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 معرفی صنعت پاالیشگاه

در واقع انجام یک سری تغییرات فیزیکی و شیمیایی بر روی محصول  (Petroleum Refining) پاالیش نفت خام و فرآیند های آن

کم  باشد. هدف از پاالیش نفت خام تبدیل مادهورودی پاالیشگاه که نفت خام است و تبدیل آن به محصوالت خروجی یا فرآورده های نفتی می

 .باشدفایده و غیر قابل استفاده نفت خام، به فرآورده های نفتی با کیفیت و مورد تقاضای بازار و مصرف کنندگان می

مجموعه ای از امکانات و تجهیزات است که باهم مرتبط بوده و عمل پاالیش نفت خام را انجام  (Petroleum Refinery) پاالیشگاه

باشند. همچنین هر پاالیشگاه خود شامل بخش های مختلفی است دهند. پاالیشگاه ها شامل انواع مختلفی بر اساس ساختار و مواد تولیدی میمی

 .لید و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی بر عهده دارندخاصی در راستای تو که هرکدام وظیفه

 در یک پاالیشگاه نفت با توجه به حساسیت کار و نیاز به دانش و تخصص، مهندسان مختلفی در رشته های مکانیک، فرایند، شیمی، نفت، انرژی،

 .کنندبرق، کامپیوتر، ایمنی وغیره فعالیت می

 انواع پاالیشگاه ها

 :زیر تقسیم نمود ن پاالیشگاه ها را از لحاظ محصوالت تولیدی به سه دستهتوابه طور کلی می

ها تولید سوخت های رایج مانند بنزین، گازوییل، گاز مایع، نفت سفید که متداول ترین نوع پاالیشگاه هستند و هدف آن .پاالیشگاه های سوخت .1

 …و اراک پاالیشگاه آبادان، پاالیشگاه تهران، پاالیشگاه مانند. است …و

 محصوالت این. هستند …ها انواع روغن ها و روان کننده های سبک و سنگین، قیرها وکه محصوالت تولیدی آن .پاالیشگاه های روغن ساز .2

گاه های عملیات یک پاالیشگاه سوخت این کار را انجام دهند. از پاالیش م به صورت مجزا به تولید روغن بپردازند و یا اینکه در ادامهه توانندمی

 .توان به پاالیشگاه نفت پارس و پاالیشگاه نفت بهران اشاره کردمعروف در این حوزه می

که عالوه بر تولید فراورده های سوختی، مواد اولیۀ واحدهای پتروشیمی مانند آروماتیک ها، اتیلن، بوتادین و غیره  .پاالیشگاه های پتروشیمیایی .3

 .توان به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کردگاه های معروف در این حوزه میکنند. از جمله پاالیشرا تولید می

 بزرگترین پاالیشگاهای جهان

 ظرفیت روزانه نام

 1،240،000 هند نگرپاالیشگاه جام

 955،000 پاالیشگاه پاراگوانا ونزوئال

 840،000 اولسان کره جنوبی پاالیشگاه

 775،000 کره جنوبی پاالیشگاه یئوسو
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 پاالیش نفت تهران

تکمیل و  1۳4۶توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز گردید و این پاالیشگاه در سال  1۳44پروژه احداث پاالیشگاه تهران، از سال 

هزار بشکه در روز بود، که طی اصالحات فرآیندی انجام  85های نخست، معادل اندازی شد. ظرفیت اسمی پاالیشگاه تهران در سالراه

های هزار بشکه در روز افزایش یافت. روند روبه رشد مصرف فرآورده 120های نفتی آن به ظرفیت تولید فرآورده 1۳55شده در سال 

هزار بشکه در روز را ایجاب  100نفتی در کشور و تأمین سوخت بازار داخلی، ساخت و راه اندازی پاالیشگاه دوم با ظرفیت اسمی 

 .هزار بشکه در روز افزایش یافت 110با انجام برخی تغییرات، ظرفیت اسمی این پاالیشگاه نیز به  1۳82کرد، که در پی آن در سال 

که باشد. در حال حاضر مشتمل بر دو پاالیشگاه جنوبی و شمالی است، هزار بشکه در روز می 250ظرفیت پاالیش پاالیشگاه تهران 

خیز طور روزانه توسط شرکت ملی مناطق نفتنفت خام مورد نیاز پاالیشگاه تهران به.باشدتأسیسات آن در جنوب تهران مستقر می

 .شوداینچ، از میدان نفتی مارون و میدان نفتی اهواز، واقع استان خوزستان، تأمین می 2۶و  24جنوب و از طریق دو خط لوله 
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بندی گردیده است. با احتساب شرکت پاالیش  طبقه بورس بازاردر  "ی نفتی، کک و سوخت هسته ایهافرآورده"شرکت در گروه 

شرکت پاالیشی کشور در حوزه پاالیش نفت خام فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت  10نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 

های پاالیش نفت خام شرکت پاالیش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحد

 .میگیرد فرآیندی نیز پس از پاالیشگاه شازند امام خمینی اراک در جایگاه دوم قرار

عمده بازار هدف محصوالت شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصوالت اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور 

گردد. ژی عرضه میهای کاال و انربورس دهد. محصوالت ویژه تولیدی شرکت، درهای نفتی ایران میتحویل شرکت ملی پخش فرآورده

های عمده خریدار محصوالت ویژه این شرکت های قیرسازی، شرکتها و شرکتهای تولید کننده انواع روانکاردر این حوزه شرکت

درصد از نفت خام  1۳هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به  250باشند. در حال حاضر پاالیشگاه تهران با پاالیش روزانه می

ر را پاالیش نموده و محصوالت استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با پاالیشی کشو

کند. در خصوص محصوالت پاالیشی به ویژه محصوالت ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حالل و گوگردتولید می

بود عرضه مواجه است و در عمل پاالیشگاه تهران در کنار سایر شرکت پاالیشی نیاز داخلی استراتژیک در حال حاضر بازار داخلی با کم

کنند. با این وجود در خصوص محصوالتی نظیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت باالی محصوالت پاالیشگاه منجر را تامین می

اور مصرف شوند. همچنین محصوالتی نظیر سوخت جت و های بزرگ مجشده است که این محصوالت تا حد امکان در تهران و شهر

های داخلی است. پاالیشگاه تهران در حال حاضر با روغن پایه پاالیشگاه از نظر کمی و کیفی دارای رتبه برتر در بین سایر پاالیشگاه

قوانین ملی و وزارت نفت قابل بررسی توجه به نیاز داخلی برنامه صادراتی ندارد با این وجود صادرات محصوالت در آینده با تغییر در 

 .باشدو تحقق می

 سهامداران عمده:

 5.25 بانک صادرات

 4.76 تجارتبانک 

 3.66 صندوق سرمایه گذاری پاالیش یکم

 2.74 گروه مالی ملت

 33.32 گذاری استانیشرکت های سرمایه

 

https://nabzebourse.com/
https://nabzebourse.com/
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 سرمایهتاریخچه عرضه سهام در بازار

عرضه کرد که ریال  75،000به قیمت هر سهمهزار سهم خود را در فرابورس  ۶1میلیون و  ۳تعداد  91مهر  19چهارشنبه مورخ 

 .هزار سهم خواهد بود ۳7حداکثر خرید هر کارگزاری به همراه تمامی شعب حداکثر 

قیمت مواجه شد به طوری که هر سهم این با افزایش بی سابقه و بعد از هفت ماه به فرابورس برگشت پس نماد متوقف گردید س

درصدی  ۶00هزار تومان رسید و با افزایش  8۳تومان به  55۳هزار و  10شرکت به دلیل تعدیل مثبت، افزایش شدیدی یافت و از 

 .مواجه شد؛ این قیمت سهم در بازار سرمایه ایران بی سابقه است


