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و مشخصات  نام، مشخصات و استانداردهای دارایی پایه -1

 قرارداد
 نام کاال

 التین فارسی

 Light Naphta ی سبکنفتا

 

سط م شده توحصول اعال، مطابق آنالیز مفارس یجشرکت نفت ستاره خل ی سبکنفتامشخصات و استانداردهای ور مثال، به ط

 گردد:به شرح زير ارائه می فارس یجشرکت نفت ستاره خل

 
 

مد نظر در اطالعیه معامالتی آنالیز اعالم خواهد شد نفتا*  بسته به نوع قرارداد   
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 ای سبکنفتمشخصات قرارداد آتی 

 تابلو قرارداد آتی

 بازار مشتقه بورس انرژی ایران
 قرارداد آتی نفتای سبک قرارداد آتی پذيرش شده

 نفتای سبک دارايی پايه

 نماد معامالتی
 YYMM نسب

MM  نماد ماه قرارداد وYY .نماد سال میباشد 

 پیوست جدول طبق استاندارد تحويل

 تن 1 اندازه هر قرارداد

 به ازای هر تن ريال واحد قیمتی

 روزهای کاری بورس انرژی ايرانتمامی / روز قرارداد ماه

 قبل معامالتی روز روزانه تسويه قیمت درصد ±5 دامنه نوسان قیمت روزانه

 قرارداد هر در ريال 100 معادل تن هر ازای به ريال 100 حداقل تغییر قیمت هر سفارش

 .مربوطه اعالم خواهد شد یمعامالت هیر اطالعاز نمادها د کيدر هر  دوره معامالتی

 محل، دوره و فرآيند تحويل
عیه ر اطالدويل حداکثر سه روز کاری پیش از آخرين روز معامالتی، انبارها و فرآيند تح

 تحويل اعالم خواهد شد.
 .گیردمی انجام پايه دارايی صادرات منظور به صرفا تحويل

 معامالتی روز آخرين از پس کاری روز 12:00 ساعت ات تحويل آمادگی گواهی ارائه مهلت

 معامالتی نماد هر در قرارداد 25 حداکثر هر سفارش

های تعهدی باز و سقف مجاز موقعیت
 معامالت

 قرارداد 120،000کلیه افراد حقیقی و حقوقی 
 قرارداد 1،462،000: بازار باز های موقعیت سقف

 امکان انتقال موقعیت تعهدی باز وجود ندارد. ی بازهای تعهددوره و نحوه انتقال موقعیت

 وجه تضمین

 اضافی تضمین وجه اضافه به درصد ارزش قرارداد 20وجه تضمین اولیه: 
 وجه تضمین اضافی: صفر

 10،000ضريب گرد کردن: 
 درصد وجه تضمین اولیه 70: حداقل وجه تضمین
 منطبق با اطالعیه تحويلتضمین تحويل: 

 16:00 لغايت 11:00 ساعت از( رسمی تعطیالت جز به) چهارشنبه تا شنبه معامالتی یروزها و ساعات

 کارمزد ها
و  ن بورسازماسکارمزد معامالت و کارمزد تسويه و تحويل مطابق با مصوبات هیأت مديره 

 اوراق بهادار

 وجه التزام

 بر قرارداد زشار درصد( دهم يک) 1/0 قراردادها وجه التزام در تمامی موارد نکول( الف
 کسر نندهک نکول مشتری از مقابل طرف مشتری نفع به که است نهايی تسويه قیمت اساس

 .گرددمی

 سازمان صوبم کارمزد طبق معامله سر دو هر تحويل و تسويه کارمزد نکول، موارد در( ب
 .شد خواهد دريافت کننده نکول مشتری از بورس

حجم معامالت مبنای محاسبه قیمت 
 روزانهتسويه 

 معامالتی روز طی معامالت درصد 100
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 منطبق با اطالعیه تحويل مهلت ارائه مستندات تسويه و تحويل

 ایلحظهقیمت تسويه 
 همان طی شده املهمع قراردادهای قیمت موزون میانگین با است برابر ایلحظه تسويه قیمت

 لحظه آن تا معامالتی روز

 قیمت تسويه نهايی

 براساس فرمول زير تعیین خواهد شد: ،نهايی تسويه قیمت

 

Fنرخ نفتا   O B  خلیج فارس از آخرين نرخ اعالمی نشريهP l a t t s 

 يک روز پیش از آخرين روز معامالتی

α ف ن مختلکنندگابر اساس عرضه و تقاضا و استعالم میزان پريمیوم/ ديسکانت از عرضه

 شود.کاال و به تشخیص بورس تعیین می

IRR  سنا. امانهبه ريال براساس میانگین آخرين نرخ خريد و فروش س تسعیر دالرنرخ 

 تن به صورت دريايی 30،000ضريب صحیحی از  میزان قابل تحويل: ساير شرايط

مند به خريد قهگذاران عالرمايهنايی سذکر مهم: اعداد اين امیدنامه بر اساس آخرين اطالعات و برآوردهای در دسترس بوده، و به منظور آشت
درج خواهد  معامالتیهای نهايی، بر اساس اعداد و ارقام واقعی و قطعی، در اطالعیه ها و قیمتاست. تاريخارائه شده نفتاقراردادهای آتی 

 گرديد.

          

 

 معرفی و شرح ویژگی های بازار نقدی دارایی پایه -2
 اشاره در ديرباز از نفت کلمه. استشده وارد اروپايی هایزبان به التین و يونانی طريق از که رسدمی «نفت» فارسیِ کلمه به نفتا واژه ريشه

 نويسندگان طريق از واژه همین و بود برداشت قابل زمین سطح از ايران ديگر نقاط و باکو منطقه در که شدمی استفاده سبکی هاینفت به
 لیتوانیايی، بالروسی، اوکراينی، ايتالیايی، روسی، جمله از اروپايی هایزبان از ریبسیا در نفتا کلمه امروزه .شد وارد اروپا به رومی و يونانی

 و بلغارستان در بنزين، به اروگوئه و پاراگوئه آرژانتین، در کهدرحالی است؛ «خام نفت» معنی به بوسنیايی و کرواتی، استونیايی، لِتونیايی،
 .دارد اشاره سفید نفت به لهستان در و ،(گازوئیل) ديزل سوخت به چک جمهوری و اسلواکی

Napht)نفتا ha)  پااليش رتقطی برج در که شودمی گفته باال پذيریاشتعال و فراريت با هیدروکربنی مايع هایسوخت از ایطبقه به 

 سوخت اين. استشده تشکیل انفت از نیز گازی میعانات عمده بخش. گیردمی قرار سفید نفت و LPGمثل  سبک گازهای بین خام نفت

 .است استحصال قابل نیز سنگ زغال قطران از مايع

 مختلف هایفراورده تولید خوراک نعنوا به آن از که هستند نفتا اصلی خريدار پتروشیمی و شیمیايی صنايع. دارد متنوعی کاربردهای نفتا
 مثال برای. کنندمی استفاده صنعتی هایالکل و عینومص الیاف پالستیک، انواع اولیه مواد ها،کنندهرقیق و هاحالل جمله از پتروشیمی

 از استفاده اب همچنین .شوندمی ساخته نفتا با اتیلنی پالستیکی هایترکیب بیشتر و شودمی تشکیل نفتا از رنگرزی تینرهای عمده بخش
 با یرومندن بسیار حاللی نفتا. کرد تبديل یزن ديگر نفتی هایسوخت و باال اکتان هایبنزين به را نفتا توانمی کاتالیستی فرايندهای
 برای آن از همچنین. شودمی ادهاستف نیز ديگر هیدروکربنی مواد تصفیه و شوينده مواد تولید برای جهت همین به است متنوع کاربردهای

 از همچنین نفتا .شودمی ستفادها نیز( یدسف نفت و مايع گاز مشابه) وپزپخت و گرمايشی سوخت عنوان به و هاالک و هاجالدهنده تولید
 از استفاده هب قادر نیز گاز توربین موتورهای. شودمی استفاده سوخت عنوان به فندکها از برخی در و است کفش تمیزکننده واکسهای اجزای

 .شودمی تشکیل نفتا از جت سوخت انواع از يکی و هستند نفتا
 می ها اروماتیک و نفتن ها، الفین ها، پارافین شامل عموما که شودمی کربن اتم 12 ات 5 دارای هایهیدروکربن شامل دقیق طوربه نفتا

 جوش نقطه .است مضر بسیار نیز انسان برای که شود می تندی بو ايجاد باعث نفتا، در آروماتیک ترکیبات وجود مواد، اين میان در .شوند
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 را جوشیده بخش و دهیم حرارت سانتیگراد درجه 200 تا درجه 30 از را خام فتن اگر يعنی. است متغیر سانتیگراد درجه 200 تا 30 از آنها
 را خام نفت از میزان همین نتیجه در آيدمی جوش به حرارت اين در خام نفت درصد 30 تا 15 معموالً. آمد خواهد دست به نفتا کنیم جدا
 275 تا 150) سفید نفت و( درجه 175 تا 70) بنزين با محدوده اين هک داشت توجه بايد البته. کرد تبديل نفتا به مستقیم طوربه توانمی

 .دارد تداخل( درجه

 
 

 :از بارتندع که شوند می بندی تقسیم دسته دو به آنها، در موجود کربن های اتم تعداد اساس بر ها نفتا کلی بطور

Li) سبک نفتای ght  Napht ha) 

 .جوشند می سانتیگراد درجه 145-30 دمايی بازه در که هستند کربن اتم 6-5 شامل

Heavy Napht) سنگین نفتای ha) 

 .باشد می گراد یسانت درجه 200-140 بازه در نیز آنها جوش نقطه و بوده کربن اتم 12-7 شامل ها نفتا از دسته اين

 
 روش های تولید نفتا

 :از عبارتند ها روش اين که کرد تولید متعددی های روش از میتوان را  نفتا

 خام نفت تقطیر
 حالل با استخراج

 خام نفت شده تقطیر محصوالت هیدروژناسیون
 الفین مثال اشباع غیر هیدروکربنی ترکیبات پلیمرازسیون

 آلکیالسیون فرآيند
 .است خام نفت تقطیر روش آنها تولید روش ترين متداول و ترين مهم که
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رد نفتاکارب  
 بنزين ولیدت آن کاربرد ترين ه عمدهک است بنزين تولید برای خام ماده يا و کننده رقیق حالل، تولید نفتی های برش دسته اين اصلی کاربرد

 .هستند مواد اين اصلی خرايدار کراکینگ و پتروشیمی های واحد واقع در است،

 :از عبارتند آنها ترين مهم که هستند گسترده بسیار ترکیبات از دسته اين کاربردهای

 مصنوعی الیاف و پالستیک انواع اولیه مواد
 تینر و رنگ انواع اولیه مواد
 صنعتی الکل تولید
 سفید نفت و مايع گاز مثل خانگی و گرمايشی استفاده برای سوخت تولید
 بنزين تولید

 :میپردازيم بنزين تولید ندفرآي بررسی به ادامه در .است بنزين تولید برای آن از استفاده نفتا کاربرد ترين مهم که آنجايی از

 

کاتالیستی ریفرمینگ فرآیند  
 به ويلط بسیار کربنی زنجیره اب هیدروکربنی ترکیب يک آن در که است امروز صنعت در ها فرآيند ترين مهم از يکی کاتالیستی ريفرمینگ

 از يکی که صورت اين به شود می امانج کاتالیست، بستر 2 از استفاده با حداقل فرآيند اين .شوند می تبديل کوچکتر هیدروکربنی ترکیبات

 .باشد می احیا حال در ديگری و است ريفرمینگ فرآيند انجام حال در ها بستر
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 کاهش و کاتالیست مسمومیت عثبا نفتا، خوراک در فلزات ساير و آرسنیک دار، اکسیژن و دار نیتروژن ترکیبات گوگردی، ترکیبات وجود

 به هک کنیم جدا آن از را اتالسیتک برای مضر ترکیبات بايد کاتالیست، های بستر به خوراک ورود از قبل رو اين از .شود می آن مفید عمر

 .شود می گفته Hydro treatment فرآيند فرآيند، اين
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 به محصوالت گازی، کیباتتر جداسازی از بعد سپس و شود می ريفرمینگ های راکتور وارد شدن گرم پیش و سازی آماده از پس خوراک

St) کننده پايدار برج abi l i zer  شمار به فرآيند اين اصلی صولمح عنوان به که بنزين بر عالوه فرآيند اين در .شوند می فرستاده (

 و هیدروژن تولوئن، بنزن، د،نفرآي اين مهم جانبی محصوالت جمله از .شود می تولید فرآيند اين در نیز ديگری مفید محصوالت رود می

 .هستند ها زايلن
 

نفتا کننده تولید صنایع ایمنی به مربوط های نگرانی  
 يمنیا برای الزم تمهیدات ستیباي آن کننده تولید صنايع و بوده حساسی ماده بسیار است پرکاربردی بساير ماده که حال عین در نفتا

 به فرد يک که صورتی در شود، یم ناحیه آن در درد ايجاد و تورم تحريک، باعث انسان پوست با نفتا تماس .بگیرند نظر در را کارکنان

 اشاره ابتدا در که همانطور نچنی هم .شود روحی يا و تنفسی مشکالت دچار است ممکن گیرد قرار نفتا ترکیبات مجاورت در طوالنی مدت

 گفته موارد هب توجه با .کرد لحاظ نیز ار ايمنی مالحظات اين بايستی فرآيند طراحی در رو اين از و بوده آتشگیر و فرار بسیار مواد اين شد،

در  .وزانیمس می فلر تجهیز در را ها نآ اضطرار شرايط در بلکه کنیم، نمی تخلیه محیط به را نفتا ترکیبات ها، فرآيند در وقت هیچ ما شده،

 نفتا پیوست شده است.  MSDSانتهای اين گزارش، 

 
 

 ، واردات و صادرات دارایی پایهمصرفلید، آمار تو -3
 و گاز واحدهای از بسیاری است ذکر شايان. باشند می دارا را نفتا عرضه پتانسیل بالفعل صورت به کشور پااليشی مجتمع 10 حاضر حال در

 .نمايند می عرضه و تولید سنگین و سبک نفتای نیز کشور (NGL) مايع گاز

Condensat) گازی میعانات ،(NGL) گازی مايعات همچون کیفیت با و سبک یدروکربوریه منابع به دسترسی به توجه با e )نفت و 

 کمک به تا باشد می برخوردار پتروشیمی صنعت به ارائه جهت را رقابتی و کیفیت با نفتای تولید توانمندی ايران عزيزمان کشور سبک، خام
 اين ديگر طرف از. نمايد محصوالت اين ارزش زنجیره توسعه و پايه محصوالت تولید به اقدام آروماتیک تولید و بخار با کراکر فرايندهای
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 که دانست پتروشیمی های طرح و ها مجتمع برای را رقابتی و پايدار توسعه انتظار توان می زمانی که نمود يادآوری بايد نیز را موضوع
 .شود حفظ و تعريف سیستماتیک صورت به پتروشیمی و پااليش صنعت بین ارتباط

بايستی  99ز شهريور م کرد اهای کشور اعالهای نفتی ايران در ابالغیه خود به تمامی پااليشگاهشرکت ملی پااليش و پخش فرآورده
 کاالی نفتای خود را در پنچ طبقه بندی زير عرضه نمايند:

 کربن 10الی  5. نفتای کامل: دارای 1

 کربن  6و  5. نفتای سبک: دارای 2

 کربن 10الی  7ی سنگین: دارای . نفتا3

 کربن 9الی  6. نفتای متوسط: دارای 4

 کربن 12الی  8. بلندينگ نفتا: دارای 5
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ز اين االملل عرضه کرده است که نتن انواع نفتا در دو رينگ داخلی و بی 6،975،575تا کنون مجموعا  99بورس انرژی ايران نیز طی سال 

 تن نفتا به معامله رسیده است. 1،945،560میزان، 
 

 99معامالت نفتا در بورس انرژی ايران طی سال 

 حجم معامله )تن(   حجم عرضه )تن(  نام کاال

 25 26،000 نفتا پااليش نفت آبادان در رينگ داخلی

 0 315،000 نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بین الملل
 64،000 102،000 عباس در رينگ داخلینفتای سبک پااليش نفت بندر 

 90،675 121،675 نفتای سبک پااليش نفت تهران در رينگ داخلی
 33،000 36،000 نفتای سبک پااليش نفت شیراز در رينگ داخلی

 200 6،000 نفتای سبک پااليش نفت کرمانشاه در رينگ بین الملل
 15،050 17،000 نفتای سبک پااليش نفت کرمانشاه در رينگ داخلی

 35،000 570،000 نفتای سبک پااليش نفت آبادان در رينگ بین الملل )پخش(
 19،025 123،500 نفتای سبک پااليش نفت آبادان در رينگ داخلی

 665،000 1،750،000 نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران در رينگ بین الملل
 265000 1،040،000 رينگ بین الملل نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در

 145000 200،000 نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ داخلی
 34800 140،400 نفتای سنگین پااليش نفت تهران در رينگ داخلی

 3500 28،000 نفتای سنگین پااليش نفت تهران در رينگ داخلی.عمده
 0 140،000 بین الملل )پخش(نفتای سنگین پااليش نفت آبادان در رينگ 

 285 28،000 نفتای سنگین تصفیه نشده پااليش نفت شیراز در رينگ داخلی
 16000 19،000 نفتای سنگین تصفیه نشده پااليش نفت شیراز در رينگ داخلی.عمده

 90000 1،030،000 نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران در رينگ بین الملل
 128000 332،000 امل پااليش نفت الوان در رينگ بین المللنفتای ک

 245000 665،000 نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بین الملل
 96000 256،000 نفتای سنگین پااليش نفت الوان در رينگ بین الملل

 0 30،000 نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران در رينگ بین الملل
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 1394لغایت  1383میزان صادرات نفتا در سال های 

 )هزار بشکه در روز( 1394لغایت  1383صادرات نفتا از سال 

 سال 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

 حجم 5/5 4/4 3/1 873/3 - 62/20 5/20 41/18 15/8 62/8 58/10 09/9

 )میلیون بشکه معادل نفت خام( 1394لغایت  1383از سال صادرات نفتا 

 سال 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

 حجم 53/1 22/1 /36 07/1 - 72/5 48/6 82/5 59/2 73/2 34/3 87/2

 تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده داخلی و خارجی -4
 

 نشان داده شده است. 94الی   83پااليشگاه های کشور در سال  نفتادر جدول زير تولید 

 

 )متر مکعب در سال( 1394لغایت 1383نفتای تولیدی پاالیشگاهای ایران از سال 

 شیراز الوان بندرعباس جمع

شهید 
تندگويان 

 تهران

 آبادان اناصفه امام خمینی کرمانشاه تبريز
نام 

 پااليشگاه/سال

2814540 0 0 0 87108 461526 0 225456 739686 1300764 1383 

2818530 0 0 0 102565 427780 0 250755 712845 1324585 1384 

2634205 0 0 0 139795 399310 0 255135 819425 1020540 1385 

2734215 0 0 0 136875 416830 0 144540 681090 1354880 1386 

3105486 207360 0 0 90620 423656 0 212949 832705 1338196 1387 

4051500 668315 0 0 123735 415005 0 343465 780370 1720610 1388 

3867630 1027110 0 0 109865 313535 0 204400 696785 1515845 1389 

4498257 938191 192209 0 47347 438628 0 132120 858286 1891476 1390 

4223741 812017 482739 29743 22822 433123 0 136376 899402 1407519 1391 

4905527 1196460 498767 29832 128033 422416 0 68191 838355 1723473 1392 

4612962 1200603 342463 42746 246074 294072 0 114328 453650 1919026 1393 

4480740 1139165 326310 171915 378505 119720 0 87600 352590 1904935 1394 
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قوانین خاص حاکم بر تولید، مصرف، قیمت گذاری،  -5

 واردات یا صادرات دارایی پایه
 

 د.باشیم فتانت صادرا ياواردات  گذاری،یمتمصرف، ق ید،حاکم بر تول يرانا یاسالم یجمهور یجار ینقوان
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 3ی و بین المللی دارایی پایه طی اخلروند تغییرات قیمت د -6

 سال گذشته
. شودیمشخص م یجهان یطورمعمول با توجه به عرضه و تقاضا و در بازارهابه ینفت هاینفت خام و فرآورده یمتق

بر  یزن یگرعوامل د یاریخواهند داشت. اما بس یشافزا هایمتق یر،تقاضا و کاهش سطح ذخا یشدر هنگام افزا یجه،درنت

 تاثیرگذارند. هانفت و فرآورده یمتق یرو
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 معرفی و مشخصات عرضه کننده اوراق بهادار مبتنی بر کاال  -7
 

 

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس
داری از داری، تعمیر و نگهبا هدف طراحی، مديريت، تامین منابع مالی، احداث، بهره بر 1385شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال 

 25ار در هکت 730دود ترين پااليشگاه خاورمیانه است که با مساحتی حرسید. اين پااليشگاه مدرنپااليشگاه میعانات گازی به ثبت 
اينچ با  36یلومتر و به قطر ک 388تامین خوراک ستاره خلیج فارس توسط خط لوله ای به طول  .کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است

صعب  ن از مسیریهای بوشهر، فارس و هرمزگاه اين خط لوله با پیمايش استانپذيرد کهزار بشکه در روز صورت می 840ظرفیت دريافت 
اهش کس جنوبی و ز میدان مشترک پارپااليشگاه ستاره خلیج فارس به منظور حفظ و استمرار عملیات برداشت گاز ا ابر .گذردالعبور می

گاز ايجاد شده و فراوارده تد بنزين و نفستراتژيک انرژی ماننهای اآالينده های زيست محیطی و تضمین خودکفايی کشور در تامین فرآورده
ولید و پس از افتتاح فاز سوم تدر سال رونق  .کندهايی همچون گاز مايع، هیدروژن، گوگرد، سوخت جت و انواع حالل ها را تولید می

يشگاه ين اين پاالاز شد و توان تولید بنزايش ظرفیت آغمیلیون لیتر بنزين در روز، فرآيند افز 41پااليشگاه ستاره خلیج فارس و تثبیت تولید 
 .ی رسانددرصد م 50ن کشور را به حدود افزايش يافت که سهم اين پااليشگاه در تامین بنزي 5میلیون لیتر در روز با استاندارد يورو  47به 

هزار  180زايش ، شاهد اف« نع تولید سه فاز موجودفع موارسازی ظرفیت و طرح بهینه»اينک با تصويب فاز چهارم ستاره خلیج فارس به نام 
وشیمی های ر تامین خوراک پتردهزار بشکه میعانات گازی خواهیم بود و اين مساله نقشی اساسی  540به  360بشکه ای تزريق خوراک از 

زن انرژی يک در تواهی استراتژگاستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترين پااليشگاه میعانات گازی جهان هم اکنون جاي .کشور خواهد داشت
 .ندژيک تبديل ککند و توانسته است ايران را از وارد کننده بنزين به صادرکننده اين محصول استراتکشور و منطقه ايفا می

 

 
 چشم انداز و ماموریت 

 چشم انداز 
 دستیابی به جايگاه اول تولید بنزين در کشور 

  ننده بنزين در منطقه خاورمیانهشرکت اصلی صادر ک 5تبديل شدن به يکی از 

 

 ماموریت 
 های تولید شده جهت کاهش آاليندگی و اصالح الگوی مصرفبهبود مستمر کیفیت فرآورده 

 دنیا های نفتی با بهره گیری از دانش فنی مطابق با استاندارد های موجود روزتولید فرآورده 

 

 اهداف استراتژیک 

 االيشگاه در دست احداث افزايش میزان تولید انواع بنزين از پ 

 انهی آنتوجه ويژه به منابع انسانی به عنوان سرمايه اصلی سازمان و تالش جهت رفع نیازهای رفا 

   يشگاه ز پاالااعمال روشهای نوين علمی در مديريت ساخت و نصب به منظور ارتقاء سطح بهره قابل حصول 

  نگرش ويژه بهHSE های سازمانبه منظور حفظ برنامه 

 زايش نرخ نهايت اف و در ال روشهای نوين مديريتی تولید در همه سطوح بمنظور ارتقاء راندمان و کارائی سیستماعم

 وریبهره
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 وری و حفظ آنهای افزايش بهرهنگاه ويژه به طرح 

 نتقال ع در اران و تسريبرداری از فناوری اطالعات جهت برقراری ارتباط پايدار بین شرکت، پااليشگاه و پیمانکابهره

 اطالعات بین مراکز يادشده

 ای آنهتوجه ويژه به امر آموزش نیروهای متخصص به منظور باالبردن سطح علمی و توانمنديهای فن 

   مل به ديرعامهم انديشی و توجه به کار گروهی و حذف بروکراسی غیر ضروری جهت دسترسی همه نیروها و

 يکديگر و ترويج نظام شايسته ساالری

  زيست محیطیه محیط زيست، استانداردها و الزامات توجه ويژه ب 

 ودشمی مینأپاسخگوئی به مصرف رو به رشد بنزين و گازوئیل در کشور که عمدتاً از طريق واردات ت 

  ندهای نفت دارشگاههای میعانات گازی نسبت به پااليدستیابی به ارزش افزوده باالتر که احداث پااليشگاه 

   ن و گازوئیل از خوراک پااليشگاه میعانات گازیبنزي %75تولید بیش از 

 افزايش ارزش افزوده میعانات گازی پارس جنوبی 

 گذاریهای سرمايهسیسات زيربنائی منطقه بندرعباس جهت کاهش هزينهأاستفاده از ت 

 
 سرمایه و سهامداران 

باشد:به قرار زير می 1395فهرست آخرين سهامداران شرکت در پايان سال مالی   

امدارانسه  درصد تعداد سهام 

17.90% 228،172،253 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران  

%49 624،749،999 شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین  

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان 

 صنعت نفت
422،077،746 33.1%  

  1 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

  1 شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

 



 

22 
 

 

 

 پذیرش در بورس  -8

 در بازار مشتقه قرارداد آتیفرآیند پذیرش 

بورسیشنهاد پ )درصورت وجود(نام مشاور پذيرش  شماره و تاريخ درخواست پذيرش  

04/1400 /20 تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  
ارسال به هیئت پذيرش  تاريخ 

 توسط بورس
 

 شرايط پذيرش
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