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 و مشخصات قرارداد  نام، مشخصات و استانداردهای دارایی پایه-1
 نام کاال

 التین فارسی
 Methanol متانول

 
شرکت شده توسط  پذيرشمحصول امیدنامه مطابق آنالیز ، پتروشیمی زاگرسمتانول شرکت مشخصات و استانداردهای به طور مثال، 

 گردد:به شرح زير ارائه می پتروشیمی زاگرس

 

 
 
 

مد نظر در اطالعیه معامالتی آنالیز اعالم خواهد شد*  بسته به نوع قرارداد متانول   
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 متانولمشخصات قرارداد آتی 

 تابلو قرارداد آتی

 انرژی ایرانبازار مشتقه بورس 
 قرارداد آتی متانول قرارداد آتی پذيرش شده

 متانول دارايی پايه

 نماد معامالتی
Y متا Y MM 

MM  نماد ماه قرارداد وYY .نماد سال میباشد 

 پیوست جدول طبق استاندارد تحويل

 تن 1 اندازه هر قرارداد

 ريال به ازای هر تن واحد قیمتی

 روزهای کاری بورس انرژی ايرانی تمام 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 هیاز نمادها در اطالع کيدر هر  دوره معامالتی

 محل، دوره و فرآيند تحويل

يل در اطالعیه تحويل روز کاری پیش از آخرين روز معامالتی، انبارها و فرآيند تحو حداکثر سه
 اعالم خواهد شد.

 .گیردمی انجام پايه دارايی صادرات منظور به صرفا تحويل

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

 معامالتی نماد هر در قرارداد 25 حداکثر هر سفارش

 های تعهدی باز و معامالتسقف مجاز موقعیت
 قرارداد 120،000کلیه افراد حقیقی و حقوقی 
 قرارداد 8،613،000سقف موقعیت های باز بازار: 

 وجود ندارد.امکان انتقال موقعیت تعهدی باز  زدوره و نحوه انتقال موقعیت های تعهدی با

 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 روزهای و ساعات

 کارمزد ها
ازمان بورس و کارمزد معامالت و کارمزد تسويه و تحويل مطابق با مصوبات هیأت مديره س

 اوراق بهادار

 وجه التزام

 اساس بر راردادق ارزش درصد( دهم يک) 1/0 قراردادها در تمامی موارد نکول وجه التزام( الف
 .گرددمی کسر کننده نکول مشتری از مقابل طرف مشتری نفع به که است نهايی تسويه قیمت

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

حجم معامالت مبنای محاسبه قیمت تسويه 
 روزانه

 معامالتی روز طی معامالت درصد 100

 منطبق با اطالعیه تحويل مهلت ارائه مستندات تسويه و تحويل

 قیمت تسويه لحظه ای
 همان طی شده ملهمعا قراردادهای قیمت موزون میانگین با است برابر ایلحظه تسويه قیمت

 لحظه آن تا معامالتی روز
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 قیمت تسويه نهايی

 :زير تعیین خواهد شد به صورت تئوريک و براساس فرمول نهايی، تسويه قیمت

قیمت تسويه نهايی = (𝑃𝑀 − 𝛼) × 𝐼𝑅𝑅 

 𝑃𝑀 نرخ متانولC F R آخرين  مجله  چین ازP l a t t s  منتهی به آخرين

 روز معامالتی 
α سبت به نرخ میانگین تفاوت قیمت متانول محموله های صادراتی ايران به مقصد چین ن

P l a t t s شود.که توسط بورس اعالم می 

IRR  مانه سنا. به ريال براساس میانگین آخرين نرخ خريد و فروش سا دالرتسعیر نرخ 

 تن به صورت دريايی 40،000میزان قابل تحويل: ضريب صحیحی از  ساير شرايط
 

مند گذاران عالقهشنايی سرمايهآذکر مهم: اعداد اين امیدنامه بر اساس آخرين اطالعات و برآوردهای در دسترس بوده، و به منظور ت
اعداد و ارقام واقعی و قطعی، در اطالعیه  های نهايی، بر اساسها و قیمتاست. تاريخارائه شده متانولبه خريد قراردادهای آتی 

 د گرديد.درج خواه معامالتی
  



 

 6 | صفحۀ

 

 های بازار نقدی دارایی پایهمعرفی و شرح ویژگی-2
 

همچنین با توجه به . نداز آن مشتق میشو متانول يکی از سه محصول بسیار مهم صنايع شیمیايی در دنیا بوده و مواد بسیاری

لید هیدروژن مصرفی پیل کمبود قابل پیش بینی منابع انرژی در آينده، مصرف مستقیم متانول به عنوان سوخت پاک و يا در تو

با رين نوع الکل هاست های سوختی، بسیار مورد توجه است . متانول يا متیل الکل يا الکل متیلیک يا الکل چوب که ساده ت

ت نهايی مانند الاز محصو یمیايی در تولید بسیاریمتانول به عنوان يکی از مواد پايه ش  شناخته میشود OH3CH فرمول شیمیايی

اده آن در صنايع مختلف ، اين ها، رنگ ها، پالستیک ها و ضديخ ها مورد استفاده قرار می گیرد. تنوع مشتقات متانول و استفاللح

یعی طق دارای گاز طباالی استراتژيک مطرح ساخته است . مزيت رقابتی جهت تولید متانول با منامحصول را به عنوان يک ک

م گاز طبیعی، دارای مزيت می باشد. در اين راستا ج.ا.ايران به دلیل برخورداری از منابع عظی نسبت به ذغال سنگ مانند چین

 .نسبی در اين زمینه می باشد

طم در ال، موجب ترو بوده است و دست داشتن عوامل مختلف در عرضه و تقاضای متانولهمواره با پیچیدگی های خاصی روب

و بوده است. بخشی از با موج جديدی از افزايش ظرفیت جهانی روبر 2010قیمت ها و وضعیت بازار شده است. متانول از سال 

ری رسیدن واحدهای می باشد. پیش بینی می شود عمدتاً به دلیل به بهره بردا MTOاين موج مربوط به تکنولوژی نوظهور 

 يش يابدافزا 2021در  % 72به  2016%در  65یاتی تولید متانول از در چین، میانگین جهانی نرخ عمل MTO جديد

 ا شامل میشودريع دستی بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد که از آن جمله اين صنا مروزه متانول در صنايع پايینا

دستی ديگری در تولید انواع  يینجهت مصارف خانگی و تولید انواع رزين ها. اين رزين ها در صنايع پا (فرمالین)تهیه فرمالدئیدها 

 اردظروف و تجهیزات آشپزخانه، دوربینهای عکاسی، کلید و پريز و انواع چسبهای صنعتی کاربرد اساسی د

لولز برای انواع الیاف و پارچه با ز آن به عنوان محصول نهايی و يا استفاده برای تهیه انواع استات ستهیه اسید استیک و استفاده ا

 و  ... کاربردهای خاص تهیه متیل متاکريالت برای تولید انواع المینیت ها و انواع ورنی

 :کاربردهای جديد متانول در تولید

 TEL.جايگزينجهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزين و  MTBE تهیه

سیلی که هنوز در جهان فسوختهای هیدروژنی و استفاده متانول به جای بنزين در اتومبیلها و جايگزينی آن به جای سوختهای 

 فراگیر نشده است

 جهت جايگزينی سوخت ديزل، جايگزين نفت گاز و گازهای شهری

 مخلوط سازی با بنزين جهت سوخت اتومبیلها
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 ره عرضه متانولررسی اجمالی زنجیب

 تولید کرد. (دست می آيدبک که از ک2Hو  COمخلوطی از )پیر، متانول را از گاز سنتز “ ماتیاس”شیمیدان آلمانی  1۹23در سال 

اتمسفر و  1000-300شار فدر شرايط سختی مانند  در اين فرايند، از کرومات روی به عنوان کاتالیزور استفاده میشد و واکنش

 تفاده میشود که در فشارهایايی اسشیوه مدرن تولید متانول، از کاتالیزوره درجه سانتیگراد انجام میگرفت . در 400دمای حدود 

آيد،  ذشته از ذغال بدست نمیگمورد نظربرای تولید متانول مانند  موثرتری دارند. امروزه گاز سنتز پائین عمل میکنند و کارايی

شده، تحت تاثیر  درجه سانتیگراد با 850مای داتمسفر و  20-10یعی تحت فشار مالیم واکنش متان موجود در گازهای طب بلکه از

اکسید روی و آلومینیوم  ومخلوطی از مس  Hو  COتولید بخار آب و در مجاورت کاتالیزور نیکل تولید میشود  2کاتالیزوری که 

ده شد. اين واکنش در فشار استفا ICIتوسط  1۹66سال اولین بار در است ، واکنش داده و متانول ايجاد میکنند. اين کاتالیزور 

انتیگراد صورت میگیرد. روش ديگر تولید متانول، واکنش دی اکسیدکربن با هیدروژن س درجه  250اتمسفر و دمای  50-100

 که تولید متانول و آب میکند.  اضافی است 

 ر موتورهايی با سیستمد به صورت محدود به عنوان سوختو سوخت بکار برده می شود. متانول  لالمتانول به عنوان ضد يخ ، ح

 مند که يک منبعنا یو الکل میبمتانول آلی يا  احتراق داخلی استفاده میشود. متانول تولید شده از چوب و ساير ترکیبات آلی را 

درصد نمیتوان در  100 مشتقات نفت خام شود. با اين همه ، از بیو الکل تجديد شدنی برای سوخت است و می تواند جايگزين

ده اولیه در صنايع پايین دستی تغییر در موتور ماشین استفاده کرد. امروزه از متانول به عنوان ما ماشین های ديزلی بدون ايجاد

فرمالدهید  تعلق بهمسوخت پاک و همچنین بسیاری از صنايع ديگر استفاده می شود. بیشترين سهم مصرف متانول  پتروشیمی،

لیی، رنگ و مواد منفجره سه ا درصد متانول به اين ماده تبديل می شود. فرمالدئید در تهیه پالستیک ، تخته 2۹ود بوده و حد

 استفاده می شود.

 

 تمام تکنولوژی های رايج تولید متانول، از سه بخش اصلی جهت تولید اين ماده تشکیل شده اند:

  سنتز گاز تولید •

 متانول سنتز •

 لسازی متانو خالص •

راکتور  •تولید گاز سنتز  • :با توجه به بررسی صورت گرفته تفاوت در تکنولوژی های تولید متانول در دو بخش اساسی می باشد

 و لوپ سنتز متانول
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 تولید گاز سنتزالف( 

 ريفرمینگ بخار، ساده ترين وپرکاربردترين روش تولید گاز سنتزاست : 

2CH4+3H2O------>CO+CO2+7H2 synthesisgas 

 

 سنتز کاتالیستی متانول از گاز سنتزب(  

CO+CO2+7H2------>2CH3OH+2H2+H2O 
اند مصرف و به متانول میتو باشد، هیدروژن اضافی  2CO ژن مازاد می شود. اگر منبع خارجیاين فرآيند منجر به تولید هیدرو

 انجام می شود:  زيرتبديل شود. برای به دست آوردن دی اکسید کربن واکنش اکسیداسیون 

CH4+½O2-------->CO+2H2-------->CH3OH 

CH4+O2------->CO2+2H2 

منجر به تولید متانول می  کربن دی اکسید و هیدروژن تولید شده در معادله آخر با هیدروژن مازاد مرحله قبل واکنش می دهد و

  شود.

 

ش های مختلف کنار گذاشته فات جزئی بین روالاگر اخت. می آيدبا جداسازی آب از متانول خام، متانول خالص به دست  ج(تقطیر:

 مرحله اصلی، به شرح زير می توان در نظر گرفت : 6شود، بصورت کلی فرآيند متانول شامل 

 .آماده سازی خوراک 1

 .تولید گاز سنتز 2

 .تراکم گاز سنتز 3

 .سنتزمتانول 4

 و کندانس متانول و سیستم بخار .تصفیه 5

 بارگیری زی و.ذخیره سا 6

 واحد آماده سازی خوراک - 1

شده و مخلوط میگردند. اين  گاز طبیعی ودی اکسید کربن در کمپرسورهای گريزاز مرکز جداگانه تا فشار مورد نظرفرآيند، متراکم

 واحد شامل سیستم های تراکم و تصفیه گازهای خوراک به شرح زير میباشد. 

 فشار تا بار 11/4 فشار از طبیعی گاز کمپرسور در مرحله دو طی طبیعی گاز: طبیعی گاز تراکم •

 بار متراکم می گردد.  45

ظور حذف ناخالصی و به من شده مخلوط بار 45 تا فشارسازی هم از پس کربن اکسید دی و طبیعی گاز: خوراک گاز تصفیه •

س از گرم شدن تا دمای پگوگردی و ترکیبات آلی کلره میباشد،  های موجود که عمدتاً شامل هیدروژن سولفوره، ترکیبات آلی 

اسیون، راکتورهای دی قسمت بازيافت حرارت ريفرمر اول، به ترتیب به راکتور هیدرودی سولفوريز درجه سانتیگراد در  350

 وارد میشوند.  S2Hکلريناسیون و راکتورهای جذب 
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و  S2Hلره به ترتیب به کگوگردی و  آلی ترکیبات مولیبدن،/ کبالت تالیستکا مجاورت در سولفوريزاسیون هیدرودی راکتور در •

HCL  .تبديل میشوندHCL  ون جذب کاتالیست اين مرحله با عبور از راکتورهای دی کلريناسی موجود در گازهای خروجی از

میگردد. گاز  دايتیباشد، هم ZnOبه راکتورهای گوگردزدايی که حاوی کاتالیست  S2Hمنظور جذب  سديم آلومینات شده و به

يفرمینگ ثانويه هدايت رخروجی از راکتورهای گوگردزدايی دو شاخه شده که قسمت عمده آن به سیستم اشباع سازی و مابقی به 

 .میشود

 (ولید گاز سنتزت)واحد ریفرمینگ -2

یرد. واحد ريفورمینگ گواکنش ريفرمینگ گاز سنتز با عبور مخلوط خوراک گاز و آب از بستر کاتالیست اکسید نیکل صورت می 

 نیز معروف است . واحد ريفرمینگ شامل قسمت های زير می باشد.  100به واحد 

اين قسمت بخش  میگردد. در مینتأ سازی اشباع قسمت در ريفرمینگ واحد نیاز مورد آب بخار از بخشی:  سازی اشباع •

ل جرم، میزان بخار آب برج با آب مجاور شده که در نتیجه انتقا اعظم گاز خوراک خروجی از راکتورهای گوگردزدايی در يک 

 رکوالسیون آب میباشد. افزايش مییابد. واحد اشباع سازی شامل برج اشباع سازی و پمپ های سی موجود در گاز تا حد اشباع 

از ريفرمینگ در قسمت مورد نی ی به سیستم اشباع در چرخه سنتز به دمای مورد نظر رسانیده میشود. بخش عمده بخارآب ورود

 گردد.  اشباع سازی تأمین شده و مابقی بصورت جريان بخار تزريق می

درجه سانتیگراد  500تا دمای  شدن گرم از پس سازی، اشباع واحد از خروجی بخار و خوراک گاز مخلوط:  اولیه ریفرمینگ •

یوبهای ريفرمر اول که تتعبیه شده، توسط يک شبکه توزيع کننده به  در گرمکن گاز خوراک که در بخش بازيافت حرارت ريفرمر

توسط مشعل  ژی مورد نیازاکسید نیکل میباشد، وارد می شود. واکنش های اين قسمت گرماگیر بوده که انر حاوی کاتالیست های 

 800روجی از آن در حدود خبوده و دمای گاز  بار 37در سقف ريفرمر تأمین میشود. فشار عملیاتی ريفرمر حدود های تعبیه شده 

زيافت حرارت ريفرمر که مشعل های ريفرمر به منظور بازيافت حرارت به قسمت با درجه سانتیگراد است . دود حاصل از احتراق

دايی وپیش گرمکن گوگردز اک، گرم کننده گاز ورودی به راکتورهای گرمکن های بخار، پیش گرمکن های گاز خور شامل فوق

 هوای احتراق میباشد، هدايت میگردد. 

ی به ريفرمر دوم هدايت گوگردزداي ط مابقی گاز خروجی از قسمتالپس از اخت اول ريفرمر از خروجی گاز:  ثانویه ریفرمینگ •

رمر دوم ری به ريفخالص ، پس از گرم شدن در پیش گرمکن بخا ژنمیشود. اکسیژن خالص تولید شده در دستگاه تولید اکسی

سانتیگراد  درجه  1500دوم تا  اکسیژن و گاز، عمل احتراق صورت گرفته و دما در قسمت باالیی ريفرمر طالوارد میشود. در اثر اخت

ش های ريفرمینگ صورت مابقی واکنمرحله  افزايش مییابد. مخلوط گرم از بستر کاتالیست اکسید نیکل عبور نموده که در اين

ه منظور سرد کردن به سیستم ببار بوده که  35درجه سانتیگراد و  1020ترتیب  میگیرد. دما و فشار گاز خروجی از ريفرمر دوم به

ندههای بخار، پیش کن گاز ريفرم شده هدايت می شود. سیستم بازيافت حرارت گاز ريفرمر شده شامل تولید بازيافت حرارت

هايی و درام آبگیر هدايت نمیباشد. گاز سنتز نهايتاً به کولر  حالکن آب ريبويلرهای برج تقطیر و پیش گرمکن آب بدون امگرم

حذف  درام آبگیر، جهت سانتیگراد کاهش مییابد. میعانات بخار تولید شده، پس از جمع آوری در درجه 50شده و دمای آن تا 

2CO ح هدايت میشود.المآب بدون ا رفته و به منظور استفاده دوباره به سیستم تهیه حل شده در آن مورد فرآورش قرار گ 

  :سنتز احد تراکم گازو-3
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ايت میشود. نیروی محرکه اين بار به کمپرسور گريز از مرکز گاز سنتز هد 73گاز سنتز خروجی از درام آبگیر جهت تراکم تا فشار 

 کمپرسور توسط توربین بخار تأمین میگردد

 :د چرخه سنتز متانولواح-4

واکنش های  .ت میگیرددرجه سانتیگراد صور 220بار و دمای  70سنتز متانول در مجاورت کاتالیست مس /روی در فشار حدود  

در گاز سنتز وارد واکنش شده و  فوق تعادلی بوده و بنابراين با عبور گاز سنتز از بستر کاتالیست ، تنها بخشی از ترکیبات موجود

متانول موجود در گاز خروجی  ون تبديل از راکتور خارج میشود. بنابراين برای تولید حداکثر مقدار متانول، ضروری استمابقی بد

تز متانول استفاده میشود. چرخه از راکتور جدا شده و مابقی گاز مجدداً به راکتور بازگردانده شود که به همین منظور از چرخه سن

اکننده متانول خام، پیش تز، سیرکوالتور، کولرهای هوايی، خنک کننده های آبی، درامهای جدسنتز متانول شامل راکتورهای سن

سور سنتز به دو بخش گرمکن های آب سیستم اشباع و مبدلهای گازی گرم کننده خوراک راکتور می باشد. گاز خروجی از کمپر

یشود. گاز خروجی از مدر مبدل به راکتور هدايت گاز خروجی از درام و گرم شدن  ط باالتقسیم شده که بخش اول پس از اخت

گاز، مايع  ول موجود دردرجه سانتیگراد خنک شده که طی آن متان 45راکتور سنتز، درکولر هوايی و خنک کننده آبی تا دمای 

ط با بخش دوم الاختام، پس از خمتانول  گرديده و در درام جداکننده متانول خام از گاز جدا میگردد. گاز خروجی از درام جداکننده

راکتور سنتز و  از روجیدل حرارت با گازهای گرم خطريق جهت تبا گاز خروجی از کمپرسور به سیرکوالتور هدايت شده و از آن

رامهای جداکننده متانول خام، داز آنجا به راکتور سنتز هدايت میگردد. متانول خام جدا شده در  رسیدن به دمای واکنش به مبدل و

 به واحد سنتز .زاد میگرددحل شده در آن آ 2COبار به برج تقطیر هدايت میشود که در اثر تقلیل فشار  7تقلیل فشار تا  پس از

 .نیز معروف است 200واحد 

 لواحد تصفیه متانو-5

نیاز  میگردد. انرژی مورد CO پس از جداسازی 2متانول خام گرم شده و به برج تقطیر جهت جداسازی ترکیبات سبک هدايت 

تقطیر توسط ريبويلر گازی و ريبويلر بخار تأمین میشود. سیستم جريان برگشتی اين برج شامل کولر هوايی، خنک کننده آبی، 

درام جمع آوری کندانس و پمپ جريان برگشتی میباشد.متانول عاری از ترکیبات سبک جهت جداسازی آب موجود در آن و 

بار هدايت میگردد. انرژی مورد نیاز تقطیر در اين برج توسط ريبويلر  7/5یص در فشار درصد به برج تخل ۹۹/۹رسانیدن به خلوص 

ترين سینی اين برج متانول خالص بوده که پس از میعان در الیگردد. بخار جمع آوری شده در باگازی و ريبويلر بخاری تأمین م

خرين سینی اين برج پس از تأمین انرژی تقطیر در سازی هدايت میگردد. بخارات خروجی از آ کندانسور آبی، به قسمت ذخیره

ريبويلر مايع شده و پس از جمع آوری در درام جريان برگشتی از طريق پمپ به برج تخلیص بازگردانیده میشود. مخلوط آب و 

واحد تقطیر به متانول خروجی از پائین برج به برج تقطیر بعدی منتقل میشود که انرژی تقطیر آن توسط ريبويلر تأمین میگردد. 

بار در مبدلهای بازيافت  114واحد سیستم کندانس و بخار: بخار مورد نیاز واحد متانول در فشار  . نیز معروف است 300واحد 

بار جهت رانش توربین و توربین کمپرسور هوای واحد تولید اکسیژن مصرف  114حرارتی و بويلرهای کمکی تولید می شود. بخار 

به مخزن ذخیره متانول خام با ظرفیت   2COسازی و بارگیری متانول خام تولیدی پس از جداسازی  واحد ذخیره- .میشود

متانول  .ساعت تولید متانول وارد شده و توسط پمپ های متانول خام به پیش گرمکن متانول خام بازگردانده میشود 24نگهداری 

ساعت تولید متانول شده و از طريق پمپ  24ظرفیت نگهداری خالص تولیدی پس از خنک شدن وارد مخازن روزانه متانول با 
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روز تولید در هر مخزن هدايت میگردد. بارگیری محصول  15انتقال محصول به مخازن ذخیره اصلی با ظرفیت ذخیره سازی 

ذخیره سازی به ذخیره شده در مخازن اصلی در کشتی توسط پمپ های بارگیری متانول و بازوهای بارگیری انجام میپذيرد. واحد 

درصد متانول خود را از گاز طبیعی تولید می نمايد و اين در حالی است که  100منطقه خاورمیانه  . نیز معروف است 400واحد 

 17درصد از متانول تولیدی خود را از ذغال سنگ و تنها  67 (چین ، ژاپن ، کره جنوبی و تايوان)منطقه آسیای شمال شرقی 

درصد را  47درصد از متانول تولیدی خود را از مايعات سنگین و  46بیعی تولید می نمايد. اتحاديه اروپا نیز درصد آن را از گاز ط

درصد از متانول خود را از گاز طبیعی تولید می نمايد.  ۹6نیز از گاز طبیعی تولید می نمايد. آمريکای شمالی نیز مشابه خاورمیانه 

رقابتی با مناطق دارای گاز طبیعی باشد و سبب شده است که شکاف زيادی بین ظرفیت م به ذکر است مزيت ادر اين زمینه الز

 .وجود داشته باشد تولید متانول با تولید واقعی متانول در دنیا
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 آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه -3
 

 

 
 

 

 ظرفیت اسمی واحد های متانول ساز کشور
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 )هزار تن در سال(تولید متانول ايرانظرفیت تجمعی 

 
 منبع: موسسه مطالعات بین المللی انرژی)وابسته به وزارت نفت(

 
 
 
 

 

 تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده داخلی و خارجی -4
 

 

 روند تغییرات خوراک واحدهای متانول ساز در دنیا

 
 

 زنجیره ارزش متانول
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 تولید متانول در دنیا روند افزايش ظرفیت

 
 

 منبع: موسسه مطالعات بین المللی انرژی)وابسته به وزارت نفت(
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 روند تولید متانول در دنیا

 

 منبع: موسسه مطالعات بین المللی انرژی)وابسته به وزارت نفت(

 

 مقايسه ظرفیت در مقابل تولید متانول در جهان

 

 

 )وابسته به وزارت نفت(منبع: موسسه مطالعات بین المللی انرژی 
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 روند افزایش مصرف متانول در دنیا

 
 

 

 تولید متانول در مقابل تقاضای متانول

 

 

 منبع: موسسه مطالعات بین المللی انرژی)وابسته به وزارت نفت(
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 tsemag.irمنبع: 
 
 
 
 
 

 
 tsemag.irمنبع: 
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 تقاضای متانول در خاورمیانه
 

 
IHS منبع:   

گذاری، واردات قوانین خاص حاکم بر تولید، مصرف، قیمت-5

 یا صادرات دارایی پایه
 شد.بایم متانول صادرات ياواردات  گذاری،یمتمصرف، ق ید،حاکم بر تول يرانا یاسالم یجمهور یجار ینقوان

 

 

 سال گذشته  3روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی  -6
 

 يه طی سه سال گذشتهپا يیدارا یالملل ینو ب یداخل یمتق ییراتروند تغ
در هنگام  یجه،. درنتشودیمشخص م یجهان یوجه به عرضه و تقاضا و در بازارهاتطورمعمول با به ینفت هاینفت خام و فرآورده یمتق

 ینفت هاینفت و فرآورده یمتق یبر رو یزن يگرعوامل د یاریخواهند داشت. اما بس يشافزا هایمتق ير،تقاضا و کاهش سطح ذخا يشافزا
 اند از:که عبارت باشندیم یرگذارتأث

 سوخت ؛ یتقاضا برا یزانم 
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 قیمت و هزينه نفت خام خوراک؛ 
 هزينه پااليش در پااليشگاه؛  

 ی؛نفت های¬حمل فرآورده ينهو هز يشگاهحمل نفت خام به پاال ينههزينه انتقال شامل هز  
 هزينه پخش و صادرات و واردات؛  

 

 با نفت و گاز و زغال سنگ متانولرابطه قیمت 
 يی با يکديگر می باشند دارای همبستگی باال با نفت و گاز و زغال سنگ متانولهمانطور که از نمودار زير می توان مشاهده کرد قیمت 

 

 جدول همبستگی قیمت متانول با نفت و گاز و زغال سنگ

 
  tsemag.irمنبع: 

 

 

 روند قیمتی متانول

 

 
 tsemag.irمنبع: 

 

درصد نسبت به سال قبل، به  3و  2.3معادل  ترتیب به رشدی کاهش با ايران سنگین و سبک خام نفت جهانی قیمت ، 2013 سال در

 به نوسانات اين .است بوده نوسان دارای جهانی سطح در 2013 سال در خام نفت قیمت رسید. بشکه هر ازای به دالر 105.8و  107.2
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برزيل  نفت ملی شرکت خام نفت تولید افت ها، مالیات زمینه در نظرها اختالف وجود و آمريکا بودجه بحث نهايی نشدن جمله از عواملی

 منطقه، اين دراقتصادی  نگرانی و يورو منطقه مالی بحران تداوم يورو، مقابل در دالر ارزش افزايش مکزيک، خام نفت تولید و )پتروبراس(

 گرانمعامله نگرانی و منطقه خاورمیانه در سیاسی های ناآرامی خام، نفت نقل و حمل های سرقت رشد پی در نیجريه خام نفت تولید افت

 آفريقای سنگاپور، جنوبی، کره مالزی، هند، کشورهای چین، معافیت تمديد خام، نفت نقل و حمل استراتژيک مبادی در اختالل بروز از

 جهانی، بازارهای در بورس های شاخص ارزش افزايش نفتی ايران، معامالت علیه آمريکا مالی های تحريم از ترکیه و سريالنکا جنوبی،

 می مربوط جهان، ضعیف اقتصاد و تقاضا کند رشد نفت، باالی های سازی رغم ذخیره به اوپک تولید های سهمیه تثبیت احتمال تقويت

در سال های اخیر نیز قیمت نفت در بازارهای جهانی بدلیل افزايش تولید نفت آمريکا و عربستان بشدت کاهش يافت و انتظار می  .گردد

قیمت عرضه و ابتدای پذيرش متانول در بورس انرژی همچنین از  رود که تا نیمه های سال آينده میالدی نیز اين روند کاهشی ادامه يابد. 

 ازار فیزيکی بورس انرژی ايران به شرح زير استدر ب متانول عرضه
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2020منبع نمودار آرگوس   

 

 

 

 

 

 

 اوراق کننده عرضهمعرفی و مشخصات -7
 

 پتروشیمی زاگرسشرکت 
 موضوع فعالیت 

منظور اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به  2موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده 
تولید ، بازاريابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی ، ذخیره وصادرات و تبديل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیايی و فرآورده 
های فرعی و مشتقات ذيربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر 

ذکور میباشد . با رعايت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل به اهــداف خود می تواند به مستقیم مربوط به عملیات م
  :عملیات زير مبادرت نمايد

 تشکیل انواع شرکتها و يا مشارکت )حقوقی يا مدنی( با شرکتهای ديگر-1
 مبادرت به خريد و فروش و معامالت بازرگانی داخلی و خارجی -2
 ت مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباریاستفاده از تسهیال -3
 خريد و فروش اوراق بهادار -4
 انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت -5
 اخذ نمايندگی، ايجاد شعبه و اعطای نمايندگی در داخل و خارج کشور -6
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مفید بوده يا در جهت  وتحقق اهداف شرکت الزم  انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم يا غیر مستقیم برای -7
 .شرکت ضرورت داشته باشداجرای موضوع 

 

 فرصتهای صنعت
 

 ارزش افزوده باال 
 متخصص و توانمند روهاییوجود ن 
 به خوراک فراوان یدسترس 
 های حمل و نقل( نهي) سهولت صادرات، کاهش هز یالملل نیبه آبهای آزاد ب یدسترس 
  یانسان روییهای مناسب ن نهيهز 
 رانيممتاز ا يیایجغراف تیموقع 
 محصول تیفیاز ک انيمشتر تيرضا 
 صنعت دهایيتهد
 : مياز تحر یشده ناش جاديهای ا تيمحدود 
 مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی 
 يیایمیو مواد ش یدکيقطعات  نیمشکالت مربوط به تام 
 شده در بازارهای هدف جاديهای ا تيمشکالت مربوط به محدود 
 گاز خوراک متیعدم چشم انداز روشن از ق 
 متانول متیآن کاهش ق جهیو در نت لینفت و گاز ش دینفت ، تول یجهان متیکاهش ق 
 متانول در کشور یدست نيیپا عيعدم رشد صنا 

 
 

 سهامدارن عمده پتروشیمی زاگرس

 نام شرکت
گسترش نفت و 

 گاز پارسان
 گروه پتروشیمی

 تابان
گروه صنعتی 
 شیمی پوشینه

الیاف صنعتی 
 مرواريد

 صنعتی مرواريد
 ارم

 1.۹6 15.88 17.78 1۹.16 33.۹ درصد مالکیت
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 فرآیند پذیرش قرارداد آتی در بازار مشتقه

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

 بورسیشنهاد پ

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

 توسط بورس
 

 شرايط پذيرش
 
 

 13/11/1400و کمیته عرضه  11/5/1400عرضه  مورخ تغییرات در کمیته اعمال  ساير اطالعات

 
 


