
   1 
www.sorc.ir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفت ػیزاس ) طيامی عاً ( ػزکت پاالیغ  

 گسارش تفسیری هذیریت

 

 

 

 

 پیَست صَرتْبی هبلي

 29/12/1400پبیبى سبل هبلي  هٌتْي بِ 



 

   1 
www.sorc.ir  

 عٌَاى غفحِ  عٌَاى غفحِ

 .پيطگفتبر1 2 نَضت ٍيٗيت هبلي. 6.1.1 20

 ًگرآيٌدُ . ثيبًيِ هديريت در ذػَظ اطالعبت2 3 اي نَضت ؾَز ٍ ظيبى. گعاضـ ه٣بيؿ6.1.2ِ 21

 . هبّيت وست ٍ وبر3 3 اي ه٣ساض تَليس. گعاضـ ه٣بيؿ6.1.3ِ 22

 . ٞٗبليت انلي قط٦ت3.1 3 اي ه٣ساض ٞطٍـگعاضـ ه٣بيؿِ. 6.1.4 23
 ٦ٌس. نٌٗت يب نٌبيٗي ٦ِ قط٦ت زض آى ٞٗبليت هي3.2 4 اي هجلٙ ٞطٍـ. گعاضـ ه٣بيؿ6.1.5ِ 24
 . ؾبذتبض ازاضُ قط٦ت3.3 5 ه٣بيؿِ اذتالٜ ًطخ ٞطآٍضزُ ّب ثب ٢يوت ًٟت ذبم 6.1.6 25

 . هسيطاى قط٦ت3.4 6 قسُ. ضًٍس ٞطٍـ ٍ ثْبي توبم 6.1.7 26

 . ارطاي العاهبت حب٦ويت قط٦تي3.5 7 . ؾَز ) ظيبى ( ٍا٢ٗي6.1.8 26

 . تك٧يل ٦ويتِ حؿبثطؾي3.5.1 8 . تحليل ؾَز ذبلم6.1.9 26

 . هحهَالت انلي قط٦ت3.6 9 . ؾَز ت٣ؿيوي6.1.10 26

 ّبي تَظيٕ ٍ ٞطٍـ. ضٍـ3.7 9 . تحليل ٞطٍـ6.1.11 27

 . ٍيٗيت ض٢بثتي قط٦ت3.8 11 ٣ًسيٌگي . تحليل6.1.12 28
 قط٦تًٓبضتي  . هحيٍ ٢بًًَي 3.9ٍ 11 . تحليل ثْبي توبم قس6.1.13ُ 28

 . ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ٍ َٖاهل ثطٍى ؾبظهبًي3.9.1 11 ّبي هبلي قط٦تًؿجت اّن 6.1.14 29

 َٖاهل زضٍى ؾبظهبًي. ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ٍ 3.9.2 12 ّبي ٣ًسيٌگيتحليل ًؿجت 6.1.15 30
 . شيٌٟٗبى3.10 12 ّبي ؾَزآٍضي. تحليل ًؿجت6.1.16 31
 . قط٦ت اظ هٌٓط ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض3.11 12 ّبي ثسّيتحليل ًؿجت 6.1.17 31

 قٟبٞيت اَالٖبتي قط٦ت . اهتيبظ3.12 13 ّبي هبلي. تحليل ّعي6.1.18ٌِ 31
 اّداف ٍ راّجردّب:. 4 13 ّبي آيٌسُ قط٦ت. ثطًبه6.2ِ 32
 . هبهَضيت قط٦ت4.1 13 1400پيف ثيٌي ٖول٧طز ؾبل  6.2.1 32

 اًساظ قط٦ت. چكن4.2 13 ٖول٧طز قط٦ت 32
 . اؾتطاتػي ٦الى قط٦ت4.3 13 رسٍل تحليل حؿبؾيت ؾَز ّط ؾْن 6.2.2 33

 اؾتطاتػي٥ قط٦ت. اّساٜ 4.4 13 ّبي انلي. ًطخ ًٟت ذبم، هيٗبًبت گبظي ٍ ٞطآٍضز6.2.3ُ 33

 . ذٍ هكي4.5 14 ّبي ٍيػُ. ًطخ ٞطآٍضز6.2.4ُ 34
 . اؾتطاتػي ٍ اثعاضّبي انلي ثبظاضيبثي4.6 15 . ه٣ساض تَليس6.2.5 34
 اي قط٦ت. َطح ّبي تَؾ4.7ِٗ 15 . ه٣ساض ٞطٍـ6.2.6 34
 ٍاحس تهٟيِ ًٟتبي ؾج٥ 4.7.1 16 اؾتوطاض تَليس ٍ حّٟ قطايٍ ثْيٌِ 6.2.7  34
 . ٍاحسآيعٍهطيعاؾيَى4.7.2 16 . ٦بّف ههطٜ اًطغي6.2.8 34

 گَگطزظزايي اظ هحهَالت هيبى ت٣ُيط . ٍاحس4.7.3 16 ثطزاضي ايوي ٍ پب٤. ثْط6.2.9ُ 35

 ؾبظي ًٟت ٦َضُ. ٍاحس ٦بّف ٍ ٦يٟي4.7.4 17 . اٞعايف ضيبيت هكتطي ٍ شيٌٟٗبى6.2.10 35

 ٦يلَ ٍلت 230احساث ذٍ اًت٣بل ثط٠ . 4.7.5 17 . اٞعايف ؾَز ؾْبهساضاى6.2.11 35

 ّب ٍ رٍاثط. هٌبثع، ريسه5 18 ّب. ثْيٌِ ؾبظي ٦يٟي ٞطآٍضز6.2.12ُ 35

 . هٌبثٕ هبلي زض اذتيبض قط٦ت5.1 18 . تَاًوٌسؾبظي ٦بض٦ٌبى6.2.13 35
 .هسيطيت ضيؿ٥ هبلي5.2 18   ّب. هسيطيت ذطيس ٍ هَرَزي6.2.14 35

 ثبظاض . ضيؿ5.2.1٥ 18 ّبي زض زؾت ا٢سامزض ت٧ويل پطٍغُتؿطيٕ . 6.2.15 36

 هسيطيت ضيؿ٥ اضظ. 5.2.1.1 18 ّب. ثْجَز ضٍـ6.2.16 36
 ؾبيط ٢يوتْب. ضيؿ٥ 5.2.1.2 19 . اطالعبت توبض ثب ضروت7 37

 هسيطيت ضيؿ٥ اٖتجبضي. 5.2.2 19  

 هسيطيت ضيؿ٥ ٣ًسيٌگي. 5.2.3 19  
 عوليبت ٍ چطن اًدازّب:. ًتبيج 6 20   
 . ثطضؾي ٖول٧طز هبلي قط٦ت6.1 20   



 

   2 
www.sorc.ir  

 

 ثؿن اهلل الطحوي الطحين

 هديريت تفسيریگسارش 

 :. پيطگفتبر1

ّبي هَضخ انالحيٍِ  03/05/1386ّبي حجت قسُ ًعز ؾبظهبى ههَة زؾتَضالٗول ارطايي اٞكبي اَالٖبت قط٦ت 7زض ارطاي هٟبز هبزُ 

هَضخ  29386/122هسيطُ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض ) اثالٚيِ قوبضُ  تئّي 14/09/1396 ٍ 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388

زض ؾبهبًِ ٦سال ( قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ٍ زيگط ًبقطاى پصيطٞتِ قسُ زض ثَضؼ ٍ ٞطاثَضؼ  399946ِ قوبضُ پيگيطي ث 29/09/1396

 . ثبقٌسهي ؾبالًِّوچٌيي ه٣ُٕ هبِّ ٍ  9، 6، 3اي گعاضـ تٟؿيطي هسيطيت زض ه٣بَٕ هيبى زٍضُ ه٧لٝ ثِ اٞكبي

ّسٜ ايي يَاثٍ، ثْجَز ؾَزهٌسي اَالٖبت اضائهِ قهسُ زض گهعاضـ     ، هُبث١ يَاثٍ تْيِ گعاضـ تٟؿيطي هسيطيت تْيِ قسُ گعاضـ حبيط

٦ٌٌهسگبى  گيطي ثْتط اؾتٟبزُاضائِ آى ّوطاُ ثب نَضتْبي هبلي هٌزط ثِ تهوين تالـ ثط آى اؾت ٦ِ ثبقس ٍتٟؿيطي هسيطيت ٍاحس تزبضي هي

   گطزز.زضثبضُ تبهيي هٌبثٕ ثطاي ٍاحس تزبضي 

ٍ  29/12/1400هٌتْي ثهِ   پبيبى ؾبل هبليگعاضـ حبيط هجتٌي ثط اَالٖبت اضائِ قسُ زض نَضتْبي هبلي  ههتون ٍ ه٧وهل   ثهِ ٌٖهَاى    ثهَزُ 

ٍ     گعاضـ تٟؿيطي هسيطيت .گطززاضائِ هينَضتْبي هبلي  ِ   قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ) ؾهْبهي ٖهبم ( َجه١ يهَاث گهعاضـ تٟؿهيطي    تْيه

 ثِ تبييس ّيئت هسيطُ قط٦ت ضؾيسُ اؾت . 20/04/1401ٍ زض تبضيد  اؾتقسُ  گطزآٍضي هسيطيت

 

ت هديرُئّيء اعضب  اهضبء سوت ًوبيٌدُ 

 –ّيبت هسيطُ  ضئيؽ ٖلي پب٦ساهي قط٦ت گطٍُ گؿتطـ ًٟت ٍ گبظ پبضؾيبى )ؾْبهي ٖبم(

 ٚيط هَْٝ
 

هسيط ٖبهل ٍ ًبيت  حويسضيب ز٣ّبى قط٦ت ذسهبت هسيطيت ّبهَى ؾپبّبى )ؾْبهي ذبل( 

–ّيبت هسيطُ  ضئيؽ

 هَْٝ
 

 –ّيبت هسيطُ  ًَٖ ثبث٥ َبٍؾي قط٦ت ؾطهبيِ گصاضي ّبهَى ؾپبّبى )ؾْبهي ٖبم( 

 هَْٝ
 

  ٍ ياظ٦بضاٞتبزگ ِٟ،ي،ٍْيثبظًكؿتگ نٌس٠ٍ

 ) هَؾؿِ( قسُ ازٚبم ٍ يهل يثب٧ًْب اًساظ٦بض٦ٌبى پؽ

 ٖجسالطحين 

 قوؽ السيٌي

 -ًَٖ ّيبت هسيطُ 

 ٚيطهَْٝ

 

قط٦ت ؾطهبيِ گصاضي ؾْبم ٖسالت اؾتبى آشضثبيزبى 

 قط٢ي)ؾْبهي ٖبم(

 هحؿي 

 قوؽ السيٌي

ٚيط –ّيبت هسيطُ  ًَٖ

 َْٝه
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 قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ

 ) ؾْبهي ٖبم (

 :ًگر در گسارش تفسيری هديريتاطالعبت آيٌدُثيبًيِ هديريت در ذػَظ . 2

ًگهطي اؾهت   ّبي ّوطاُ آى هُبلِٗ قَز. ايي گعاضـ قبهل روالت آيٌسُيبززاقت ّبي هبلي ٍگعاضـ تٟؿيطي هسيطيت ثبيس ّوطاُ ثب نَضت

" ، "اًتٓههبض"، "ثههطآٍضز"، "ثههبٍض"، "ثيٌههيپههيف" طثبقههس. ٦لوههبتي ًٓيههزض اضتجههبٌ هههي٦ههِ ثههب ضٍيههسازّبي آتههي يههب ٖول٧ههطز آتههي قههط٦ت 

زٌّهسُ  ًگط ًكبىًگط اؾت. روالت آيٌسُ، ٍ انُالحبت هكبثْي ٦ِ ثِ قط٦ت هطثٌَ اؾت ثيبًگط روالت آيٌسُ"احتوبال"، "ذَاؾتِ"،"توبيل

ّهب ٍ هٟطٍيهبت   ، ٖسم ٢ُٗيهت ّبّبي ربضي اظ ضٍيسازّب ٍ ٖو٧طز هبلي آتي اؾت. ايي روالت زض هٗطو ضيؿ٥ثيٌياًتٓبضات، ثبٍضّب يب پيف

 ٚيط ٢ُٗي ٢طاض زاضًس. ثٌبثطايي ًتبيذ ٍا٢ٗي هو٧ي اؾت هتٟبٍت اظ ًتبيذ هَضز اًتٓبض ثبقٌس.

 هبّيت وست ٍ وبر: . 3

ٞههل زٍم اؾبؾهٌبهِ  7هبزُ  ٢4بًهَى اؾبؾٌهبهِ قهط٦ت هلي ًٟهت ايطاى ٍ ثٌس  5هبزُ  "الٝ"قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ثطاؾهبؼ ثٌس 

 1377هْط  26 زض تبضيد  144514تبؾيهؽ ٍ تحهت قوبضُ  "ؾْبهي ذبل"نَضت  ّبي ًٟتي ايطاى ثِ قط٦ت هلي پباليف ٍ پرف ٞطآٍضزُ

ثِ هَرت نَضتزلؿِ هزوٕ  1388اؾٌٟس  22هبل٧يت نٌٗتي تْطاى ثِ حجت ضؾيسُ اؾت. قط٦ت زض تبضيد  ّب ٍ زض ازاضُ حجهت قط٦ت

 ًوبز ثب ًعز ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض 1390زي  10ثِ قط٦ت ؾْبهي ٖبم تجسيل ٍ زض تبضيد  1388تيط  30ٖوَهي ٠َٞ الٗبزُ هَضخ 

ثطاؾبؼ ههَثِ هزوٕ ٖوَهي  يي. ّوچٌگطٞت هَضز هٗبهلِ ٢طاض طاىياثَضؼ ازض ٞطؾْبم قط٦ت  1391 طيت 14 ديحجت ٍ اظ تبض "قطاظ"

 "قط٦ت"هط٦ع انلي قط٦ت اظ تْطاى ثِ قيطاظ اًت٣بل يبٞت ٦ِ ثب تَرِ ثِ ايي هَئَ  1392تيط  30الٗبزُ نبحجبى ؾْبم ثِ تبضيد  ٠َٞ

 ثِ حجت ضؾيسُ اؾت. طاظيتزبضي قّب ٍ هَؾؿبت ٚيط زض ازاضُ حجت قط٦ت 41148تحت قوبضُ  1393ثْوي  26هتٗب٢جبً زض تبضيد 

 ٍاحسّبي تزبضي ٞطٖي قط٦ت گطٍُ گؿتطـ ًٟت ٍ گبظ پبضؾيبى )ؾْبهي ٖبم( اؾت.  ءل حبيط قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ رعزض حب 

 ثبقس.انْٟبى هي -ربزُ قيطاظ 22قيطاظ، ٦يلَهتط  هط٦ع انلي قط٦ت )٦بضذبًِ(

 فعبليت اغلي ضروت : .  3.1

 هَضَعبت اغلي -الف 

هٌَٓض تَليس، ثبظاضيبثي، ٞطٍـ، نسٍض اًَأ هرتلٝ هحهَالت ًٟتي، قيويبيي ٍ ِ ثطزاضي اظ ٦بضذبًزبت نٌٗتي ثاًساظي ٍ ثْطُ( احساث، ضا1ُ

 هكبثِ

( زضيبٞت، هٗبٍيِ ) ؾَآح ( ٍ ذطيس ذَضا٤ پباليكگبُ ) ًٟت ذبم، هبيٗبت گبظي، گبظ َجيٗي ٍ هحهَالت ربًجي پتطٍقيوي ( اظ قط٦ت 2

 ٦ٌٌسُ زاذلي ٍ ذبضري زيگط ّبي ًٟتي ايطاى، قط٦ت هلي گبظ ايطاى ٍ يب ّط ٖطيٍِ پرف ٞطآٍضزُهلي ًٟت ايطاى، قط٦ت هلي پباليف 

ّبي ًٟتي اظ ٢جيل ثٌعيي، ًٟت ؾٟيس، ًٟت گبظ، ًٟت ( اًزبم ٖوليبت پباليف ٍ ٞطآٍضـ ًٟت ذبم ٍ ؾبيط ّيسض٦ٍطثَضّب، ؾبذتي ٞطآٍضز3ُ

 ربًجيّبي ٦َضُ، ؾَذت َّاپيوب ٍ ؾبيط هكت٣بت ٍ ٞطآٍضزُ

 ( اًزبم ّط گًَِ ٖوليبت ثِ هٌَٓض ٖطيِ هَاز هٌسضد زض اؾبؾٌبه4ِ

 هَضَعبت فرعي  - ة

 ّب ٍ هكبض٦ت ثب اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي زاذلي ٍ ذبضري ( تك٧يل اًَأ قط٦ت1

 ب ٖوليبت قط٦ت( ذطيس ٍ ٞطٍـ ٦بالّبي زاذلي ٍ ذبضري، نبزضات ٍ اًزبم اًَأ هٗبهالت ثبظضگبًي زاذلي ٍ ذبضري هطتجٍ ث2

 اؾبؾٌبهِ 2هبزُ “ ة”( ؾبيط هَاضز ثِ قطح ثٌس 3
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 قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ

 ) ؾْبهي ٖبم (

 وٌد:غٌعت يب غٌبيعي وِ ضروت در آى فعبليت هي.  3.2

ثٌسي قسُ اؾت. ثب احتؿبة زض ثبظاض ٞطاثَضؼ َج٣ِ” اي ّبي ًٟتي، ٥٦ ٍ ؾَذت ّؿتِٞطآٍضزُ” قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ زض گطٍُ 

ًوبيٌس ٦ِ ثطاؾبؼ   قط٦ت پباليكي ٦كَض زض حَظُ پباليف ًٟت ذبم ٞٗبليت هي 10ٞبضؼ، زض حبل حبيط قط٦ت پباليف ًٟت ؾتبضُ ذليذ 

ضيعي )هبًذص: رساٍل ذَضا٤ ٍ تَليس هسيطيت ثطًبهِ قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ زض ه٣بم ّكتن ٢طاض گطٞتِ اؾت. ْطٞيت پباليف ًٟت ذبم،

 ايطاى(ّبي ًٟتي تلٟي٣ي قط٦ت هلي پباليف ٍ پرف ٞطاٍضزُ

 

 

 

390 

370 
360 

320 

250 250 

110 

60 60 

25 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 مزمانؼاه الًان ػیزاس تبزیش اراك تيزان بندر عباص طتاره خيیج فارص اصفيان آبادان

 (ّسار ثطىِ در رٍز)همبيسِ ظرفيت پباليص ًفت ذبم ضروت ّبی پباليص ًفت



 گعاضـ تٟؿيطي هسيطيت

 هبليپيَؾت نَضتْبي   

 29/12/1400 هٌتْي ثِپبيبى ؾبل هبلي 

   5 
www.sorc.ir  

 قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ

 ) ؾْبهي ٖبم (

 ادارُ ضروت سبذتبر. 3.3

ّبي ًٟتي، ٥٦ ّبي حجت قسُ ًعز ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض زض گطٍُ ٞطآٍضزُزض ْٞطؾت قط٦ت 10972ب قوبضُ ث  10/10/1390قط٦ت زض تبضيد 

 گطٞتِ اؾت.هَضز هٗبهلِ ٢طاض  14/04/1391ٍ ؾْبم آى ثطاي اٍليي ثبض زض تبضيد  ُاي ثب ًوبز قطاظ زضد گطزيسٍ ؾَذت ّؿتِ

 س: ثبق زض حبل حبيط َج١ رسٍل شيل هي ؾْبهساضاى
 

زضنس ؾْبمتٗساز ؾْبمزضنس ؾْبمتٗساز ؾْبم

ت ٍ گبظ پبضؾيبى ) ؾْبهي ٖبم ( 556,303,87254.14556,303,87254.14قط٦ت گطٍُ گؿتطـ ًٟ

196,933,30619.17202,732,51219.73نٌس٠ٍ ثبظًكؿتگي،ٍْيِٟ، اظ٦بضاٞتبزگي ٍ پؽ اًساظ٦بض٦ٌبى ثب٧ًْبي هلي ٍ ازٚبم قسُ )هَؾؿِ(

126,381,41712.30126,514,98812.31قط٦ت ّبي ؾطهبِي گصاضي اؾتبًي ؾْبم ٖسالت ) ؾْبهي ٖبم (

3,667,3920.363,529,9930.34قط٦ت ؾطهبِي گصاضي ّبهَى ؾپبّبى ) ؾْبهي ٖبم (

708,7260.07708,7260.07قط٦ت ثبظضگبًي ٍ تزبضت ّبهَى ؾپبّبى ) ؾْبهي ذبل (

501,0000.05501,0000.05قط٦ت ذسهبت هسيطيت ّبهَى ؾپبّبى ) ؾْبهي ذبل (

ًِ 1,044,7500.10648,9380.06ؾْبم ذعا

142,008,13713.82136,608,57113.30ؾبيط اقربل ٍ قط٦تْب

1,027,548,6001001,027,548,600100

1400/12/291399/12/30

 
 

 

ؾطهبيِ قط٦ت زض ثسٍ تأؾيؽ هجلٙ ي٧هس هيليَى ضيبل )قبهل تٗساز ّعاض ؾْن ، ثِ اضظـ اؾوي ّط ؾْن ي٧هس ّعاض ضيبل ( ثَزُ ٦ِ تب 

ؾْن ، ثِ اضظـ اؾوي ّط ؾْن  1.027.548.600هيليَى ضيبل) قبهل تٗساز  1.027.549، َي زٍ هطحلِ ثِ هجلٙ 1400پبيبى ؾبل هبلي 

هيليَى  7ض125ض312هيليَى ضيبل ) 9ض972ض451اؾت . ٢بثل ش٦ط اؾت ؾَهيي هطحلِ اٞعايف ؾطهبيِ ثِ هجلٙ  ّعاض ضيبل( اٞعايف يبٞتِ

 ذَاّس نَضت 29/12/1401هيليَى ضيبل اظ هحل ؾبيط اًسٍذتِ ّب( زض ؾبل هبلي هٌتْي ثِ  2ض847ض129ضيبل اظ هحل ؾَز اًجبقتِ ٍ 

 . پصيطٞت

54.14 

19.17 

12.3 

0.36 

0.07 
0.05 

0.1 

13.81 

 گظتزع نفت ً گاسپارطیان

صندًق باسنؼظتگی،ًظیفو، اسکارافتادگی ً پض انداسکارکنان  
 بانکيای ميی ً ادغاً ػده

 طزمایو گذاریيای اطتانی طياً عداىت

 ػزکت طزمایو گذاری ىامٌن طپاىان

 ػزکت باسرگانی ً تجارت ىامٌن طپاىان

 ػزکت خدمات مدیزیت ىامٌن طپاىان

 طياً خشانو
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 هديراى ضروت 3.4

ًوبيٌسُ  ًوبيٌسُ هَْٝ ٍ ؾِ زٍاًس ٍ  ت هسيطُ هٗطٞي قسُئثبقس ٦ِ ًوبيٌسگبى آًبى زض ّي ًَٖ ح٢َ٣ي هي 5ت هسيطُ قط٦ت زاضاي ئّي

  :ثبقس ت هسيطُ ٍ هسيطٖبهل قط٦ت ثِ قطح شيل هيئاًس. اَالٖبت هطثٌَ ثِ اًٖبي ّي هَْٝزيگط ٚيط

 سوت ًوبیٌذُ اعضبی ّیبت هذیرُ
/     هَظف

 غیرهَظف

 تحصیالت /

 هذرن حرفِ ای  
 ّبی سَابك وبری زهیٌِ

ضشوت گشٍُ گستشش ًفت ٍ گبص پبسسيبى 

 )سْبهي عبم(
 هَظف غيش سئيس ّيبت هذيشُ علي پبوذاهي

فَق ليسبًس هٌْذسي 

 ضيوي ٍ پتشٍضيوي

هطبٍس هَسسِ -ّوبٌّگ وٌٌذُ تشاص ّيذسٍوشثَسي وطَس

هعبٍى ٍ لبئن همبم هذيش ثشًبهِ -هطبلعبت ثيي الوللي اًشطي

سئيس اهَستَليذ، -سيضي تلفيمي ضشوت پباليص ٍ پخص

وبسضٌبس اسضذ اهَس تَليذ ٍ هػشف هذيشيت ثشًبهِ  -هػشف

هطبسوت دس تين طشاحي ٍ -سيضي تلفيمي ضشوت هلي ًفت

طگبّْبي اسان يسبخت وبسخبًجبت سٍغٌسبصي اغفْبى ٍ پبال

 -ٍ ثٌذسعجبس

 ضشوت خذهبت هذيشيت ّبهَى سپبّبى 

 )سْبهي خبظ(
 حويذسضب دّمبى

 هذيش عبهل ٍ 

 ًبئت ّيبت هذيشُ
 هَظف

فَق ليسبًس هٌْذسي 

ضيوي  )گشايص ًبًَ 

 تىٌَلَطي (

ضشوت  MEK  ٍ SBAهسئَل ساُ اًذاصي ٍاحذ تَليذ 

وبسضٌبس اسضذ فشايٌذ دسپشٍطُ استمشاس  -ضيوي تىس آسيب

پباليص ًفت  ISO-50001هذيشيت اًشطي ٍ استبًذاسد 

اسان ٍ سبصهبى تَسعِ غٌعتي سبصهبى هلل 

هذيش پشٍطُ طشاحي پبيِ ٍاحذ  - (UNIDO)هتحذ

Vaccum Flasher هذيش پشٍطُ  -پباليص ًفت آثبداى

عضَ -طشاحي پبيِ ٍاحذ تمطيش دس خال پباليص ًفت الٍاى 

عضَ ّيبت هذيشُ ضشوت -ّيبت هذيشُ پباليص ًفت ضيشاص 

َليذ ضشوت گشٍُ گستشش ًفت ٍ گبص هذيش ت -ًبٍن آسيب ويص

هذيش عبهل ٍ عضَ ّيبت هذيشُ ضشوت پتشٍضيوي -پبسسيبى 

 ّوت 

گزاسي ّبهَى سپبّبى ضشوت سشهبيِ

 )سْبهي عبم(
 ليسبًس هٌْذسي ضيوي هَظف عضَ ّيبت هذيشُ ثبثه طبٍسي

سئيس هٌبطك - –هٌْذس اسضذ فشآيٌذ ٍاحذّبي تمطيش ٍ آيضٍهبوس 

سئيس اداسُ  –سئيس اداسُ پباليص   - CRUپباليطي آيضٍهبوس ٍ 

 7011تب  7931هذيشعبهل اص سبل  –هذيش عوليبت  –ثْشُ ثشداسي 

 ٍ ياصوبسافتبدگ فِ،ي،ٍظيثبصًطستگ غٌذٍق

 ٍ يهل يثبًىْب اًذاصوبسوٌبى پس

 )هَسسِ( ضذُ ادغبم 

 عجذالشحين

 ضوس الذيٌي 
 غيش هَظف عضَ ّيبت هذيشُ

 فَق ليسبًس 

 هٌْذسي ضيوي

سئيس ثشًبهِ سيضي ٍ تمل ٍ اًتمبل -سئيس آة ٍ ثشق ٍثخبس

هذيشعبهل  31سبل تب 68سئيس پباليص ٍاص سبل  -هَاد ًفتي

 ضشوت پباليص ًفت ضيشاص

گزاسي سْبم عذالت استبى ضشوت سشهبيِ

 آرسثبيجبى ضشلي)سْبهي عبم(
 ليسبًس هذيشيت ثبصسگبًي غيشهَظف عضَ ّيبت هذيشُ هحسي ضوس الذيٌي

گطٍُ ثبظضؾي ، ضئيؽ ضٍاثٍ ٖوَهي ، هؿئَل ٦ٌتطل ٍ ضئيؽ 

ًٓبضت ، ضئيؽ تبؾيؿبت ٍ ٖوليبت تَظيٕ ٞطآٍضزُ ّب ، ضئيؽ 

 ًبحيِ هط٦عي ٍ هٗبٍى ثبظضگبًي قط٦ت هلي پرف ه٣ٌُِ ٞبضؼ

 



 گعاضـ تٟؿيطي هسيطيت

 هبليپيَؾت نَضتْبي   

 29/12/1400 هٌتْي ثِپبيبى ؾبل هبلي 

   7 
www.sorc.ir  
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 ضروتي اجرای الساهبت حبوويت 3.5

قَز ٦ِ هسيطُ، ؾْبهساضاى ٍ زيگط شيٌٟٗبى قط٦ت اَال٠ هيحب٦ويت قط٦تي ثِ هزؤَ ضٍاثٍ ٍ ت٣ؿين ٢سضت هيبى هسيطيت ارطايي، ّيبت 

پبؾرگَيي ت هسيطُ ثط ًحَُ ازاضُ قط٦ت تَؾٍ هسيطيت ارطايي ثَزُ ٍ اظ ؾَي زيگط ثِ چگًَگي يئّبي ًٓبضت ّاظ ي٥ ؾَ قبهل ضٍـ

ح رْبى ثِ قطح ظيط تٗييي قَز. زض ايي ضاؾتب انَل حب٦ويت قط٦تي زض ؾُت هسيطُ ثِ ؾْبهساضاى ٍ قط٦ت، هطثٌَ هيئاًٖبي ّي

 گطزيسُ اؾت:

 

ههَة  "ّبي پصيطٞتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض تْطاى ٍ ٞطاثَضؼ ايطاىزؾتَضالٗول حب٦ويت قط٦تي قط٦ت"ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض 

اٍضا٠ ثْبزاض ٍ ٞطاثَضؼ ٦ليِ ًبقطاى پصيطٞتِ قسُ زض ثَضؼ  ثِ 12/08/1397هَضخ  97/ة/037/440آى ؾبظهبى ضا َي ًبهِ  27/04/1397

 تْطاى اثال٘ ًوَز.

 گطٞتِ اؾت: نَضتؾبظي العاهبت هعثَض، ا٢ساهبت ظيط زض ضاؾتبي پيبزُ

 

 اصَل 

 حبوویت ضروتي

: اصل ضطن 

هطخص وردى  

دلیك هسئَلیت 

ّبی ّیئت 

 هذیرُ

: اصل اٍل 

ایجبد زیربٌبی 

الزم برای 

اجرای وبرآهذ 

اصَل حبوویت 

 ضروتي

: اصل دٍم 

حوبیت از 

حمَق 

سْبهذاراى 

 عوذُ ٍ جسء
: اصل سَم 

رفتبر یىسبى بب 

 سْبهذاراى

: اصل چْبرم 

تَجِ ٍ بِ 

رسویت ضٌبختي 

ًمص وبرهٌذاى 

در حبوویت 

 ضروتي

: اصل پٌجن 

ضفبفیت در  

افطبی 

 اطالعبت
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 :تطىيل وويتِ حسبثرسي 3.5.1

 ت هسيطُ ٍ ثْجَز آى رْت ٦ؿت اَويٌبى ه٣َٗل اظ هَاضز ظيط٦و٥ ثِ ايٟبي هؿئَليت ًٓبضتي ّيئ ّسٜ اظ تك٧يل ٦ويتِ حؿبثطؾي،

 ثبقس:هي 

 احطثركي ٞطآيٌسّبي ًٓبم ضاّجطي، هسيطيت ضيؿ٥ ٍ احطثركي حؿبثطؾي هؿت٣ل -1

 ؾالهت گعاضقگطي هبلي -2

 احطثركي حؿبثطؾي زاذلي -3

 اؾت٣الل حؿبثطؼ هؿت٣ل ٍ احطثركي حؿبثطؾي هؿت٣ل -4

 ضٖبيت ٢َاًيي، ه٣طضات ٍ العاهبت -5

 اًٖبي ٦ويتِ حؿبثطؾي قط٦ت ٖجبضتٌس اظ:

 

 سوت ًبم ٍ ًبم ذبًَادگي

 

رضتِ 

 تحػيلي

 

 همطع تحػيلي

 

تبريد عضَيت در 

 وويتِ حسبثرسي
ّبی سَاثك وبری زهيٌِ  

 ًَٖ ٦ويتِ اٞكبض ثبظيبض

 

هٌْسؾي 

 نٌبيٕ

 

 ز٦تطا

 

17/09/1399  

ًَٖ ّيبت هسيطُ -ؾبل 2ًَٖ ّيبت هسيطُ قط٦ت ٖوطاى ؾيٌب 

ًَٖ ّيبت هسيطُ قط٦ت ؾطٍـ  –ؾبل  2قط٦ت ًيوِ ّبزي ٖوبز 

ضئيؽ ّيبت هسيطُ قط٦ت هكبًيط –ؾبل  2ٖهط گٌزيٌِ   

 حؿبثساضي ًَٖ ٦ويتِ هحوس ًوبظي

 ز٦تطاي

ايحطِٞ  
31/01/1392  

 30ّب زاذل ٍ ذبضد اظ ٦كَض، ؾبث٣ِ تسضيؽ ٍ تح٣ي١ زض زاًكگبُ

 -ّبي هبلي ٍ نٌٗتي ٍ اًزبم ٖوليبت حؿبثطؾيَطاحي ؾيؿتن -ؾبل

ًَثت هٗبًٍت هبلي ٍ ازاضي زاًكگبُ قيطاظ  زض ؾِ -حؿبثساض ضؾوي  

 ٦ويتِ ًَٖ ٖعيع هحوس ا٦جطي

هسيطيت 

 زٍلتي

27/11/1397 ٦بضقٌبؾي  

هٗبًٍت ّبي َطح ٍ  -قط٦ت نبايطاى: هٗبٍى ازاضي ٍ هٌبثٕ اًؿبًي

ينبقيطاظ ٍ هسيط ٦ل ذسهبت ثبظضگبًثطًبهِ ٍ ثَزرِ، ّوبٌّگ ٦ٌٌسُ   

هسيط ٖبهل هَؾؿِ  -قط٦ت اضتجبَبت ؾيبض ايطاى: هكبٍض هسيط ٖبهل 

ضئيؽ  -ضئيؽ ّيبت هسيطُ قط٦ت ؾطهبيِ گصاضي آضهبى -ضٞبُ اٍل

اًًجبَي ٍ ٞطٌّگي -ضٞبّي –٦ويتِ ّبي ًٓبم هكبض٦ت   

 هحؿي قوؽ السيٌي

ضئيؽ 

 ٦ويتِ

هسيطيت 

 ثبظضگبًي

14/09/1400 ٦بضقٌبؾي  

ضٍاثٍ ٖوَهي ، هؿئَل ٦ٌتطل ٍ ًٓبضت ، ضئيؽ گطٍُ ثبظضؾي ، ضئيؽ 

ضئيؽ تبؾيؿبت ٍ ٖوليبت تَظيٕ ٞطآٍضزُ ّب ، ضئيؽ ًبحيِ هط٦عي ٍ 

 هٗبٍى ثبظضگبًي قط٦ت هلي پرف ه٣ٌُِ ٞبضؼ
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 هحػَالت اغلي ضروت 3.6

 ٌس ٍ ٦ّبي ًٟتي ايطاى تَليس هي ٞطآٍضزُ قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ هحهَالت ذَز ضا تحت اؾتبًساضزّبي قط٦ت هلي پباليف ٍ پرف

تطيي هحهَالت  ثبقس. هْن  زض نَضت نالحسيس هؿئَليي شيطثٍ زض قط٦ت هص٦َض ٢بزض ثِ نسٍض ثطذي اظ هحهَالت ثِ ذبضد اظ ٦كَض هي

 قط٦ت ٍ ٦بضثطز ّط ي٥ ثِ قطح شيل اضائِ قسُ اؾت.

 ٦بضثطز ٞطآٍضزُ

 ثِ ٌَٖاى ؾَذت زض ٍؾبيل گبظ ؾَظ ذبًگي ٍ نٌبيٕ هرتلٝ، ثِ ٌَٖاى ربيگعيي زض ذَزضٍّب  گبظ هبيٕ 

 ٌَٖاى ؾَذت زض اًَأ هَتَضّبي ثٌعيٌي زضٍى ؾَظِ ث ثٌعيي هَتَض هٗوَلي

 ثِ ٌَٖاى ؾَذت زض لَاظم ًٟت ؾَظ ذبًگي ٍ نٌٗتي ٍ ًيع زض چطاْٚبي ضٍقٌبيي ًٟت ؾٟيس

 ّبي ذبًگي ٍ نٌٗتيهَتَضّبي زضٍى ؾَظ زيعلي ٍ اًَأ هكٗلثِ ٌَٖاى ؾَذت زض  ًٟت گبظ

 ًٟت ٦َضُ ؾج٥
ّبي حبثت ٍ هتحط٤ ٍ نٌبيٗي ٦ِ هكٗل َطاحي قسُ رْت ؾيؿتن احتطا٠ ثِ ٌَٖاى ؾَذت زض زيعل

 آًبى ٢بثليت ههطٜ ايي ٞطآٍضزُ ضا زاقتِ ثبقس.

 ًٟت ٦َضُ ؾٌگيي
ؾيؿتن ؾَذتي آًْب ؾَذت هبيٕ ؾٌگيي پيكٌْبز قسُ ّبيي ٦ِ زض ثِ ٌَٖاى ؾَذت زض نٌبيٕ ٍ ًيطٍگبُ

 اؾت.

 اًَأ حالل
ّب، ؾبذت تيٌط حالل زض ّب، ضًگْب، رالزٌّسُ ٍ هط٦ت چبح، ؾبذت چؿت ض٢ي١ ٦ٌٌسُ زض ال٤ ال٧ل

 …ّب، ي٧ي اظ هَاز هتك٧لِ تبيط، حالل الؾتي٥ ٍ چبح پبضچِ، ٍا٦ؽ

ّبي پتطٍقيوي تجطيع، اضا٤ رْت تجسيل ثِ اتيلي ٍ پطٍپيلي ذَضا٤ ٍاحس الٟيي ٍ آضٍهبتي٥ زض قط٦ت ًٟتبي ؾج٥

 ًٟتبي ؾٌگيي ٍ...

 قيويبيي، ههبضٜ ذبًگينٌبيٕ ًٓبهي،   ّبي ٦كبٍضظي،٦فاؾتٟبزُ زض تَليس آٞت گَگطز 

 ؾبظي ٍ ايعٍگبمذَضا٤ ٍاحسّبي ٢يطؾبظي، آؾٟبلت ٦ٍيَم ثبتَم

 ؾَذت ههطٞي َّاپيوب ٍ رت ؾَذت رت

 ؾبظيذَضا٤ ٦بضذبًزبت ضٍٚي آيعٍضيؿبي٧ل

 ؾبظيذَضا٤ ٦بضذبًزبت ضٍٚي آيعٍٞيس

 ؾبظي ٍ ايعٍگبمؾبظي، آؾٟبلترْت اؾتٟبزُ زض ضاُ اًَأ ٢يط

 

 تَزيع ٍ فرٍشّبی  رٍش 3.7

ايي قط٦ت قبهل گبظ هبيٕ، ثٌعيي، ًٟت ؾٟيس، ًٟت گبظ ، ًٟت  َّايي ّبيٖالٍُ ؾَذتِث زض حبل حبيط ٦بًبل تَظيٕ پٌذ ٞطآٍضزُ انلي

ّبي ٞطٖي ٍ ٍاثؿتِ  ٦ِ ي٧ي اظ قط٦ت يطزگينَضت هّبي ًٟتي  قط٦ت هلي پرف ٞطآٍضزَُضُ ٍ ّوچٌيي ؾَذت ؾج٥ ٍ ؾٌگيي تَؾٍ ٦

ّبي ٍيػُ اظ َطي١ ثَضؼ ٦بال ٍ  ثبقس ٍ ؾبيط هحهَالت قط٦ت تحت ٌَٖاى ٞطآٍضزُ ّبي ًٟتي هي ثِ قط٦ت هلي پباليف ٍ پرف ٞطآٍضزُ

 گطزز.ثَضؼ اًطغي ٖطيِ هي
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 ٍضعيت رلبثتي ضروت 3.8

ّبي پباليف ًٟت آثبزاى، انْٟبى،  قط٦تّبي پباليكي هَرَز زض٦كَض قبهل زض حبل حبيط ض٢جبي انلي ايي قط٦ت ٖجبضتٌس اظ قط٦ت

ّبي ًٟتي  ُ ٞطآٍضز٦ٌٌُس تْطاى، ثٌسضٖجبؼ، اضا٤، الٍاى، ٦طهبًكبُ ، تجطيع ٍ ؾتبضُ ذليذ ٞبضؼ ٦ِ ّط ٦سام اظ ض٢جبي هص٦َض ٖوستبً تأهيي

ضيعي  ثطًبهِ ازاضُ ثطًبهِ ذَز ثَزُ ٍ ثِ ؾجت ضقس ضٍظاٞعٍى ت٣بيب ًؿجت ثِ ٖطيِ زض هَاضز ثؿيبض هٗسٍزي ثطحؿت هطثٌَ ثِ حَظُ ي

ّبي  ّبي ا٢تهبزي ٦كَض، ؾيبؾت ٦لي ًٓبم ثط گؿتطـ ٞٗبليت اًساظ ٍ ثطًبهِقًَس. زض ؾٌس چكن تلٟي٣ي زض ثبظاضّبي ههطٜ ي٧سيگط ٍاضز هي

هست قبّس َْْض لٌسّبي ٦كَض زض ث ّبي نٌبيٕ ًٟت، گبظ ٍ پتطٍقيوي ثِ نَضت ٍيػُ تب٦يس زاضز ٦ِ ثب تَؾِٗ پباليكگبُ ا٢تهبزي زض ظهيٌِ

 ض٢جبي رسيسي ذَاّين ثَز.

ّبي ًٟتي ٦ل ٦كَض ضا تأهيي ٍ هبث٣ي آى تَؾٍ ؾبيط ض٢جبي  زضنس اظ ٦ل ًيبظ ٞطآٍضزُ 3/3ََض هيبًگيي حسٍز قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ثِ

َليس ٍ ههطٜ ٍ ثِ لحبِ ّبي ت ثِ لحبِ اؾتطاتػي٥ ٍ اًحهبضي ثَزى هحهَالت تَليسي ايي قط٦ت زض حَظُ. گطزز هَرَز تأهيي هي

ّبي تَليسي  ّبي ًٟتي زض ٦كَض ًٞبي ض٢بثتي زض ايي نٌٗت حب٦ن ًجَزُ ٍ ٢يوت ٞطآٍضزُ ّبي ٦الى تَليس ٍ تَظيٕ ٞطآٍضزُ گصاضيؾيبؾت

 ثبقس. تبثٕ ه٣طضات ثبظاض آظاز ًوي

 :هحيط لبًًَي ٍ ًظبرتي ضروت  3.9
 

 لَاًيي ٍ همررات ٍ سبير عَاهل ثرٍى سبزهبًي 3.9.1
 

 ٢بًَى تزبضت، ٢بًَى هسًي، ٢بًَى ثَزرِ ؾٌَاتي ٦كَض، ٢َاًيي ٦بض ٍ تبهيي ارتوبٖي  

 ّبي هؿت٣ين ٍ ٢بًَى هبليبت ثط اضظـ اٞعٍز٢ُبًَى هبليبت 

 ّبي ٍاگصاض قسُ زض نٌٗت ًٟتت هحتطم ٍظيطاى زض ضاثُِ ثب قط٦تههَثبت ّيئ 

 ٞٗبليت قط٦تّبي قط٦ت هلي ًٟت ايطاى هطتجٍ ثب يَاثٍ ٍ زؾتَضالٗول 

 ه٣طضات نٌس٠ٍ ثبظًكؿتگي نٌٗت ًٟت 

 ٢َاًيي ٍ ه٣طضات هطتجٍ ثب ؾبظهبى ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض 

 ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ثَضؼ ٦بال ٍ اًطغي 

 ٢َاًيي ٍ ه٣طضات زٍلتي هطتجٍ ثب ٦ؿت ٍ ٦بض ا٢تهبزي 

 .٢بًَى ثركي اظ ه٣طضات هبلي زٍلت ٢بًَى الحب٠ ثطذي هَاز ثِ  
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 لَاًيي ٍ همررات ٍ سبير عَاهل درٍى سبزهبًي   3.9.2
 

 اؾبؾٌبهِ قط٦ت 

 ههَثبت هزبهٕ 

 ت هسيطُئههَثبت ّي 

 ًبهِ هٗبهالتّبي زاذلي قط٦ت قبهل آيييآييي ًبهِ 

 ذيٌفعبى : 3.11
 

 ٖجبضتٌس اظ:اًس، ٦ِ ؾبلِ قط٦ت زض ًٓط گطٞتِ قسُ ضيعي پٌذ ٌَٖاى شيٌٟٗبى قط٦ت زض ا١ٞ ثطًبهِ پٌذ گطٍُ انلي ٦ِ ثِ

ؾت ٦ِ ثبّسٜ ا ح٣ي٣يٍ  ٌَٖاى ي٥ قط٦ت ؾْبهي ٖبم زاضاي ؾْبهساضاى ٦الى ٍ ذطز ح٢َ٣ي قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ثِسْبهداراى: 

 اًس. هٌسي اظ هٌبٕٞ ايي قط٦ت ا٢سام ثِ ذطيس ؾْن ًوَزُ ثْطُ

ّبي َّايي(، قط٦ت ًٟت پبؾبضگبز، قط٦ت ؾَذتّبي ًٟتي ايطاى) پٌذ ٞطآٍضزُ انلي ٍ پرف ٞطآٍضزُقبهل قط٦ت هلي هطتريبى: 

 ّبي پتطٍقيوي ٍ ؾبيط هكتطيبى ٖوسُپتطٍقيوي قبظًس، قط٦ت هٗوبضاى تزبضت، قط٦ت

٦ٌٌسگبى هَاز ًٟتي،  ّبي ًٟتي ايطاى، ذٌَُ لَلِ ٍ هربثطات، تأهييپرف ٞطآٍضزُ ٍپباليف قبهل قط٦ت هليوٌٌدگبى:  تأهيي

 ٦ٌٌسگبى ٦بال ٍ ذسهبت تأهيي

 ّبي ًٟتي ايطاىپرف ٞطآٍضزُقط٦ت هلي َزيع وٌٌدگبى: ت

 ّبي زٍلتي ٍ ٚيطزٍلتي قبهل ؾب٦ٌيي هزبٍض قط٦ت ) قْطؾتبى ظض٢بى( ، ؾب٦ٌيي قْط قيطاظ، اضگبىجبهعِ: 

 پيوب٧ًبضي ٍ قبهل ضؾوي، ٢طاضزازيوبروٌبى: 

 اٍراق ثْبدار هٌظر ثَرضضروت از  3.11

ّبي ًٟتي، ٥٦ ٍ ّبي حجت قسُ ًعز ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض زض گطٍُ ٞطآٍضزُزض ْٞطؾت قط٦ت 10972ثب قوبضُ  10/10/1390قط٦ت زض تبضيد 

 هَضز هٗبهلِ ٢طاض گطٞتِ اؾت. 14/04/1391اي ثب ًوبز قطاظ زضد گطزيس ٍ ؾْبم آى ثطاي اٍليي ثبض زض تبضيد ؾَذت ّؿتِ

 

آذطيي ٢يوت ـ ثبظاض اضظ تٗساز ضٍظّبي ثبظ ثَزى ًوبز تٗساز ؾْبم هٗبهلِ قسُ زٍضُ هبلي

12,418 12,760,099 243 62,742,946 1396/12/29

26,538 27,269,085 231 195,182,491 1397/12/29

49,758 51,128,763 231 352,768,912 1398/12/29

116,652 119,865,599 225 152,383,860 1399/12/30

125,250 128,700,462 235 102,456,912 1400/12/29 
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 اهتيبز ضفبفيت اطالعبتي ضروت   3.12

گطزز،  ّبي ًٟتي اظ ؾَي ٍظاضت ًٟت تسٍيي ٍ ثِ قط٦ت اثال٘ هيزض اضتجبٌ ثب اهتيبظ قٟبٞيت اَالٖبتي قط٦ت ثب تَرِ ثِ اي٧ٌِ ًطخ ٞطآٍضزُ

ثرف ٞطٍـ ٍ ثْبي توبم قسُ ّبي هبلي ذهَنبً زض ّب ٖوال اه٧بى تْيِ ثِ ه٢َٕ نَضتٍضزُثطٍظ تبذيط زض اثال٘ ًطخ ّبي ٞطآ لصا زض نَضت

قَز ٦ِ زض ا٦خط هَاضز ثِ زليل تبذيط اثال٘ ًطخ ٞطآٍضزُ ثبضگصاضي اَالٖبت زض ؾبيت ٦سال ثب گطزز. ثِ ّويي زليل هكبّسُ هيهيؿط ًوي

ّب اظ ايي قط٦تّبي حَظُ پباليف ًٟت ثَزُ ٍ گيط توبم قط٦تقَز. ايي زض حبلي اؾت ٦ِ ايي هك٧ل گطيجبىضٍ هيتبذيطّبي ه٧طضي ضٍثِ

 اهتيبظ قٟبٞيت اَالٖبتي هُلَثي ثطذَضزاض ًيؿتٌس.

 . اّداف ٍ راّجرد ّب :  4

 هأهَريت ضروت 4.1

ّبي ًٟتي هَضز ًيبظ ٦كَض ذهَنب تبهيي ًيبظّبي هٌب١َ هط٦عي ٍ رٌَة ٦كَض ٍ تالـ زضيبٞت ٍ پباليف ًٟت ذبم ٍ تَليس اًَأ ٞطآٍضزُ

 ّبي شيٌٟٕ.ثبالتط ٍ رلت ضيبيت هكتطيبى ٍ ؾبيطَطٜثطاي تَليس هحهَالتي ثب ٦يٟيت 

 ضروت چطن اًداز 4.2

( اظ رولِ اّن اّساٜ  5ٍ  4ّبي ًٟتي ثب ٦يٟيت هٌبؾت ٍ هُبث١ ثب اؾتبًساضزّبي ثِ ضٍظ رْبًي ) اظ رولِ اؾتبًساضزّبي يَضٍ تَليس ٞطآٍضزُ

 ثبقس.ايي قط٦ت پباليكي هي

 استراتصی والى ضروت 4.3

 ّبي ارتوبٖي.  آٞطيٌي ٍ هؿئَليت ٍ ٦بض ثب تأ٦يس ثط اضظـ ِٗ پبيساض ٦ؿت ثْجَز ٍ تَؾ

 اّداف استراتصيه ضروت 4.4

 ،ّبي شيٌٟٕثْجَز ضيبيتوٌسي هكتطيبى، ٦بض٦ٌبى ٍ ؾبيط َطٜ  

 ّب،ّب ٍ هربَطات ًبقي اظ ٞٗبليتحصٜ يب ٦بّف ضيؿ٥ 

 ،ؾبظي ٍ انالح ٞطآيٌسّباضت٣بي ٦وي ٍ ٦يٟي هحهَالت، ثْيٌِ  

 ،ّبي ظيؿت هحيُيپيكگيطي اظ آلَزگي  

  .ٍضيگطٍّي زض ضاؾتبي تح١٣ اّساٜ ؾبظهبًي ٍ اٞعايف ثْطُ هسيطيت اضت٣بي زاًف ٌٞي ٦بض٦ٌبى، تطٍيذ ٞطٌّگ هكبض٦ت ٍ ٦بض  

 گيطي ٖول٧طز، تزعيِ ٍ تحليل ًتبيذ ٍ ثْجَز هؿتوط هٗيبضّبي احط ثركي ٞطآيٌسّب،پبيف ٍ اًساظُ 
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 ّبي هرتلٝ، اًَأ حالل ٍ َالت ثط اؾبؼ ًيبظ ثبظاضّبي ّسٜ ٍ ٦يٟيت آًْب، هبًٌس تَليس ثٌعيي ثب ا٦تبىتٌَٔ زض اضائِ هحه  

 ،اًَأ ٢يط

 ضؾبًس تب هكتطي٦ٌٌسگبى هيثْجَز اثعاضّبيي ٦ِ قط٦ت اظ َطي١ آًْب اضظـ ٍ هُلَثيت هحهَالت ذَز ضا ثِ اَالٔ ههطٜ  

 ّبي ِ قسُ قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ضا ذطيساضي ٦ٌس، هبًٌس تطٍيذ هعيتاظ ثيي تَليسات هرتلٝ پباليكي هحهَل اضائ 

 ،٢يوت ،٦يٟيت ٍ حول ًؿجت ثِ ؾبيط تَظيٕ ٦ٌٌسگبى هَاز ًٟتي

 

 ذط هطي 4.5

اٖت٣بز ثِ انَل هسيطيت ٦يٟيت ربهٕ ٍ تالـ زضرْت پيبزُ ؾبظي آى زض هحيٍ ٦بض ثب تَليس هؿتوط ٍ ثب ٦يٟيت هحهَالت  

 تٗييي قسُ رْت هكتطي، هُبث١ ثب العاهبت

ٍ اؾت٣طاض آى زض ّوِ اثٗبز ٦بضي قبهل قٌبؾبئي، ٦ٌتطل، تٗييي ت٧ليٝ ٍ پيكگيطي اظ ثطٍظ  HSEاٖت٣بز ٍ تْٗس ضاؾد ثِ اهط   

گيطي آًْب هُبث١ ثب ّبي ظيؿت هحيُي ٍ پبيف ٍ اًساظُّب ( ٍ آاليٌسُّب ٍ ثيوبضيثبض قٛلي ) ًٓيط ههسٍهيتذُطات، َٖاضو ظيبى

 ّبي قط٦ت،آذطيي العاهبت ٢بًًَي ٍ ه٣طضات هطتجٍ ثب ٞٗبليت

 ،اٖت٣بز ثِ هٌكَض اذال٢ي ؾبظهبى ٍ ضٖبيت هَاضز آى زض هحيٍ ٦بض  

 ،ّب ٍ ثبظًگطي ؾبالًِ آًْب زض ؾيؿتن هسيطيت ي٧پبضچِثطًبهِ ضيعي ٍ تٗييي ت٧ليٝ اّساٜ ٦الى ٍ ذطز، ضٍي٧طزّب، اؾتطاتػي  

 ّب ٍ ٞطآيٌسّبي قط٦ت،ضي ٍ تْٗس ثِ ثْجَز هؿتوط زض ٦ليِ ٞٗبليتٍتالـ زض رْت اٞعايف ثْطُ 

 ،ّبي رسيسٍضيبّبي يبزگيطي ٍ ٞطاّن آٍضزى ٞطنت هٌبؾت رْت اهط پػٍّف ٍ اؾتٟبزُ اظ ٌٞحوبيت اظ اهط تح٣ي٣بت ٍ ٞٗبليت  

ٍ شيٌٟٗبى ٍ پيگيطي ًٓطات گيطي هؿتوط ًٓطات هكتطيبى ت٣َيت ٞطٌّگ اضتجبَبت زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبًي ٍ ؾٌزف ٍ اًساظُ  

 ،آًبى

 ،تَؾِٗ ٍ اضت٣بء ؾُح آهَظقي، اًگيعقي، ٍٞبزاضي، ٞطٌّگي ٍ هسيطيتي هٌبثٕ اًؿبًي قط٦ت ٍ ث٧بضگيطي ّويبضي ٍ هكبض٦ت آًبى  

 ،٦ٌٌسگبى ٍ پيوب٧ًبضاى نبحت نالحيتاًتربة ٍ ث٧بضگيطي ٖطيِ  
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 استراتصی ٍ اثسارّبی اغلي ثبزاريبثي 4.6

آهيعز تب پبؾرگَي ثبظاض ّسٜ ثبقس ٍ  اي اظ اثعاضّبي ٢بثل ٦ٌتطل ثبظاضيبثي ّؿتٌس ٦ِ قط٦ت آًْب ضا زض ّن هي اثعاضّبي ثبظاضيبثي هزوَِٖاؾتطاتػي ٍ 

يبثي تَاًس اًزبم زّس تب ثط هيعاى ت٣بيبي هحهَالتف احط ثگصاضز. اؾتطاتػي ٍ اثعاضّبي انلي ثبظاض ّبيي اؾت ٦ِ قط٦ت هي زضثطگيطًسُ توبم ٞٗبليت

 قًَس. قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ ثِ چْبضگطٍُ انلي َج٣ِ ثٌسي هي

ّبي هرتلٝ يب ًٟت  ثبقس، هبًٌس تَظيٕ ثٌعيي ثب ا٦تبى قبهل تٌَٔ زض اضائِ هحهَالت ثط اؾبؼ ًيبظ زض ثبظاضّبي ّسٜ ٍ ٦يٟيت آًْب هيهحػَالت: 

 گبظ ثب هكرهبت هرتلٝ ثط حؿت ًيبظ ثبظاض.

گطزز ٍ ثرف آٖن هحهَالت تَليسي اظ ايي ٦بًبل ثِ  ّبي ًٟتي ايطاى ضا قبهل هي ٍ ترههي قط٦ت هلي پرف ٞطآٍضزُّبي انلي  ٞٗبليتتَزيع: 

 گطزز.ضؾس ٍ هبث٣ي هحهَالت اظ َطي١ ثَضؼ ٦بال ٍ اًطغي ٖطيِ هي زؾت ههطٜ ٦ٌٌسگبى هي

ّبي زاذلي تَؾٍ ايي ثرف اًزبم  ي هطثٌَ ثِ تٗييي ٢يوتّب گصاضي ّبي ًٟتي، ٦ليِ ؾيبؾت ّبي ذبل زٍلت اظ ٞطآٍضزُ ثِ لحبِ حوبيت  ليوت:

ّبي  تٟبٍت ٢يوتذليذ ٞبضؼ ثَزُ ٍ هبثِ FOBّبي  ؾبظي تبثٕ ٢يوت گصاضي هحهَالت ايي قط٦ت پؽ اظ ذهَني گيطز لي٧ي هجٌبي ٢يوت هي

 ذَاّس ثَز.ّبي زيگط ٢بثل رجطاى  زاذلي ٍ َٞة ذليذ ٞبضؼ زض ؾجس حوبيتي زٍلت ثِ نَضت ؾَثؿيس يب پطزاذت

٦ٌٌسگبى ضؾبًسُ تب هكتطي اظ ثيي  ثبقس ٦ِ قط٦ت اظ َطي١ آًْب اضظـ ٍ هُلَثيت هحهَالت ذَز ضا ثِ اَالٔ ههطٜ قبهل اثعاضّبيي هيترٍيج: 

ٌٌسگبى ٦ ّبي ٢يوت، ٦يٟيت ٍ حول ًؿجت ثِ ؾبيط تَظيٕ تَليسات هرتلٝ پباليكي هحهَل اضائِ قسُ قط٦ت ضا ذطيساضي ًوبيس هبًٌس تطٍيذ هعيت

ثبقٌس لي٧ي چَى ثرف ٖوسُ ا٢تهبز  هَاز ًٟتي. اثعاضّبي هُطٍحِ زض ا٢تهبز آظاز ٍ ثط هجٌبي ٖطيِ ٍ ت٣بيبي ثبظاض زاضاي ضٍي٧طزّبي ذبل هي

كَض ثِ زّس، ّط ٢سض هيعاى زذبلت زٍلت زض حَظُ ا٢تهبز، تَليس ٍ تَظيٕ ثيكتط ثبقس ا٢تهبز آى ٦ ايطاى ضا ا٢تهبز اًحهبضي ٍ زٍلتي تك٧يل هي

ي زاذلي ؾوت ا٢تهبز ثؿتِ حط٦ت ٦طزُ ٍ ًٞبي ض٢بثتي ثط آى حب٦ن ًرَاّس ثَز ٍ ايي ًٞب اؾتٟبزُ اظ اثعاضّبي هْن ثبظاضيبثي ضا حسا٢ل زض ثبظاضّب

 ًيبظ ذَاّس ًوَز. اي اظ هَاضز ثي هحسٍز ٍ زض پبضُ

 ای ضروت ّبی تَسعِ طرح.4.7

اتػي٥ ذَز، اضت٣بء ٦يٟيت تَليس ًٟت گبظ ٍ ثٌعيي ٍ ّوچٌيي ٦بّف احطات ٍ پيبهسّبي قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ زض ضاؾتبي اّساٜ اؾتط

 ضا هس ًٓط ٢طاض زازُ اؾت. ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي هْن، احساث ٍاحسّبي تهٟيِ ًٟتبي ؾج٥ 5ٍ  4ت هحيُي ثط اؾبؼ اؾتبًساضز يَضٍظيؿ

ثك٧ِ زض ضٍظ زض  26000ثك٧ِ زض ضٍظ ٍ ٍاحس تهٟيِ ّيسضٍغًي ًٟت گبظ ثِ ْطٞيت  5000ٍ ايعٍهطيعاؾيَى ثِ ْطٞيت  6500ثِ ْطٞيت 

ٍ  91ثِ  87)ٖسز ا٦تبى( ثٌعيي ًْبيي تَليسي پباليكگبُ اظ ؾَظيّب ، اضت٣بء زضرِ آضامثبقس. ّسٜ ٦لي ايي َطححبل پيگيطي هي

ّبي هَضز اقبضُ ثِ يي ذهَل گعاضقي اظ ٍيٗيت  پطٍغُا ثبقس. زضّوچٌيي اٞعايف هطَٚثيت ًٟت گبظ ثب ٦بّف تط٦يجبت گَگطزي هي

 گطزز.قطح شيل ايٟبز هي
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 تػفيِ ًفتبی سجهٍاحد  4.7.1

ّبي هَرَز قبهل تهٟيِ ٍ آهبزُ ؾبظي ذَضا٤ ٍاحس ايعٍهطيعاؾيَى َطاحي قسُ اؾت. زض ايي ٞطآيٌس، آاليٌسٍُاحس ٠َٞ ثِ هٌَٓض پيف

يبثس. َطاحي ثٌيبزي ٍ زض هزبٍضت ٦بتبليؿت ٍ گبظ ّيسضٍغى ثِ نَضت چكوگيطي ٦بّف هيگَگطز، ًيتطٍغى، الٟيي ٍ ٞلعات ؾٌگيي 

 ضاُ پيف1399اؾت .ايي ٍاحس اظ قْطيَض هبُ ؾبل تٟهيلي ٍاحس ٠َٞ تَؾٍ ذسهبت ٌٞي هٌْسؾي قط٦ت پباليف ًٟت قيطاظ اًزبم قسُ

٢بثل ش٦ط  ثبقس. هيليَى زالض هي 13ّعيٌِ ٦ل ايي پطٍغُ حسٍز  .ثِ ثْطُ ثطزاضي ٦بهل ضؾيسُ اؾت 1399هبُ ؾبل  آثبىاًساظي گطزيس ٍ َي 

 ٍ تطـ ي٧ؿبى هي ثبقس، )ذطٍري ٍاحس تهٟيِ ًٟتبي ؾج٥( پطٍغُ هص٦َض ثب تَرِ ثِ اي٧ٌِ ًطخ ٞطٍـ ٞطآٍضزُ ًٟتبي ؾج٥ قيطيي اؾت

بثت ثيي هكتطيبى ثب تَرِ ثِ ٞطآيٌس ت٧ويلي )اٞعايف ت٣بيب( ٍ اه٧بى ض٢ تٌْب تٟبٍت زض ٞطآيٌس ٞطٍـ تبحيطي ثط ؾَزآٍضي قط٦ت ًساضز،

 ايي هحهَل هي ثبقس. ٍ ٦بّف گَگطز قيطيي ؾبظي

 ٍاحد ايسٍهريساسيَى 4.7.2

 ٍ( ضٍظ زض ثك٧ِ 6500) ًٟتبي ؾج٥ يسضٍغًيّ ِيتهٟ ٍاحس زبزيا ثب طاظيق كگبُيپبال MTBE ههطٜ ٦بّف ٍ ييثٌع تيٟي٦ ياضت٣ب يثطا

 ٍ ِيتهٟ ضا طيت٣ُ ٍاحس اظ يذطٍر ؾج٥ يًٟتب هطا٦ؽ، ٍاحس ثب يٌيگعيرب ٍ ضٍظ زض ثك٧ِ ّعاض 5 تيْطٞ ثِ ؾج٥ يًٟتب َىيعاؾيعٍهطيا

 هي هرلٌَ يكگبّيپبال يسيتَل ييثٌع ثب ضا َىيعاؾيعٍهطيا ٍ يسضٍغًيّ ِيتهٟ ٍاحس اظ يذطٍر هحهَل ؾپؽ. سيًوبهي ا٦تبى ٖسز اضت٣بء

ثطآٍضز ّعيٌِ ٦ل ايي  . ثبقس يه 5 َضٍي اؾتبًساضز ثب يٌيثٌع اؾت ّوطاُ MTBE ههطٜ ٦بّف ثب ٦ِ سيرس ٍاحس ييا احساث زِيًت. سيًوب

ثب قط٦ت رٌسي قبپَض ه٣ٌٗس گطزيسُ اؾت ٍ ّن ا٦ٌَى ايي  98ايي ٍاحس اظ اؾٌٟس   ٢EPCطاضزاز  ثبقس.هي يَضٍهيليَى  32پطٍغُ ثبلٙ ثط 

 .ثبقس زضنس پيكطٞت ٞيعي٧ي زض حبل ارطا هي 54حسٍز ثب پطٍغُ 

 :هيبى تمطير ٍاحدگَگردزدايي از هحػَالت. 4.7.3

 قط٦ت هْن يّب پطٍغُ اظ ي٧ي ،يُيهح ؿتيظ يبهسّبيپ ٍ احطات ٦بّف يضاؾتب زض ،يگَگطز جبتيتط٦ ٦بّف ثب گبظ ًٟت تيهطَٚث فياٞعا   

 فياٞعا ٍاحس 5 تب 2 ييث عيً قسُ ِيتهٟ گبظ ًٟت ؾتبى ٖسز گَگطز، عاىيه ٦بّف ثط ٖالٍُ پطٍغُ، ييا يارطا ثب. ثبقس يه طاظيق ًٟت فيپبال

 ٦ِ ثَزُ ضٍظ زض ثك٧ِ ّعاض 26 عاىيه ثِ( ضٍظ زض ثك٧ِ ّعاض 60 ذبم ًٟت ذَضا٤ ثب) كگبُيپبال گبظ ًٟت ٦ل ،يٞٗل يبتيٖول ٍيقطا زض. بثسي يه

 گَگطز عاىيه حسا٦خط اقبضُ، هَضز َطح قسى ييارطا ثب. اؾت طيهتٛ يٍظً ppm 8500 تب 6000 هحسٍزُ زض آى ييًْب گبظ ًٟت گَگطز عاىيه

 يربًج يٍاحسّب احساث پطٍغُ، يانل عاتيتزْ ثط ٖالٍُ پطٍغُ، ييا زض ييّوچٌ. بثسي يه ٦بّف يٍظً ppm 10 اظ ٦وتط ثِ يسيتَل گبظ ًٟت

 گَگطز، بٞتيثبظ ٍاحس ي،يآه ثب گبظ ِيتهٟ ٍاحس  گبظ، ًٟت ييؾَلَٟضظزا ٍاحس بظيً هَضز سضٍغىيّ ييتأه هٌَٓض ثِ سضٍغىيّ سيتَل ٍاحس قبهل

 .ثبقس يه پطٍغُ ييا هلعٍهبت اظ عيً طُيٚ ٍ سيرس هكٗل

َطاحي ٍ   ODCC ٍ پيوب٧ًبض پطٍغُ قط٦ت ذطيساضي قسُ اؾت UOP، KT ، LGI ّبي ايي َطح اظ قط٦ت ّبي ٍاحس ،ليؿبًؽ 

زالض  َىيليه 202َطح هجلٙ  يثطآٍضز هبلٍ  ثبقس زضنس زض حبل ارطا هي 44ؾت ٍ ّن ا٦ٌَى ثب پيكطٞت ٞيعي٧ي ؾبذتوبى ًٟت ا

هكٗل   ،تبهيي ا٢الم يَتيليتي تهٟيِ گبظ ثب آهيي، ٍاحس ثبظيبٞت گَگطز،ّبي ربًجي قبهل ٍاحس احساث ٍ َطاحي ٍاحس“ يوٌب .ثبقس يه

 ثبقس. رسيس ٍ ٚيطُ ًيع اظ هلعٍهبت ايي پطٍغُ هي
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 وَرُ: وبّص ٍ ويفي سبزی ًفت ٍاحد.4.7.4    

 ٍ ٦هبّف  پهطٍغُ ,   اضظـ ثهب  ٍ ؾهج٥  يّهب  ٞطآٍضزُ سيتَل ٍ طاظيق كگبُيپبال يُيهح ؿتيظ ٍ يا٢تهبز يّب قبذم زض ثْجَز هٌَٓض ثِ

 يارطا اظ ّسٜ لصا. گطٞت ٢طاض طاظيق ًٟت فيپبال قط٦ت ٦بض زؾتَض زض ضٍظ زض ثك٧ِ 20000 يجيت٣ط تيْطٞ ثِ  ٦َضُ ًٟت يؾبظ يٟي٦

 گهبظ  ًٟت ٍ ًٟتب ي،يثٌع ،LPG لي٢ج اظ ؾج٥  يّب ٞطآٍضزُ سيتَل فياٞعا ٍ ٦َضُ ًٟت لي٢ج اظ ييؾٌگ يّب ٞطآٍضزُ سيتَل ٦بّف پطٍغُ ييا

 Slurry)  ٥ٌيسض٦ٍطگيه ّ ياؾهلط  ،( SDA) ٌگيآؾهٟبلت  يز حهالل  ،( VDU) ذالء زض طيت٣ُ سيرس يٍاحسّب هٌَٓض ييا ثِ. ثبقس يه

HCK  )ٍ سضٍغىيّ سيتَل ٍاحس (HPU )ًؿهجت  ييّوچٌ ٍ قس ذَاّس احساث  ِ  هَرهَز (  HCU) ٌگيسض٦ٍط٦يه ّ ٍاحهس  Revamp ثه

 قهط٦ت  ؾهج٥  يّهب  ٞهطآٍضزُ  سيه تَل عاىيه ٍ سيضؾ ذَاّس هو٧ي حسا٢ل ثِ ٦َضُ ًٟت سيتَل پطٍغُ ييا ٦بهل يارطا ثب. قس ذَاّس ا٢سام

 ههص٦َض  پهطٍغُ  لهصا  اؾهت،  هخجهت  ؾهج٥  يّهب  ٞطآٍضزُ ٍ يهٌٟ ٦َضُ ًٟت اؾپطز ٦ط٤ ٦ِ ييآًزب اظ. بثسي يه فياٞعا طاظيق ًٟت فيپبال

 ٦هبّف  هَرهت  پطٍغُ ييا عيً يؿتيظ ٍيهح  لحبِ ثِ ييّوچٌ. قس ذَاّس طاظيق ًٟت فيپبال قط٦ت يا٢تهبز يثبظزّ فياٞعا هَرت

 .ثبقس يه زالض َىيليه 644َطح هجلٙ ٦ل  يثطآٍضز هبل .قس ذَاّس زضنس 5/3 يثبال گَگطز يهحتَا ثب ٦َضُ ًٟت سيتَل

 : ثِ قطح ظيط هيجبقس ٞبظايي پطٍغُ قبهل ؾِ 

1-VDU  Revamp  

 ( زؾتگبُ ايعٍهب٦ؽrevampثْؿبظي)-2

 SLURRy  ٍ SDA احساث ٍاحسّبي تجسيل ٦بتبليؿتي هبًٌس -3

هٌْسؾهي ٍ اه٧هبى    ًٓط ٢طاض زاضز. زضايي ضاؾهتب هُبلٗهبت   زض ظهيٌِ ٦بّف هيعاى ًٟت ٦َضُ ثْؿبظي ٍ ثبظؾبظي ٍاحس ت٣ُيط زض ذال هس

 هيجبقس. قطٍٔ ٍ ّن ا٦ٌَى زض حبل ًْبيي قسى 1398ؾبلتَؾٍ قط٦ت َطاحي ٍ ؾبذتوبى  ًٟت اظ اٍاذط  ٌٞيؾٌزي 

قطٍٔ ٞبظّهبي   ثبقس الظم ثِ ش٦ط اؾت هٌٌَ ثِ ًْبيي ؾبظي ي٧ي اظ ؾِ گعيٌِ ٠َٞ هي 3ٍ  2تهوين گيطي زض ذهَل احساث ٞبظّبي 

 بض ًيؿت.ثِ نَضت ّن ظهبى زٍض اظ اًتٓ 1ٞبظ   EPCثٗسي ٍ ٢طاضزاز 

 :احداث ذط اًتمبل ثرق.4.7.5

 ثط٠ پؿت اظ ثط٠ ٕيتَظ ٍ اًت٣بل ذٍ ٍ ثط٠ يپؿتْب احساث طيت٣ُ بىيه هحهَالت اظ ييگَگطزظزا پطٍغُ بظيً هَضز ثط٠ ييتأه هٌَٓض ثِ

-هيليَى زالض هي 17هبلي َطح ثبقس. ثطآٍضز هي هٌْسؾيهُبلٗبت  ًْبيي ؾبظي ٍ زض حبل اؾت گطٞتِ ٢طاض ٦بض زؾتَض زض طاظيق يؾٗس

 ثبقس.
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 :ّب ٍ رٍاثط.هٌبثع، ريسه5

 اذتيبر ضروت: هٌبثع هبلي در. 5.1

هست هٗبزل ٦َتبُّبي گصاضيضيبل، ؾطهبيِ هيليَى 1ض504ض752قط٦ت ٍرَُ ٣ًسي هٗبزل، 29/12/1400 هٌتْي ثِ ؾبل هبليزض پبيبى 

 ّبي ربضي هٗبزليليَى ضيبل، هزؤَ زاضاييه 2ض980ض703تزبضي ٍ ٚيط تزبضي هٗبزل  ّبيهيليَى ضيبل، زضيبٞتٌي 18ض925ض386

ثبقس. هٌبثٕ هبلي زض زؾتطؼ قط٦ت ثَاؾُِ هيضيبل  هيليَى 4ض819ض409 ؾپطزُ ثب٧ًي هٗبزلٍ ؾَز  ضيبل هيليَى 63ض281ض337

 گطزز.ّبي ٍيػُ تبهيي هيتبهيي ذَضا٤ ثطذي نٌبيٕ ّوزَاض ٍ ٞطٍـ ثَضؾي ٞطآٍضزُ

  :هبلي ريسه هديريت .5.2

 ثِ هطثٌَ هبلي ّبي ضيؿ٥ هسيطيت ٍ ًٓبضت ٍ الوللي ثيي ٍ زاذلي هبلي ثبظاضّبي ثِ ّوبٌّگ زؾتطؾي ثطاي قط٦ت، هسيطيت

 ايي. ٦ٌس هي تحليل ٍ تزعيِ ّب ضيؿ٥ اًساظُ ٍ زضرِ حؿت ثط ضا پصيطي آؾيت زاذلي، ضيؿ٥ ّبي گعاضـ َطي١ اظ قط٦ت ٖوليبت

 هسيطيت. ثبقس هي ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ ٍ اٖتجبضي ضيؿ٥ ،(ّب ٢يوت ؾبيط ضيؿ٥ ٍ اضظ ًطخ ضيؿ٥ قبهل) ثبظاض ضيؿ٥ قبهل ّب ضيؿ٥

 زًجبل ثِ قط٦ت هسيطيت  .زّس ٦بّف ضا ّب ضيؿ٥ اظ پصيطي آؾيت تب ٦ٌس هي ًٓبضت قسُ ارطا ّبي ؾيبؾت ٍ ّب ضيؿ٥ ثط قط٦ت

 هٗتجط ّبيًبهِيوبًت اذص ٍ ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ ٦بّف رْت ؾْبم ؾَز هٌبؾت تَظيٕ َطي١ اظ ّب ضيؿ٥ ايي احطات ٦طزى حسا٢ل

 .ثبقسهي ض٢جب ؾبيط ثب قط٦ت ٞٗلي ه٢َٗيت اضظيبثي ّوچٌيي ٍ تَليس ٞطآيٌس زض ثبظًگطي ٍ اٖتجبضي هكتطيبى اظ ثب٧ًي

 :ثبزار ريسه .5.2.1

 ثب ثبظاض ضيؿ٥ اظ پصيطي ؾيتآ. زّس هي ٢طاض اضظي هجبزلِ ّبي ًطخ زض تٛييطات ضيؿ٥ هٗطو زض ضا آى اٍل ٍّلِ زض قط٦ت ّبي ٗبليتٞ

 اضظ ّبي ًطخ زض هحتول ه٣ٌُي تٛييط ي٥ تبحيط حؿبؾيت، تحليل ٍ تزعيِ. قَز هي گيطي اًساظُ حؿبؾيت، تحليل ٍ تزعيِ اظ اؾتٟبزُ

 ثِ ٍ ٦ٌس هي ت٧ويل ضا ضيؿ٥ هٗطو زض اضظـ حؿبؾيت، تحليل ٍ تزعيِ ثطاي تط ََالًي ظهبًي زٍضُ. ٦ٌس هي اضظيبثي ضا ؾبل َي زض

 يب ثبظاض ّبي ضيؿ٥ اظ قط٦ت پصيطي آؾيت زض تٛييطي ّيچگًَِ .٦ٌس هي ٦و٥ ثبظاض، ّبي ضيؿ٥ اظ پصيطي آؾيت اضظيبثي زض قط٦ت

 ضا ظيط هَاضز  اضظ، ضيؿ٥ اظ پصيطي آؾيت ٦طزى هسيطيت هٌَٓض ثِ قط٦ت .اؾت ًسازُ ضخ ّب، ضيؿ٥ آى گيطي اًساظُ ٍ هسيطيت ًحَُ

 :گيطز هي ث٧بض

 :ارز ريسه هديريت .5.2.1.1

 زض اضظ تؿٗيط ًطخ اؾبؼ ثط َّايي ؾَذت ٍ انلي ّبيٞطآٍضزُ پٌذ ٞطٍـ ّوچٌيي ٍ ذبم ًٟت ذطيس ذهَل زض قط٦ت هٗبهالت

 هي ذبم ًٟت رْبًي ّبيًطخ اظ هتبحط ّبٞطآٍضزُ ٍ ذبم ًٟت ّبي٢يوت اي٧ٌِ ثِ تَرِ ثب ٍ قَزهي گصاضي٢يوت ٍ تٗييي ًيوب ؾبهبًِ

 ًَؾبًبت ثٌبثطايي. قَزهي زازُ پَقف ّب ٞطآٍضزُ ٞطٍـ ًطخ اٞعايف َطي١ اظ ذبم ًٟت ذطيس ثْبي تؿٗيط ًطخ اٞعايف لصا ثبقٌس،

 .اؾت ًساقتِ قط٦ت ٖول٧طز زض اي هالحِٓ ٢بثل تبحيط اضظ ًطخ
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 ّب:سبير ليوتريسه  .5.2.1.2

 زض هكتط٤ گصاضيؾطهبيِ ّبينٌس٠ٍ گصاضيؾطهبيِ ٍاحسّبي ذطيس نطٜ ؾَزآٍضي اٞعايف رْت قط٦ت ٣ًسي هٌبثٕ اظ ثركي

 ٍ ّبنٌس٠ٍ ًَٔ ايي ٞٗبليت هبّيت ثِ تَرِ ثب. اؾت قسُ( ثْبزاض اٍضا٠ ٍ ثَضؼ ؾبظهبى ًٓبضت تحت) حبثت زضآهس ثب ثْبزاض اٍضا٠

. زاقت ذَاّس قط٦ت هبلي ٍيٗيت ثط ًبچيعي تبحيط ثْبزاض اٍضا٠ ٢يوت ًَؾبى قط٦ت، ايي زض ّبنٌس٠ٍ ايي زض گصاضيؾطهبيِ هجلٙ

 .اؾت ًكسُ اضائِ ّبزاضايي گًَِ ايي ٢يوت ًَؾبى ثِ ًؿجت حؿبؾيت تحليل ٍ تزعيِ لصا

 :اعتجبری ريسه هديريت .5.2.2

 ثطاي هبلي ظيبى ثِ هٌزط ٦ِ ثبقس ًبتَاى ذَز ٢طاضزازي تْٗسات ايٟبي زض ٢طاضزاز َطٜ ٦ِ زاضز اقبضُ ضيؿ٧ي ثِ اٖتجبضي ضيؿ٥

 ٦طزُ اتربش ضا ه٣تًي هَاضز زض ٦بٞي، ٍحي٣ِ اذص ٍ هٗتجط ٢طاضزاز ّبي َطٜ ثب تٌْب هٗبهلِ ثط هجٌي ؾيبؾتي قط٦ت. قَز قط٦ت

 قسُ ًٓبضت هؿتوط ََض ثِ هكتطيبى اٖتجبض. زّس ٦بّف ضا هكتطيبى تَؾٍ تْٗسات ايٟبي زض ًبتَاًي اظ ًبقي اٖتجبضي ضيؿ٥ تب اؾت،

 ٞطٍـ ثِ العام ٍ ّب هحسٍزيت َطي١ اظ اٖتجبضي پصيطي آؾيت. يبثس هي گؿتطـ تبييسقسُ ٢طاضزازّبي َطٜ ثب هٗبهالت ٦ل اضظـ ٍ

 هلي قط٦ت اظ َلت قبهل تزبضي ّبي زضيبٞتٌي .يبثسهي ٦بّف ٍ ٦ٌتطل ايطاى ٦بالي ثَضؼ ٍ اًطغي ثَضؼ قط٦تْبي زض ّبٞطآٍضزُ

 ّوچٌيي. قَز هي اًزبم زضيبٞتٌي ّبي حؿبة هبلي ٍيٗيت اؾبؼ ثط هؿتوط اٖتجبضي اضظيبثي. ثبقسهي ايطاى ًٟتي ّبيٞطآٍضزُ پرف

 ايطاى ٦بالي ثَضؼ ٍ اًطغي ثَضؼ قط٦تْبي َطي١ اظ يب هؿت٣ين نَضت ثِ ٦بٞي ٍ الظم ٍحي٣ِ اٖتجبضي ّبيٞطٍـ ذهَل زض قط٦ت

 .ًوبيس هي اذص

 :ًمديٌگي ريسه هديريت. 5.2.3

 تبهيي ثلٌسهست ٍ هست هيبى هست، ٦َتبُ هسيطيت ثطاي هٌبؾت ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ چبضچَة ي٥ ٣ًسيٌگي، ضيؿ٥ هسيطيت ثطاي قط٦ت

 ًٓبضت َطي١ اظ ٦بٞي، ؾپطزُ ًگْساضي َطي١ اظ ضا ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ قط٦ت. اؾت ٦طزُ تٗييي ٣ًسيٌگي هسيطيت العاهبت ٍ ٍرَُ

 .٦ٌس هي هسيطيت هبلي، ّبي ثسّي ٍ ّب زاضايي ؾطضؾيس ه٣بَٕ تُجي١ َطي١ اظ ٍ ٍا٢ٗي ٍ قسُ ثيٌي پيف ٣ًسي ّبي رطيبى ثط هؿتوط
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 .ًتبيذ ٖوليبت ٍ چكن اًساظ ّب : 6

  :قط٦ت هبليز ٖول٧ط ثطضؾي 6.1

1400/12/291399/12/30دارايي ّب

دارايي ّبی غير جبری:

     7,437,570      21,378,830زاضايي ّبي حبثت هكَْز

        521,619           568,594زاضايي ّبي ًبهكَْز

     2,818,394        4,775,845ؾطهبيِ گصاضي ّبي ثلٌس هست

          87,992             95,446زضيبٞتٌي ّبي ثلٌس هست

          15,150             15,150ؾبيط زاضايي ّب

    10,880,725     26,833,865جوع دارايي ّبی غير جبری

دارايي ّبی جبری:

        532,867           602,737پيف پطزاذت ّب

   15,439,070       39,267,759هَرَزي هَاز ٍ ٦بال

      1,154,607        2,980,703زضيبٞتٌي ّبي تزبضي ٍ ؾبيط زضيبٞتٌي ّب

    16,060,187       18,925,386ؾطهبيِ گصاضي ّبي ٦َتبُ هست

     1,453,045        1,504,752هَرَزي ٣ًس

  34,639,776      63,281,337جوع دارايي ّبی جبری

    45,520,501         90,115,202جوع دارايي ّب

حمَق هبلىبًِ ٍ ثدّي ّب

حمَق هبلىبًِ

     1,027,549        1,027,549ؾطهبيِ 

        102,755           102,755اًسٍذتِ ٢بًًَي

      2,861,541         2,861,541ؾبيط اًسٍذتِ ّب

         (67,242)          (123,471)ؾْبم ذعاًِ

            4,936              26,126نطٜ ؾْبم ذعاًِ

   21,908,211       34,666,870ؾَز)ظيبى( اًجبقتِ

  25,837,750       38,561,370جوع حمَق هبلىبًِ

ثدّي ّب

ثدّي ّبی غيرجبری

      4,067,811        4,520,385پطزاذتٌي ّبي ثلٌس هست

        986,083        1,441,003شذيطُ هعايبي پبيبى ذسهت ٦بض٦ٌبى

     5,053,894         5,961,388جوع ثدّي ّبی غيرجبری

ثدّي ّبی جبری:

      6,952,836      29,324,540پطزاذتٌي ّبي تزبضي ٍ ؾبيط پطزاذتٌي ّب

     3,591,420         2,716,291هبليبت پطزاذتٌي

               -         6,304,000تؿْيالت هبلي

          63,309             89,346ؾَز ؾْبم پطزاذتٌي

     3,035,437         6,126,950شذبيط

        985,855        1,031,317پيف زضيبٞت ّب

  14,628,857      45,592,444جوع ثدّي ّبی جبری

   19,682,751      51,553,832جوع ثدّي ّب

    45,520,501         90,115,202جوع حمَق هبلىبًِ ٍ ثدّي ّب

6.1.1.غَرت ٍضعيت هبلي
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شرح

سال مالي منتهي به 

1400/12/29

سال مالي منتهي به 

1399/12/30

ميليون ريالميليون ريال

313,536,786145,352,994زضآهسّبي ٖوليبتي

)127,988,249()281,567,292(ثْبي توبم قسُ زضآهسّبي ٖوليبتي

31,969,49417,364,745سَد ًبذبلع

ِ ّبي ٞطٍـ، ازاضي ٍ ٖوَهي )3,159,767()5,218,288(ّعيٌ

375,4909,144,945 ؾبيط زضآهسّب

ـ هَرَزي ّب( --ؾبيط ّعيٌِ ّب)ظيبى ٦بّف اضظ

)4,842,798(5,985,178

27,126,69623,349,923سَد عوليبتي

)2,471()130,654(ّعيٌِ ّبي هبلي

3,534,3761,177,976ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي ٚيطٖوليبتي

30,530,41824,525,428ؾَز ٖوليبت زض حبل تساٍم ٢جل اظ هبليبت 

)3,791,420()3,252,497(هبليبت ثط زضآهس 

27,277,92120,734,008سَد ذبلع

سَد پبِي ّر سْن:

23,01018,750 ٖوليبتي- ضيبل

3,5561,431 ٚيطٖوليبتي- ضيبل

26,56620,181ؾَز پبيِ ّط ؾْن - ضيبل

6.1.2 .گسارش همبيسِ ای غَرت سَد ٍ زيبى 
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1400/12/291399/12/30واحد اندازه گيرينام محصول

13,54132,827هتط ه٧ٗتحالل

44,85548,312هتط ه٧ٗتؾَذت ؾج٥ ٍ ؾٌگيي رت

565,946436,331هتط ه٧ٗتثٌعيي هٗوَلي

31,12756,941هتط ه٧ٗتًٟت ؾٟيس

1,184,1851,144,736هتط ه٧ٗتًٟت گبظ

471,722331,630هتط ه٧ٗتًٟت ٦َضُ ٍ هبلچ

1,8402,004هتط ه٧ٗتگَگطز

322,530336,535هتط ه٧ٗت٦ٍيَم ثبتَم

33,139480هتط ه٧ٗت٢يط 60/70

024,406هتط ه٧ٗت٢يط ام ؾي 250

66,31157,452هتط ه٧ٗتگبظ هبيٕ

5,3915,320هتط ه٧ٗتآيعٍٞيس

27,49237,910هتط ه٧ٗتآيعٍضيؿبي٧ل

211,758277,236هتط ه٧ٗتًٟتب

2,979,8372,792,120روٕ

6.1.3.گسارش همبيسِ ای همدار  تَليد
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1400/12/291399/12/30ٍاحس اًساظُ گيطيًبم هحهَل

10,47027,655هتط ه٧ٗتحالل

JP4 1,0492,021هتط ه٧ٗتؾَذت ؾج٥

ATK 49,94148,501هتط ه٧ٗتؾَذت ؾٌگيي

555,674496,586هتط ه٧ٗتثٌعيي هٗوَلي

23,31437,338هتط ه٧ٗتًٟت ؾٟيس

1,158,5181,159,601هتط ه٧ٗتًٟت گبظ

424,963375,053هتط ه٧ٗتًٟت ٦َضُ ٍ هبلچ

1,3401,868هتط ه٧ٗتگَگطز

349,098334,247هتط ه٧ٗت٦ٍيَم ثبتَم 

20,7750هتط ه٧ٗت٢يط 60 / 70

5924,090هتط ه٧ٗت٢يط ام ؾي

64,41457,010هتط ه٧ٗتگبظ هبيٕ

5,3915,320هتط ه٧ٗتآيعٍٞيس

28,23134,752هتط ه٧ٗتآيعٍضيؿبي٧ل

217,879232,432هتط ه٧ٗتًٟتب

2,911,1162,836,472روٕ

6.1.4.گعاضـ ه٣بيؿِ اي ه٣ساض ٞطٍـ
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1400/12/291399/12/30ٍاحس ًبم هحهَل

1,077,536        1,274,970هيليَى ضيبلحالل

JP4 91,956           172,704هيليَى ضيبلؾَذت ؾج٥

ATK 2,799,613        5,569,709هيليَى ضيبلؾَذت ؾٌگيي

24,893,490      64,839,222هيليَى ضيبلثٌعيي 

2,151,854        2,801,828هيليَى ضيبلًٟت ؾٟيس

70,219,913     140,333,246هيليَى ضيبلًٟت گبظ

16,447,309      41,240,253هيليَى ضيبلًٟت ٦َضُ ٍ هبلچ

43,372            89,403هيليَى ضيبلگَگطز

13,012,521       26,411,621هيليَى ضيبل٦ٍيَم ثبتَم 

846,588        1,432,800هيليَى ضيبل٢يط 60 / 70

0              5,226هيليَى ضيبل٢يط ام ؾي

1,899,446        5,589,918هيليَى ضيبلگبظ هبيٕ

169,767           519,596هيليَى ضيبلآيعٍٞيس

1,746,138        2,941,719هيليَى ضيبلآيعٍضيؿبي٧ل

9,953,490      20,314,571هيليَى ضيبلًٟتب

     145,352,994   313,536,786روٕ

6.1.5.گعاضـ ه٣بيؿِ اي هجلٙ  ٞطٍـ
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 همبيسِ اذتالف ًرخ فرآٍردُ ّب ثب ليوت ًفت ذبم)ورن اسپرد(:6.1.6

12هبِّ سبل 1400

هیبًگیي ًفت خبم 

دالر/بطىِ

69.08خَران دریبفتيًفت خبم سرٍستبى

68.35خَران دریبفتيًفت خبم گچسبراى

67.76خَران دریبفتيهیعبًبت گبزی آغبر داالى

68.40هیبًگیي خریذًفت خبم

ًَع فرآٍردُ ضرح هحصَالت
هیبًگیي دالر/بطىِ-

تي

ورن اسپرد 

سبلیبًِ
درصذ

%84.0515.6523فرآٍردُ اصليبٌسیي هعوَلي

%84.8116.4124فرآٍردُ اصليًفت گبز   )500-2500(

%84.2215.8223فرآٍردُ اصليًفت گبز )5000 -2500(

S>500080.0111.6117فرآٍردُ اصليًفت گبز%

%9-6.31-81.96فرآٍردُ اصليًفت وَر180ُ

%5-3.14-65.26فرآٍردُ اصليًفت وَر280ُ

%5-3.52-64.88فرآٍردُ اصليًفت وَر380ُ

%15-10.08-58.32فرآٍردُ اصليگبز هبیع

%83.2714.8822فرآٍردُ اصليًفت سفیذ

jp4 84.1115.7123فرآٍردُ اصليسَخت سبه َّایي%

Atk84.1115.7123فرآٍردُ اصليسَخت سٌگیي َّایي%

ًرخ تسعیرارز)ریبل(

ًَع  هَاد اٍلیِضرح خَران

229,544
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 اذيط ّبيلؾبقسُ  ضًٍس ٞطٍـ ٍ ثْبي توبم 6.1.7

13961397139813991400ضرح

39,095,09375,952,695130,179,459145,352,994313,536,786هجلٙ ٞطٍـ
هجلٙ ثْبي توبم 

36,477,60668,007,012123,525,029127,988,249281,567,292قسُ
 

 ٍالعي سَد  6.1.8

سرهبِي 

) هيليَى ريبل (

سَد  

) هيليَى ريبل (

سَد  ّر سْن 

) ريبل (
سبل هبلي

1,027,5491,767,4711,7201395

1,027,5491,810,0381,7621396

1,027,5495,366,5755,2231397

1,027,5491,007,3129801398

1,027,54920,734,00820,1811399

1,027,54928,427,36827,6861400
 

 ذبلع تحليل سَد 6.1.9

ٍ اٞعايف ًطخ ٞطٍـ ثِ زٍضُ هكبثِ ؾبل ٢جل ًبقي اظ اٖوبل ترٟيٝ زض ٢يوت گصاضي ذَضا٤  ًؿجي ؾَز ذبلم زٍضُ ربضي ًؿجت  اٞعايف

 هي ثبقس.ٞطآٍضزُ ّب 

 سَد تمسيوي 6.1.10

سبل سَد ًمدی ّر سْن )ريبل(سَد ّر سْن )ريبل(

1,720751395

1,76261396

5,2232,5001397

9807001398

20,18114,1301399
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 فرٍش تحليل 6.1.11

٦ِ ايي ضقس ًبقي اظ زاقتِ اؾت  ضقسزضنس  116 ثب ؾبل گصقتِه٣بيؿِ ربضي زض  َز ٦ِ اضظـ ٞطٍـ ٍا٢ٗي قط٦ت زض ؾبلقهكبّسُ هي

 ّوعهبى زض ؾبل ربضي هي ثبقس.يف ًطخ تؿٗيط اضظ ٞطآٍضزُ ّب زض ثبظاض رْبًي ٍ اٞعااٞعايف ٢يوت 

 

زٍيؿت ٍ  حسا٦خط زٍيؿت ّعاض ضيبل ٍحسا٢ل زض هحسٍزُ ٢يوتي  1400ؾبل ًوَزاض هكرم اؾت، ًطخ اضظ زض ََض ٦ِ اظ ضًٍسّوبى

  ثبقس. هيپٌزبُ ّعاض ضيبل 
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 ًمديٌگيتحليل  6.1.12

ّبي ٣ًسيٌگي، قطايٍ ٣ًسيٌگي ثب زض ًٓط گطٞتي ٍيٗيت هٌبؾت ًؿجت اؾت.ضًٍس تٛييطات ٍرِ ٣ًس زض ًوَزاض ظيط ًوبيف زازُ قسُ   

 ّبي ثب٧ًي ٍ ٞطٍـ٣ًسيٌگي ًبقي اظ اٞعايف ؾپطزُ اٞعايكي . ضًٍسهي ثبقس  تَرِ هَضزآتي تبهيي ًيبظّبي ثطاي اهب  هُلَة ًؿجتب قط٦ت

 ثبقس هي ّبي ٍيػُٞطاٍضزُ

 
 

 ضدُ تحليل ثْبی توبم 6.1.13

 :ثبقسهي ثِ قطح ظيط 1400 اؾٌٟس 29هٌتْي ثِ  ؾبل هبليزضقط٦ت ّبي تَليس ّعيٌِاَالٖبت 

 

 

 

 

 

 زّس. ثْبي توبم قسُ قط٦ت زض ّبي ًٟتي ضا تك٧يل هيثرف آٖن ثْبي توبم قسُ تَليس ٞطآٍضزُ ٦ِاؾت  هَاز اٍليِ ٖوستب قبهل ًٟت ذبم

روٕ  اٞعايفًبقي اظ  اٞعايف ثرف ٖوسُ اييزاقتِ اؾت ٍ  اٞعايف زضنس 120ؾبل ٢جل  ًؿجت ثِ 1400 اؾٌٟس 29ثِ  ؾبل هبلي هٌتْي

 ثَزُ اؾت. ّبي ؾبذتّعيٌِ

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

 رًند نقدینگي ػزمت پاالیغ نفت ػیزاس

ًؿجت اظ ٦ل هجلٙ ًَٔ ّعيٌِ

97.7%  293,585,625 هَاز

0.10%  299,618 زؾتوعز

2.19%  6,575,034 ؾطثبض

100%  300,460,277 روٕ
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 تّبی هبلي ضروًسجت اّن  6.1.14

 

 

ؾبل 98 ؾبل 99 ؾبل 1400

1.15 2.37 1.39

0.75 1.28 0.51

0.61 1.20 0.45

0.04 0.46 0.30

0.17 0.80 0.71

0.01 0.14 0.09

0.78 0.43 0.57

)ROA( ثبظزُ زاضايي

)ROE( ثبظزُ ح٠َ٣ نبحجبى ؾْبم

ثبظزُ ٞطٍـ)حبقيِ ؾَز ذبلم(

ًؿجت ثسّي

رسٍل ه٣بيؿِ اي اّن ًؿجت ّبي هبلي 

قطح

ًؿجت ربضي

ًؿجت آًي

ًؿجت ٍرِ ٣ًس

 

 

قطح اًَأ ًؿجت ًَٔ ًؿجت

ًؿجت زاضايي ّبي ربضي ثِ ثسّي ّبي ربضي ًؿجت ربضي

ًؿجت  آًي ) زاضايي ربضي ثِ ٚيط اظ هَرَزي ٦بال ، 

پيف پطزاذت ٍ ؾپطزُ ؾٟبضقبت( ثِ ثسّي ّبي  ربضي
ًؿجت آًي

ًؿجت ؾطهبيِ گصاضي ٦َتبُ هست  ثِ ايبِٞ هَرَزي ٣ًس 

ثِ ثسّي ّبي ربضي
ًؿجت ٍرِ ٣ًس

ًؿجت ؾَز ذبلم قط٦ت ثِ روٕ زاضايي ّب )ROA( ثبظزُ زاضايي

ًؿجت ؾَز ذبلم قط٦ت ثِ  ح٠َ٣ نبحجبى ؾْبم )ROE( ثبظزُ ح٠َ٣ نبحجبى ؾْبم

ًؿجت ؾَز ذبلم قط٦ت ثِ ٞطٍـ قط٦ت ثبظزُ ٞطٍـ

ًؿجت ٦ل ثسّي ثِ ٦ل زاضايي ًؿجت ثسّي ًؿجت ثسّي

ًؿجت 

٣ًسيٌگي

ًؿجت 

ؾَز آٍضي
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 تحليل ًسجت ّبی ًمديٌگي 6.1.15

ّبي ٣ًسيٌگي قط٦ت زض توبهي ثبقس. ًؿجتپبؾرگَيي ثِ تْٗسات ٦َتبُ هست هيّبي ٣ًسيٌگي ًكبى زٌّسُ تَاًبيي قط٦ت ثطاي ًؿجت

ثبقس ٦ِ قط٦ت اظ ًٓط پطزاذت تْٗسات ٦َتبُ هست زض ٍيٗيت زٌّسُ ايي اهط هيٍيٗيت هٌبؾجي زاقتِ ٍ ًكبىّبي گصقتِ ٍ ربضي زٍضُ

ٖسز حبنل قسُ  ،اًستكريم زازُ "ي٥ " ًؿجت ربضي ضا گطاى ٦ِ ٖسز هٌبؾت ثطايثب تَرِ ثِ ًٓط ثؿيبضي اظ تحليل ثبقس.هُلَثي هي

 .ثب ضيؿ٥ ؾَذت هُبلجبتكبى هَارِ ًرَاٌّس قس يب اٖتجبضزٌّسگبى ثبل٣َُ هطثٌَ ثِ قط٦ت هٌبؾت اؾت ٍ هي تَاى گٟت ثؿتب٧ًبضاى
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 سَدآٍریّبی تحليل ًسجت 6.1.16

 ؾبل ؾَز ذبلم اٞعايف ٖلي ضٚن ٦بّف يبٞتِ ٦ِ ًؿجت ثِ ؾبل ٢جلربضي  ؾبل ّب زضاي ًؿجت ثبظزُ هزؤَ زاضاييثطضؾي ه٣بيؿِ    

 ثبٖج تًٗيٝ ايي ًؿجت گطزيسُ اؾت. هزؤَ زاضايي ّب زٍضُ هكبثِ ؾبل گصقتِ اٞعايف جت ثًِؿ ربضي

اي ًؿجت زض ه٣بيؿِ ثب ؾبل  .٦ٌسهيعاى ٦بضايي ي٥ قط٦ت زض ذل١ ؾَز ذبلم ثطاي ؾْبهساضاى ضا ثطضؾي هي ؾْبم ثبظزُ ح٠َ٣ نبحجبى    

 زّس.ضا ًكبى هي حبثتيگصقتِ ضًٍس ًؿجتب 

 ثدّيتحليل ًسجت  6.1.17

ثَزى  "ي٥"ّبي قط٦ت اؾت. ثب تَرِ ثِ ٦وتط اظ ّبي قط٦ت زض تبهيي ٍ تحهيل روٕ زاضاييايي ًؿجت ًكبى زٌّسُ اّويت ٍ ٣ًف ثسّي

ثبقس ٍ ثيبًگط اَويٌبًي اؾت ّبي آى اؾت، ٍيٗيت قط٦ت هُلَة هيثيكتط اظ ثسّيّبي قط٦ت ٦ِ زاضاييايي ًؿجت زض قط٦ت ٍ ثيبى ايي

 تَاًٌس زاقتِ ثبقٌس.٦ِ ثؿتب٧ًبضاى قط٦ت ثطاي ٍنَل هُبلجبت ذَز هي

 هبلي ّبیتحليل ّسيٌِ 6.1.18

-هي ّبي زاذلي ثب٥ًزضيبٞتي اظ ثْطُ پطزاذتٌي تؿْيالت هطثٌَ ثِ ٖوستب ضيبل،  ليَىهي  130ض654  ربضي ثِ هجلٙ ؾبل ّعيٌِ هص٦َض زض

 ثبقس.
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 ّبی آيٌدُ ضروتثرًبهِ 6.2

 1411پيص ثيٌي عولىرد سبل 6.2.1

 ثرآٍردی هحبسجِ گرديدُ است. ثِ غَرت هبِّ 12ثر هجٌبی 1411پيص ثيٌي  عولىرد سبل 

ثشآٍسد سبل هٌتْي 

1401/12/29

 سبل هٌتْي 

1400/12/29

بلهيليَى سيبل هيليَى سي

541,384,754313,536,786فشٍش خبلع 

)281,567,292()469,837,596(ثْبي توبم ضذُ وبالي فشٍش سفتِ 

71,547,15831,969,494سَد ًبخبلع

)5,218,288()5,854,073(ّضيٌِ ّبي فشٍش ، اداسي ٍ عوَهي 

200,249375,490خبلع سبيش دسآهذّب ٍ ّضيٌِ ّبي عوليبتي

65,893,33427,126,696سَد ) صيبى ( عوليبتي

)130,654()2,169,266(ّضيٌِ هبلي

400,7023,534,376خبلع سبيش دسآهذّب ٍ ّضيٌِ ّبي غيشعوليبتي

64,124,77130,530,418سَد لجل اص هبليبت 

)3,252,497()14,428,073(هبليبت

49,696,69827,277,921سَد خبلع

4,51826,566سَد ّش سْن*

ضشح

عملکرد شرکت

 

 

 ثط هجٌبي تٗساز ؾْبم اٞعايف ؾطهبيِ رسيس لحبِ گطزيسُ اؾت.  1401*رْت  هحبؾجِ ؾَز ّط ؾْن ؾبل هبلي 
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 جدٍل تحليل حسبسيت 6.2.2

221,000 234,000247,000 260,000    273,000  286,000   299,000   

86.872,750   3,080    3,410    3,739      4,069     4,399      4,728      

91.693,091   3,437    3,782    4,128      4,474    4,820      5,165      

96.523,432   3,794    4,156     4,518      4,880    5,242      5,603      

101.353,774   4,152    4,530    4,908         5,286     5,663      6,041      

106.174,114   4,508    4,902    5,269      5,690     6,084      6,478      

ت ذبم گچؿبضاى  ًطخ ًٟ

)زالض ثط ثك٧ِ(

ًطخ تؿٗيط اضظ )ضيبل(

تحليل حسبسيت سَد ّر سْن در سبل 1401

 

ضيبل ثِ  260ض000زالض ٍ ًطخ تؿٗيط اضظ  96.52ذبم ثِ اظاء  ّط ثك٧ِ ، ًطخ ًٟت 1401تحليل حؿبؾيت ؾَز ّط ؾْن زض ؾبل  زض گعاضـ 

زض ًٓط گطٞتِ قسُ اؾت. زض ايي تحليل تبحيطات ٦بّف يب اٞعايف ًطخ زالضي ًٟت ذبم ٍ ّوچٌيي  1401ٌَٖاى ًطخ پبيِ ٍ پيف ثيٌي ؾبل 

ضيبل( ثط ؾَز ّط ؾْن قط٦ت ثطضؾي  260ض000زالض ثك٧ِ ًٟت ذبم ٍ ًطخ تؿٗيط اضظ  52.96ثِ ًطخ پبيِ )ًَؾبى ًطخ تؿٗيط اضظ  ًؿجت 

گطزيسُ اؾت. ثب زض ًٓط گطٞتي ًتبيذ رسٍل ٠َٞ ؾَز ّط ؾْن ثب ًَؾبى ًطخ ًٟت ذبم ٍ تؿٗيط اضظ ضاثُِ هؿت٣ين زاضز ثِ ٖجبضتي ثب اٞعايف 

ٞت. ٢بثل تَرِ اي٧ٌِ ًطخ ًٟت ذبم ٍ تؿٗيط اضظ، ؾَز ّط ؾْن اٞعايف ٍ زض نَضت ٦بّف ًطذْبي هص٦َض ؾَز ّط ؾْن ًيع ٦بّف ذَاّس يب

 .هيعاى احط پصيطي ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ اظ ًَؾبى ًطخ ًٟت ذبم ًؿجت ثِ تٛييطات ًطخ اضظ ثيكتط ذَاّس ثَز

 ّبی اغليٍ فرآٍردُگبزی ، هيعبًبت ًرخ ًفت ذبم 3.2.6

ثِ اظاي ّط ثك٧ِ ثَزُ اؾت. ثِ هَرت  زالض  68.88 هجلٙ 1400 اؾٌٟس 29هٌتْي ثِ  ؾبل هبليزضٍ هيٗبًبت گبظي هتَؾٍ ٢يوت ًٟت ذبم 

ًطخ تؿٗيط اضظ ثطاي هحبؾجِ  1397ت هحتطم ٍظيطاى، اظ اثتساي آثبى هبُ ئّي 22/7/1397ّه هَضخ  55872/ت 99965تهَيت ًبهِ قوبضُ 

ّبي ف ٍ پرف ٞطآٍضزُّبي تحَيلي اظ پباليكگبُ ّب ثِ قط٦ت هلي پباليّب )ًٟت ذبم ٍ هيٗبًبت گبظي( ٍ ٞطآٍضز٢ُيوت ذَضا٤ پباليكگبُ

 ذطيس ًطخ قَز هي ثيٌييفز. پًٟتي ايطاى )پٌذ ٞطآٍضزُ انلي ٍ ؾَذت َّايي(، ثطاثط ثب هتَؾٍ هبّبًِ ًطخ اضظ زض ؾبهبًِ ًيوب ذَاّس ثَ

  هبُ ّبي آتي ضًٍس اٞعايكي زاقتِ ثبقس . زضّبي انلي ٍضزٍُ ًطخ ٞطٍـ ٞطآ  اٍليِ هَاز ٍ ذبم ًٟت
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 ّبی ٍيصُ فرآٍردًُرخ  4.2.6

ضؾس. ثِ هَرت اَالٖيِ هسيطيت ٖوليبت ثبظاض قط٦ت ثَضؼ ٦بالي ايطاى هَضخ ّبي ٍيػُ قط٦ت زض ثَضؼ ٦بال ٍ اًطغي ثِ ٞطٍـ هيٞطآٍضزُ

قوبضُ گطزز، ثِ هَرت تهَيت ًبهِ ثب ؾ٣ٝ ًَؾبى ٢يوت ثبظ هٗبهلِ هي 12/6/1397ّبي ًٟتي اظ ضٍظ ، ٦ليِ هحهَالت ٞطآٍضز11/6/1397ُ

ّبي ٍيػُ ذَز اًس ٞطآٍضزُ ُّب هزبظ قسپباليكگبُ 1397ت هحتطم ٍظيطاى، اظ اثتساي آثبى هبُ ئّي 22/7/1397ّه هَضخ  55872/ت 99965

ثِ  ضا ثطاي ههبضٜ زاذلي ثط هجٌبي هتَؾٍ هبّبًِ ًطخ تؿٗيط هَضز ٖول زض ؾبهبًِ ًيوب )ثِ ٌَٖاى ًطخ پبيِ( هحبؾجِ يب هؿت٣يوبً نبزض ٦ٌٌس.

 هبُ ّبي آتي ضًٍس اٞعايكي زاقتِ ثبقس . زضايي تطتيت ثِ ًٓط هي ضؾس ًطخ ٞطٍـ ٞطآٍضزُ ّبي ٍيػُ 
 

 تَليد همدار5.2.6

  ؾبلزض  ه٣ساض تَليس قَزثيٌي هيپيف هتطه٧ٗت ثَزُ ٍ 2ض979ض837 ضٍظ ٦بضي 365ثط هجٌبي  1400ؾبل هبلي  زضّب هيعاى تَليس ٞطآٍضزُ

 زض ؾُح ْطٞيت ٖولي هح١٣ گطزز. آتي ،
 

 همدار فرٍش 6.2.6

 ؾُح زض ه٣ساض ٞطٍـ ،آتي ؾبل زض قَز يه يٌثي فيپ ٍ ثَزُ تطه٧ٗته 2ض911ض116 ه٣ساض 1400ؾبل هبلي  زض ّب ٞطآٍضزُ ٞطٍـ عاىيه

 .گطزز هح١٣ يٖول تيْطٞ

 استورار تَليد ٍ حفظ ضرايط ثْيٌِ 7.2.6

 تَليس هُبث١ ثطًبهِپباليف ًٟت ذبم ٍ هيٗبًبت ٍ  

 ٦بّف ؾَذت ٍ يبيٗبت 

 ّبي ثب اضظـاٞعايف تَليس ٞطآٍضزُ 

 تَليس هؿتوط ٍ ٦بّف ظهبى ثؿتِ قسى ٍاحسّب 

 ايثْساقت حطِٞ ايوٌي ٍ ،ظيؿت هحيُي ؾيؿتن ٦يٟيت، ّبي زاذليّبي هويعيارطاي ثطًبهِ 
 

 

 

 وبّص هػرف اًرشی 8.2.6

 ّبهبًيتَضيٌگ ٍ ٦بّف َّاي ايبٞي ٦َضُ 

 ّبي ثربضّب ٍ زيگگيطي هبّبًِ ضاًسهبى حطاضتي ٦َضُاًساظُ 

 ّبي ثربضاٞعايف آة ه٣ُط ثطگكتي ٍ هسيطيت تلِ 

 ٦ٌٌسُ اظ ذٍ ثطگكتيترليِ ظيط آة زائن ثطد ذ٥ٌ 

 ّطتع 50/5ثِ   ّطتع ٦51/5بّف ٞط٦بًؽ ثط٠ تَليسي اظ  

 ثب ت٧ٌَلَغي رسيس 202ٍ  ٦401بضي ٦َضُ تَٗيى ٖبي١ 
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 تب هربظى هَاز ؾٌگيي  MP بضي ذٌَُ ثربض٦تطهين ٖبي١ 

 يَتيليتي تب ٍاحسّب اظ HP ثربض ٦بضي ذٌَُتطهين ٖبي١ 

 هسيطيت ههطٜ اًطغي 

 50001اؾت٣طاض ٍ ارطاي ؾيؿتن هسيطيت اًطغي ايعٍ  

 ثرداری ايوي ٍ پبنثْرُ 9.2.6

 اٞعايف ٖول٧طز ثسٍى حبزحِ ٍ حّٟ ؾالهت ٦بض٦ٌبى 

 هحيُي ٦بّف احطات هرطة ظيؿت 

 پيوب٧ًبضاى ٍ پطؾٌل ضؾوي HSEآهَظـ  

 افسايص رضبيت هطتری ٍ ذيٌفعبى 11.2.6

 ّبي هكتطيبى ٍ شيٌٟٗبىگَيي ثِ زضذَاؾتؾبظي اًتٓبضات ٍ پبؾدثطآٍضزُ 

 ٦بض٦ٌبى، ؾْبهساضاى ٍ ... ()رلت ضيبيت شيٌٟٗبى 

 افسايص سَد سْبهداراى 11.2.6

 آٍضياٞعايف ًطخ ؾَز 

 ّبي قط٦تهسيطيت ّعيٌِ 

 

 ّبثْيٌِ سبزی ويفي فرآٍردُ 2.12.6

 تَليس هُبث١ اؾتبًساضز ٍظاضت ًٟت 

ى ٍ تهٟيِ ذالء ، ايعٍهطيعاؾيَزض ارطاي پطٍغُ ّبي احساث ٍاحس ت٣ُيط ثْجَز ٦يٟي ؾبظي هحهَالت ٍ ٞطآٍضزُ ّبي ًٟتي اظ َطي١  

 ّيسضٍغًي ًٟت گبظ

 تٗساز هحهَالت ٍ ٞطآٍضزُ ّبي ًٟتاٞعايف  

 

 وبروٌبىتَاًوٌد سبزی  3.12.6

 اضت٣بء ؾُح آهَظـ، ترهم ٍ تْٗس ٦بض٦ٌبى 

 رلت هكبض٦ت ٦بض٦ٌبى 

 

 ّبهديريت ذريد ٍ هَجَدی 4.12.6

 اًزبم ذطيسّبي ثِ ه٢َٕ ٍ ثب ٦يٟيت هُلَة 

 ّبؾبهبًسّي اًجبضّب ٍ هَرَزي 
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 آالت ؾبذت زاذلاٞعايف ذطيس تزْيعات ٍ هبقيي 

 

 در دست الدام یتسريع در تىويل پرٍشُ ّب 5.12.6

 

 ّب ٍ زضذَاؾتْبي ٌٞيتؿطيٕ زض ارطاي پطٍغُ 

 ّبي تح٣ي٣بتيتٗطيٝ ٍ ارطاي َطح 

 

 ّبثْجَد رٍش 6.12.6

 ايثْساقت حطِٞ ايوٌي ٍ ظيؿت هحيُي، ّبي زاذلي ؾيؿتن ٦يٟيت،ّبي هويعيارطاي ثطًبهِ 
 (( (MIS) ّبي اؾت٣طاض ؾيؿتن اَالٖبت هسيطيتتساٍم ثطًبهِ 
 (( (MASTERPLANؾيؿتن ربهٕ اًَٟضهبتي٥ ) ّبي اؾت٣طاضپيگيطي ثطًبهِ 
 هسيطيتي هٌْسؾي ٍ ّبي ٖوليبتي،اٞعاضّبي ٦بضثطزي هَضز ًيبظ ثرفتساض٤ ًطم 

 (( (ISMSؾبظي ؾيؿتن هسيطيت اهٌيت اَالٖبت )پيبزُ 
 ؾبظي ؾيؿتن هسيطيت اًطغيربضي 

 اي ٦بضگطٍُ ترههي اًطغيثطگعاضي رلؿبت زٍضُ 

 ّبي شيٌَٟٕطٜ ؾبيط ٦بض٦ٌبى ٍ هٌسي هكتطيبى،ثْجَز ضيبيت 

 ٦ٌتطل هساٍم هيعاى يبيٗبت ٚيطهزبظ ثطضؾي ٍ 
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 طالعبت توبض ثب ضروتا.  7
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