلي
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( عٍامی عاو ) 
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