










 اگر بتوانیم نفت و گاز را تبدیل کنیم
، به کاالیی که دارای ارزش افزوده باشد برای کشور

این خوب است، سیاست را این قرار بدهید.
، صنایع پایین دستی پتروشیمی را فّعال کنیم؛  در زمینه ی گاز

قسمت های باالدستی اش خوشبختانه خوب است،
کارهای خوبی انجام گرفته است

 اّما قسمت های پایین دستی را فّعال کنیم؛
اشتغال به وجود بیاید، کار به وجود بیاید.



فهرست مطالب

شرکت ملی نفت ایران

وزارت نفت

۳۳ - ۲۳

۲۱ - ۹

۳۵ - ۴۲شرکت ملی گاز ایران

۴۵ - ۵۲شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

۵۵ - 6۵شرکت ملی پتروشیمی ایران



گـــــــــــــــــــــزارش عملکرد یکساله

وزارت نفــــــــــــت
در دولت سیزدهــــــــــــم



خالصه اقدامات و دستاوردهای

وزارت نفت
در دولت سیزدهــــــم
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توسعه فعالیت های دانش بنیان در صنعت 
نفت و توجه به استفاده از توان داخلی

 برنامه ریزی برای ارائه قریب به 7 هزار میلیارد تسهیالت با تکیه بر 
دانش بنیان کردن صنعت نفت

برگزاری 26مین نمایشگاه نفت و گاز با شعار نفت دانش بنیان
ارائه نیازهای فناورانه چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت به شرکت های دانش بنیان در 

قالب 6 نشست تخصصی

امضای 5 قرارداد و تفاهم نامه به ارزش قریب به 55 میلیون دالر بین شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی و شرکت های پتروشیمی

برداشت،  ازدیاد  فناوری های  توسعه  راه  نقشه  تدوین  مخازن،  از  برداشت  ضریب  حداکثرسازی 
بهینه سازی عملیات تولید و افزایش ضریب بازیافت و حداکثر برداشت اقتصادی، افزایش ضریب 

موفقیت و بهره وری درحوزه اکتشاف
انعقاد 12 تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی میان شرکت های ملی صنایع پتروشیمی، پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
ادامه اجرای روند بیش از 1۹0 قرارداد با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علم و فناوری و شرکت های 

دانش بنیان به منظور حمایت از ساخت تجهیزات فناورانه و پروژه های دانشجویی

خودکفایی 100 درصدی در تولید کاتالیست های 
صنعت نفت تا پایان دولت سیزدهم

همکاری علمی- تحقیقاتی وزارت نفت با 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

7,000

%100
55

12
190

میلیارد ریال

میلیون دالر

تفاهم نامه

قرارداد

افزایش همکاری صنعت با مراکز پژوهشی و شرکت های 
دانش بنیان برای تحقق توسعه تکمیل ارزش

ح های توسعه ای اشتغال آفرین  ، پیاده سازی طر  با هدف کمک به تأمین داخلی تجهیزات مورد نیاز
و تولید بار اول.

ح از 105  انتشار دو نوبت فراخوان در رستههای اولویتدار صنعت نفت که منتج به دریافت 204 طر
شرکت شده است و اسامی شرکت های واجد شرایط به بانک های عامل ارسال شده است.

تسهیالت

خودکفایی

امضای 5 قرارداد

انعقاد

اجرای
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دستاوردهای وزارت نفت

توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت نفت

تامین و ساخت داخل کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در همه بخش ها به منظور 
تأمین به موقع نیازهای عملیاتی شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت

تعداد 50 قرارداد برای پنج گروه از تجهیزات و کاالها منعقد شده و تا پایان سال 1400 تعداد 
۹55 قلم کاال تحویل داده شده است. شایان ذکر است که هفت شرکت از شرکت های 
طرف قرارداد در مگاپروژه ساخت 10 گروه خانواده کاالیی، از شرکت های دانش بنیان هستند.

بهره برداری پارك گوگردی گنبدلی )یادوارده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(
با افتتاح این پارک در مجاورت پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد با ظرفیت دریافت 800 تن در روز 
گوگرد مذاب )شامل 4 شركت تولید كننده گوگرد دانه بندی شده، گوگرد میكرونیزه و كود 
افزوده بیشتر تبدیل به  ارزش  با  آن بجای صادرات گوگرد، این ماده  بنتونیتی( كه در نتیجه 
كودهای مورد نیاز كشاورزی كشور میشود. همچنین قرار است عالوه بر توسعه این پارک، در 
مجاورت پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی نیز با مشاركت شركت های دانش بنیان پاركهای 

گوگردی تأسیس شود.

تعریف پروژه نوآورانه و فناورانه تولید لوله مغزی سیار برای عملیات درون چاهی به مبلغ 
275 میلیون دالر با همکاری جهاد دانشگاهی

تفاهم نامه امکان سنجی و برنامه ریزی بازسازی و تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات بر 
اساس شرایط دستگاه های حفاری و اعالم نیاز شرکت ملی حفاری ایران بین شرکت ملی 
حفاری ایران و جهاددانشگاهی و تفاهم نامه انجام خدمات مشاوره تصفیه پساب صنعتی 
واحد بهره برداری نفت قشم برای تخلیه به محیط پذیرنده بر اساس استانداردهای ملی 
از روش های ترکیبی و بیولوژیکی بین شرکت نفت فالت قاره ایران و  کشور با استفاده 

جهاددانشگاهی امضا شد.
از تجهیزات فرآورش سریع احداث  با استفاده  قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت خام 
کارخانه ای به روش ساخت، مالکیت و بهره برداری بین شرکت مهندسی و توسعه نفت 
)متن( و جهاددانشگاهی و قرارداد تولید و تامین 5۹ رول کالف لوله مغزی سیار میان 

مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کاال و جهاددانشگاهی امضا شد.

کاهش خام فروشی گوگرد و توسعه 
زنجیره آن در کشور

بازسازی و تعمیرات تجهیزات حفاری، تصفیه پساب و 
تولید و تأمین کالف لوله مغزی سیار

800

10
955

275
59

تن در روز

قلم کاال

قلم کاال
تحویل

میلیون دالر

رول کالف

ساخت داخل 10 قلم کاالی مهم و 
اساسی مورد نیاز صنعت نفت

، پاالیش و پتروشیمی تدوین برنامه جامع برای توسعه دانش بنیان صنعت نفت، گاز
امضاء تفاهم نامه هایی فی مابین وزارت نفت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	 
تشکیل هفت کارگروه تخصصی به منظور برنامه ریزی و اجرای این تفاهم نامه	 

دریافت گوگرد

ساخت داخل کاالی مهم 
و اساسی

پایان سال 1400

عملیات درون چاهی

قرارداد تولید و تامین
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مهندسی، ساخت و تأمین کاال و خدمات مورد نیاز وزارت نفت از 
کاالهای ساخت داخل به ارزش 1 میلیارد دالر

تقریبی  ارزش  با  گاز  و  نفت  دانش بنیان  شرکت  حدود 70  از  حمایت 
حدود 750 میلیون دالر

پنج  و  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  بین  تفاهم نامه  امضای 
کاوان صنعت پردیس،  ایده  ریز سازگان تکین،  شرکت دانش بنیان 
یاور  و   )PMP( پرگاس  پرتومبدا  مراغه،  الکترونیک  صنعت کاران 
عرضه  جایگاه های  هوشمندسازی  درباره  ترتیب  به  یزد  همگامان 
تجهیزات  آتش نشان،  روبات های  ساخت  و  روباتیک  سی ان جی، 
فوق  پروژکتورهای  و  نور  ج های  بر تولید  سوخت،  هوشمند  سامانه 

کم مصرف 

سوآپ 4 میلیون مترمکعب در روز گاز که به پایداری شبکه گاز کشور 
و تأمین گاز کمك شایانی می کند. قرار است برمبنای قرارداد منعقد 
شده، حجم سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان به 5/5 میلیون متر 

مکعب در روز افزایش یابد..

 استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به 
منظورکاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری

سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان

1

1.5 - 2

70 750

میلیارد دالر

میلیارد
متر مکعب

دانش بنیان میلیون دالر

احیای چاه های کم بازده و غیرفعال 

انعقاد تفاهم نامه ساخت داخل تجهیزات وارداتی مورد نیاز صنعت 
نفت با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

تسهیل و تسریع در دستیابی به تولید حداکثری با به حداقل رساندن 
و  تولید  با  مرتبط  امور  پیشبرد  زمانی  تطویل  از  ناشی  محدودیتهای 
بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای متقابل در توسعه فناوری و نوآوری و 

استفاده از سرریز آن در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور 

کاالهای ساخت داخل

سوآپ ساالنه

شرکت با ارزش تقریبی

دیپلماسی فعال انرژی
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امضای بزرگترین تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی در تاریخ 
صنعت نفت با شرکت گاز پروم روسیه

پاالیشگاه های  در  شدن  سهامدار  طریق  از  تقاضا  خرید  سیاست 
در  که  شد.  پیگیری  سیزدهم  دولت  در  بار  نخستین  برای  فراسرزمینی 
ظرفیت  از  استفاده  و  بهره برداری  در  ایران  مشارکت  فرآیند  حاضر  حال 
ژدو پاالیشگاه فراسرزمینی »ال پالیتو« و »پاراگوانا« در ونزوئال آغاز شده و 
قرار است در پتروپاالیشگاه »بولیوار سوپریم سوئنو« در نیکاراگوئه نیز 

مشارکت نماییم.

استفاده از ظرفیت شرکت های تابعه و توانمندی پیمانکاران، سازندگان 
داخلی ایرانی در کشورهای آمریکای التین

انجام مذاکرات و تبادل اطالعات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی 
داخلی ایرانی به کشورهای آمریکای التین

فرآورده های  تهاتر  با  نفت  وزارت  سیزدهم،  دولت  نخست  یکسال  در 
نفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی، موفق به تامین کاالهای 

اساسی از جمله ذرت، روغن، شکر و دارو شده است.

امضای تفاهم نامه افزایش انتقال گاز ترکمنستان از خاک ایران به 	 
مقصد آذربایجان

تفاهم با آذربایجان برای توسعه مشترک میادین دریای خزر و نیز 	 
بهره گیری از ظرفیت های آن کشور برای ذخیرهسازی گاز در نزدیکی 

مرز ایران

توسعه صادرات نفت خام و میعانات گازی به آمریکای التین و 
بهره گیری از ظرفیت های پاالیشگاهی کشورهای آمریکای التین

)پاالیش فرسرزمینی(

صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آمریکای التین

تهاتر نفت و کاالهای اساسی و دارو

گسترش روابط ایران و آذربایجان

میلیارد دالر 40

توسعه میدانهای گازی کیش و پارس شمالی	 
فشارافزایی میدان پارس جنوبی	 
توسعه 6 میدان نفتی 	 
 	LNG ح های تکمیل طر
سواپ گاز و فرآوردههای نفتی	 
احداث خطوط لوله صادرات گاز به عمان و پاکستان	 

به ارزش

دستاوردهای وزارت نفت
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افزایش حجم صادرات گاز به عراق و وصول مطالبات معوق و 
جاری از آن کشور

با پیگیری صورت گرفته تفاهم گردیده که بزودی معادل 6 میلیون مترمکعب 
آن کشور  از  از روسیه سوآپ شود و ۹ میلیون مترمکعب گاز در روز  گاز  در روز 

وارد شود.

امضای چندین قرارداد و تفاهم نامه توسعه میادین و نقشه راه انتقال تکنولوژی 
 به ارزش بیش از 4/4 میلیارد 

ً
در سفر ریاست محترم جمهوری به روسیه مجموعا

دالر
امضای تفاهم نامه ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و اتحادیه صنایع 
شیمیایی روسیه در خصوص تبادل دانش فنی و همکاری های دانش بنیان در 

حوزه تجهیزات صنایع پتروشیمی

با رویکار آمدن دولت سیزدهم، مذاکرات گستردهای برای توسعه روابط همکاری 
 ، با کشور عمان شروع شده است. خوشبختانه با حمایت ریاست محترم جمهور

مذاکرات با کشور عمان برای اجرای رئوس تفاهم نامه شروع شده است.
صادرات گاز به کشور عمان و تعمیق روابط تجاری	 
توسعه و بهره برداری از میدان مشترک هنگام	 

ریاست 	  همراه  به   ) گاز صادرکنندگان  )مجمع   GECF نشست  در  حضور 
محترم جمهوری و مذاکرات مثبت و سازنده

حضور فعال وزارت نفت در جلسات اوپک و اوپك پالس	 
حضور فعال و سخنرانی وزیر نفت در نمایشگاه نفت و گاز کاسپین باکو	 

توسعه میادین و تدوین نقشه راه انتقال تکنولوژی

انعقاد تفاهم نامه همکاری با کشور عمان برای صادرات گاز و 
همچنین مطالعه توسعه مشترک میدان نفتی هنگام

حضور فعال در مجامع بین المللی

%43
1.6

6
9

4.4

صادرات گاز 
به عراق

 میلیارد دالر

میلیون 
مترمکعب 

در روز

میلیون 
مترمکعب 

در روز

میلیارد دالر

سواپ گازی کشور روسیه از طریق آذربایجان به جنوب خاك 
ایران در قالب LNG به منظور صادرات 

افزایش 43 درصدی صادرات گاز به عراق در 3 ماهه نخست سال 1401 نسبت به 
بازه مشابه سال 1400

وصول 1/6 میلیارد دالر مطالبات معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل 
و تسویه تمام صورتحسابهای جاری صادرات گاز به آن کشور

افزایش

وصول مطالبات معوق

سوآپ گاز از روسیه

واردات

بیش از
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ایفای مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت 
و امیدآفرینی و بازسازی اعتماد عمومی

کمك به توسعه عمران و آبادانی جوامع محلی 
و بهبود معیشت مردم

رایگانسازی تعرفه گاز بیش از 600 هزار مشترک کم مصرف و خانوارهای 
محروم در اجرای تکالیف بودجه ای 

تأمین هزینه گازکشی داخل منازل خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد/بهزیستی در 31 استان با اعتبار قریب به 200 میلیارد تومان در 

قالب مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور

شدن  فعال  و  اجرایی  دستگاههای  به  قیر  تخصیص  عملیاتیشدن 
ح های راهسازی کشور بخش قابل توجهی از طر

تمدید دوره حوالههای قیر صادر شده در سال 1400 تا پایان تیرماه 1401

گازکشی داخل منازل خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد/بهزیستی

تخصیص قیر به دستگاههای اجرایی

14,000
385

900,000

200

میلیارد تومان

 پروژه عام 
المنفعه

مشترک
کم مصرف

میلیارد تومان

رایگان سازی تعرفه گاز مشترکان کم مصرف و خانوارهای محروم

در استانهای   
ً
)غالبا اعتبار  تومان  از 14 هزار میلیارد  تخصیص بیش 

( در سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری که  نفت خیز و گاز خیز
از جمله آنها میتوان به تأمین اعتبار قریب به 7100 میلیارد تومان برای 

حل ریشهای مشکالت مربوط به استان خوزستان اشاره نمود.
اجتماعی  مسئولیت های  با  مرتبط  المنفعه  عام  پروژه   385 تکمیل 
دستگاههای  به  آنها  تحویل  و  تومان  میلیارد   556 بر  بالغ  اعتبار  با 

بهره بردار ذینفع در استانها در طول ماههای اخیر

 بیش از

تکمیل

بیش از

هزینه گازکشی

دستاوردهای وزارت نفت
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توسعه سرمایه انسانی به عنوان ارزش 
آفرینان صنعت نفت

 تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت نفت 

انجام مطالعات میدانی مشتمل بر آیین نامه های داخلی، مقاالت به روز داخلی و خارجی، الگو 	 
برداری از نمونه های موفق و تدوین پیش نویس آیین نامه نظام پیشنهادات صنعت نفت

آزمون 	  شده  پذیرفته  نفر   1675 وضعیت  تبدیل  جهت  تخصصی  فنی  مصاحبه  انجام 
توانمندسازی

گروه بندی نوین مشاغل صنعت 	  گروه بندی مشاغل جهت پیاده سازی  باز طراحی نظام 
 60000 بر  بالغ  تغذیه  و  شغلی(  )خانواده های  نفت  صنعت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  و  نفت 

سمت در سیستم نیروی انسانی
حمایت از ایثارگران و تسهیل فرآیند بهره گیری از قوانین و تسهیالت مربوطه تکریم ایثارگران 	 

و خانواده محترم شهدا

غ التحصیالن   با برگزاری فرآیند مصاحبه فنی - تخصصی و روان شناختی از مجموع 1572 نفر فار
گروه )الف( دانشگاه صنعت نفت، بیش از ۹4 درصد از آنها پذیرفته و به شرکت های اصلی و ستاد 

معرفی شده اند. 

توسعه و پیاده سازی سامانه های دولت الکترونیك در حوزه منابع انسانی	 
کارکنان پیمانکاری شاغل در وزارت 	  توسعه سامانه ساپنا و ساماندهی مدل های قرارداد 

نفت 
 ایجاد پرونده الکترونیکی کارکنان	 

غ التحصیالن گروه الف  استخدام و بکارگیری فار
دانشگاه صنعت نفت

 استقرار تجهیزات شفاف سازی و اندازه گیری و جایگزین کردن مقررات

5,600

1,675
60,000

23,929

%94
1,572

نفر مشمول بند )و( 

 پذیرفته شده 
آزمون 

توانمندسازی

سمت

نفر مشمول بند )د( 

معرفی به شرکت های 
اصلی و ستاد

غ التحصیالن  نفر فار
گروه )الف(

حفظ سرمایه انسانی موجود در صنعت نفت و کارکنان متخصص و 
توانمندی که در سال های اخیر مورد بی مهری قرار گرفته اند.

تا كنون با ایجاد ظرفیت ساختاری، مقرراتی بالغ بر 5600 نفر از ایثارگر صنعت نفت 
مشمول بند )و( قانون برنامه پنجم توسعه كشور و 23929 نفر ایثارگر صنعت نفت 

مشمول بند )د( قانون بودجه 1400 تبدیل وضعیت شدهاند. 

تبدیل وضعیت

تبدیل وضعیت

تغذیه بالغ بر

تبدیل وضعیت

بیش از

از مجموع
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سرمایه گذاری و توسعه در صنعت نفت با تمرکز بر 
تکمیل زنجیره ارزش و توسعه میادین مشترک

تعاما سازنده با سایر قوا در راستای منافع جمهوری اسالمی ایران

ح های جدید در باالدستی و پایین دستی ع عملیات اجرایی طر شرو

 انعقاد بالغ بر 50 قرارداد و تفاهم نامه با ارزش قریب به 33 میلیارد دالر و با اولویت 
اقداماتی چون توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، جمع آوری گازهای مشعل، 

توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان و 
سازندگان داخلی

تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان آزادگان با هدف رساندن تولید 
این میادین به 570 هزار بشکه در روز نفت خام با 7 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری که افزایش تولید از سال دوم رقم خواهد خورد.

امضای تفاهم نامه تاریخی با گازپروم روسیه به ارزش 40 میلیارد دالر برای 
توسعه میادین گازی کشور و مشارکت در ساخت واحدهای LNG، سوآپ 

CRA فرآورده و نفت و انتقال فناوری ساخت تجهیزاتی چون لوله های ، گاز

33

30
11
300,000

40

570,000

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

بشکه در روز

میلیارد دالر

بشکه
 روزانه نفت خام

توسعه میادین

از ابتدای دولت سیزدهم، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب و رییس جمهور محترم، تعامل سازنده 
با سایر قوا در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه آن نمایندگان مجلس رضایت خود را طی نامهای از اقدامات 

جهادی وزارت نفت اعالم کردهاند.
اعالم رضایت 226 تن از نمایندگان محترم مجلس از اقدامات وزارت نفت

ح کالن ملی وزارت نفت با سرمایه گذاری  آغاز عملیات اجرایی 25 طر  
بالغ بر 30 میلیارد دالر در سال 1401 از جمله:

هزار 	   300 ظرفیت  با  سلیمانی  شهید  پتروپاالیشگاه  مگاپروژه 
بشکه در روز و سرمایه گذاری بالغ بر 11 میلیارد دالر

ذخیرهسازی 	  مخازن  و  نفتی  فرآورده های  انتقال  لوله  خطوط 
فرآورده های نفتی

انعقاد 50 قرارداد

ح کالن ملی اجرای 25 طر

مگاپروژه پتروپاالیشگاه 
شهید سلیمانی

انعقاد قرارداد گازپروم روسیه

توسعه یکپارچه میدان آزادگان

انعقاد قرارداد و تفاهم نامه طرح های جدید به ارزش 80 میلیارد دالر

دستاوردهای وزارت نفت
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48
35

13

40,000

2,000

220
1.1
5,587

ح کالن طر

هزار بشکه 
در روز

میلیارد دالر

میلیارد تومان

خانوار روستایی

میلیون دالر

میلیون لیتر 
بنزین یورو 4

، روستا و   شهر
واحد صنعتی

با  اولویت دارنیمه تمام  و  کالن  ح  طر  48 بهره برداری  و  تکمیل  برای  برنامه ریزی 
ح پتروشیمی با مجموع  تا پایان سال 1401از جمله 5 طر سرمایه گذاری 13 میلیارد دالر 

ظرفیت 5 میلیون تن و آغاز تولید از فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی

با  کشور در قشم  از نخستین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین  افتتاح و بهره برداری 
ظرفیت 35 هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری 220 میلیون دالر

بهره برداری از پروژه شیرین سازی نفتا و مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه الوان با ظرفیت 
7 هزار بشکه در روز با استفاده از دانش فنی ایرانی با توان تولید روزانه 1/1 میلیون لیتر 

بنزین یورو 4 در دهه مبارک فجر

ح های گازرسانی به 14 شهر، 145۹ روستا و 4114 واحد صنعتی در 31 استان  افتتاح طر
ح های کالن گازرسانی و خطوط انتقال گاز در دهه مبارك  کشور و نیز دستور آغاز به کار طر

فجر با اعتبار قریب به 40 هزار میلیارد تومان با حضور ریاست محترم جمهوری 

ح های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و تکمیل خط لوله  تسریع در اجرای طر
انتقال گاز به شهر زابل در اردیبهشت ماه 1401

بهره مندی بیش از 2000 خانوار روستاهای سخت گذر مازندران از گاز طبیعی

بهره برداری از خط لوله انتقال گاز در بندرعباس- ماهشهر در اردیبهشت ماه 1401

تکمیل و بهره برداری از خط لوله انتقال گاز به جزیره کیش در اردیبهشت 1401

برنامه ریزی برای

نخستین پاالیشگاه نفت 
خام فوق سنگین

سرمایه گذاری

با اعتبار قریب به

بهره مندی از گاز طبیعی

سرمایه گذاری

تولید روزانه

ح های گازرسانی طر

ح های کالن و اولویت دار نیمه تمام صنعت نفت در راستای توسعه صنعت نفت و تکمیل زنجیره ارزش تکمیل و بهره برداری طر



1۹

80

7
20
20

هزار بشکه 89
در روز

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیارد دالر

میلیون دالر

حداکثری  پیشبرد  و  موانع  رفع  منظور  به  گاز  و  نفت  مشترک  مخازن  راهبری  کمیته  تشکیل   
ح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی طر

سرمایه گذاران  جذب  جهت  گازی  و  نفتی  میادین  توسعه  باالدستی  قراردادهای  کردن  جذاب 
داخلی و خارجی در شرکت ملی نفت

آزادگان با سرمایه گذاری 6بانک و 6   امضا تفاهم نامه 7 میلیارد دالری توسعه یکپارچه میدان 
شرکت اکتشاف و تولید داخلی منتخب

 امکان جذب حدود 20 میلیارد دالر 
ً
 تعیین تکلیف توسعه 14 میدان نفتی مشترک کشور و نتیجتا

سرمایه گذاری در این میادین

تولید در میادین  و نگهداشت  ح های توسعه  و طر پروژه  از مهمترین  اجرای 18 مورد  پیشبرد 
مشترک گازی با ایجاد زمینه بیش از 20 میلیارد دالر سرمایه گذاری در این میادین

آزادگان جنوبی،  آزادگان شمالی،  تولید حداکثری از میادین بزرگ و مشترک غرب کارون شامل 
یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی در شرایط کاهش تکلیفی به علت تحریم های ظالمانه علیه 

کشور در مقایسه با میادین مستقل

احداث خط لوله گاز بندرعباس-الفت-گورزین در بخش جزیره قشم از زیر آب برای نخستین بار 
در خاورمیانه با تکیه بر توان شرکت های دانش بنیان داخلی

ح تاسیسات، اسکله و مخازن ماهشهر مربوط به محصوالت صادراتی  تکمیل و بهره برداری از طر
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

ح مرکاپتان زدایی فاز 2و 3 با سرمایه گذاری 8۹ میلیون دالر و ظرفیت 80 هزار  بهره برداری از طر
بشکه در روز

ح مرکاپتان زدایی  طر
فاز 2و 3

تفاهم نامه

جذب حدود

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

توسعه یکپارچه میادین مشترک در راستای برداشت حداکثری از این میادین و تأمین حداکثری منافع ملی

دستاوردهای وزارت نفت
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 انعقاد قرارداد و تفاهم نامه 3 میدان نفتی با شرکت های روسی به ارزش 
حدود 4850 میلیون دالر

 انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی میدان مشترک نفتی سهراب در غرب 
کارون در استان خوزستان

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه میادین مشترک یاران جنوبی

در  شهر  نفت  مشترک  نفتی  میدان  تولید  توان  نگهداشت  ح  طر تکمیل 
استان کرمانشاه

انعقاد قرارداد توسعه میدان الیه نفتی پارس جنوبی

آغاز فرآیند مناقصه توسعه میدان مشترک چنگوله در استان ایالم و اخذ 
مجوز الزم از شورای اقتصاد

 تکمیل فاز اول توسعه میدان مشترک نفتی آذر و آغاز عملیات توسعه فاز 
دوم آن در استان ایالم

 آغاز فعالیتهای اجرایی حفر 2 حلقه چاه توصیفی در میدان مشترک نفتی 
اروند

به میزان 70  ناوگان حفاری  افزایش  و  تولیدی نمودن 20 حلقه چاه جدید   
درصد در میدان آزادگان جنوبی در استان خوزستان و افزایش تولید از 81 

به 103 هزار بشکه در روز

 پایان یافتن مذاکرات فنی-اقتصادی و قراردادی با شرکت چینی ساینوپک 
استان  در  یادآوران  مشترک  میدان  دوم  فاز  توسعه  برای  قرارداد  پاراف  و 

خوزستان برای افزایش تولید از 110 به 210 هزار بشکه در روز

ح تولید زودهنگام از فاز 11 پارس جنوبی به میزان 11 میلیون متر   اجرای طر
مکعب در روز تا زمستان 1401

4,850

81 بــــــه 103 
110 بــــــه 210 

11

میلیون دالر

هزار بشکه
در روز

هزار بشکه
در روز

میلیون متر 
مکعب در روز

تفاهم نامه 3 میدان نفتی

افزایش تولید از

افزایش تولید از

به میزان
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ح های جمع آوری گازهای  انعقاد قرارداد و اجرای طر
مشعل

تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی و 
نیز اشتغال زایی و درآمدزایی ارزی برای کشور

امضای قرارداد با شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیجفارس به ارزش 1/1 
ح برای جمع آوری 600 میلیون فوت مکعب  میلیارد دالر شامل 27 طر
در روز گاز همراه که در نتیجه آن ساالنه حدود 1/5 میلیون تن C2+ به 

خوراک پاالیشگاهها افزوده میشود.

بهره برداری از مجتمع پتروشیمی ابن سینا با ظرفیت 
23 هزار تن در سال انیدریك مالئیك در دهه مبارك 

فجر با سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان

ح های NGL3100 و NGL3200 تا  پیگیری برای تکمیل و بهره برداری از طر
پایان سال 1401

پروپیلن  پلی  پتروشیمی  مجتمع  از  بهره برداری 
خمین با سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون دالر

600

23,000

1.1

100
1,000

فوت مکعب 
در روز گاز

تن در سال

میلیارد دالر

میلیون دالر

میلیارد تومان

جمع آوری

ظرفیت

به ارزش

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

 اجرای گسترده برنامه نگهداشت توان تولید از میدان گازی پارس 
جنوبی با برنامه اسید کاری 400 حلقه چاه این میدان و در سرویس 

قرار گرفتن 70 حلقه چاه جدید

پارس جنوبی جهت   13A فاز برای اصالح و نصب سکوی   پیگیری 
افزایش تولید به میزان 14 میلیون متر مکعب در روز

 استقرار دکل حفاری و آغاز عملیات حفاری در میدان مشترک گازی 
بالل برای اولین بار در دولت سیزدهم

ح توسعه و تولید نفت و گاز از میدان مشترک آرش   نهایی کردن طر
)با کشورهای کویت و عربستان( و اعالم آمادگی برای شروع عملیات 

حفاری پس از موافقت شورای عالی امنیت ملی

منظور  به  جکت  ساخت  عملیات  آغاز  و  حفاری  دکل  دو  تأمین   
افزایش تولید از میدان گازی فروزان

 تکمیل مطالعات زمین شناسی، مدلسازی مخزن و طراحی مفهومی 
و آغاز به کار عملیات اجرایی تا پایان سال 1401 در میدان مشترک گازی 

فرزاد ب

میلیون متر 14
مکعب در روز

به میزان

دستاوردهای وزارت نفت
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وزارت نفــــــــــــت
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خالصه اقدامات و دستاوردهای

 شرکت ملی نفت ایران 
 در دولت سیزدهــــــم
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خالصه اقدامات و دستاوردهای

 شرکت ملی نفت ایران 
 در دولت سیزدهــــــم

بــا روی كار آمــدن دولــت ســیزدهم و تمركــز مدیریــت صنعــت نفــت بــر تعمیــق اولویت هــای ســاختاری شــركت ملــی نفــت ایــران، 
، همپــای صــادرات انجــام شــد تــا ضمــن ایجــاد بهــره وری و رونــق  برنامــه ریــزی هدفمنــدی بــرای برداشــت حداكثــری از منابــع نفــت و گاز
اقتصــادی، تحقــق چشــم انــداز برنامه هــای جامــع توســعه در كشــور را تضمیــن كنــد. بــر همیــن اســاس افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت و 
گاز و تکمیــل توســعه میادیــن مشــترك همچــون پــارس جنوبــی و غــرب كارون، تنــوع بخشــی و افزایــش فــروش نفــت از طریــق بخــش 
خصوصــی و دانش بنیــان كــردن اقتصــاد نفــت در چارچــوب خنثــی ســازی تحریم هــا و توســعه كســب و كار بــا رویکــرد صــادرات محــوری 
از جملــه مهمتریــن اهــداف تعریــف شــده بــرای فعالیــت شــركت ملــی نفــت كشــورمان در دولــت مردمــی تعییــن شــد. در ادامــه بــه مــرور 

اقدامــات و دســتاوردهای شــركت ملــی نفــت ایــران در دولــت ســیزدهم مــی پردازیــم.
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شرکت ملی نفت ایران

حوزه بین الملل، دیپلماسی انرژی،
 بازاریابی، صادرات و فروش نفت خام

 با شروع به کار دولت سیزدهم در شرایط تحریم 
مطلق نفتی و ارزآوری قابل توجه برای کشور و 

درنتیجه تقویت قدرت چانه زنی دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای 

میعانات  خام،  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهای  وصول 
گازی، گاز طبیعی، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته و تحقق تعهدات وزارت 

نفت در قالب تبصره14 الیحه بودجه سال 1400 

بکارگیری روش های جدید صادرات نفت خام از 
قبیل بازارسازی، تهاتر نفت با کاال یا تهاتر نفت با 

سرمایه گذاری در کشور و تهاتر نفت خام و میعانات 
گازی با مطالبات پیمانکاران 

مذاکرات فشرده با شرکت های صاحب نام بین المللی 
از جمله شرکت های روسی گاز پروم، گاز پروم نفت، 

لوک اویل، تات نفت و ژئوکام

اقدامات حقوقی و قانونی جهت دفاع از منافع ملی در دعاوی 
بین المللی و داخلی و بروزرسانی و تطبیق متون قراردادهای 
فروش نفت خام و فرآورده های نفتی با شرایط تحریم و ایجاد 

آمادگی برای شرایط پساتحریم

افزایش40

افزایش3/5

درصدی 
حجم صادرات 

نفت خام

 برابری
حجم صادرات 
 میعانات گازی

برابریافزایش3
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اقدامات اجرایی مرتبط با افزایش ظرفیت
ح های توسعه ای   تولید نفت و گاز و طر

افزایش ظرفیت تولید نفت و بازگشت به ظرفیت 
قبل از شروع تحریم ها 

افزایش تولید روزانه گاز توسط شرکت ملی نفت ایران و 
تحقق برنامه اعالم شده برای تأمین گاز بخش های خانگی، 

صنعتی و نیروگاهی به صورت پایدار در زمستان 1400 

اجرای موفقیت آمیز مانور افزایش تولید

ادامه تکمیل واحد فرآورش مرکزی، اتمام حفاری 13 حلقه چاه جدید، نصب و 
راه اندازی تاسیسات سرچاهی، خطوط لوله جریانی و شبکه انتقال نفت جهت 

در مدار تولید قرار گرفتن 20 حلقه چاه و افزایش دبی تولیدی میدان مشترك 
آزادگان جنوبی از 80 به 110 هزاربشکه در روز 

اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت توسعه 12 میدان گازی 
مناطق نفت مرکزی، فاز دوم پاالیشگاه فراشبند و احداث 

ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول

3,838,000

 500,000 

3/6

بشکه در روز

افزایش تولید نفت

بشکه نفت 
در روز

میلیارد 
دالری

705
1,036,000,000

میلیون
مترمکعب گاز

متر  
مکعب

ثبت رکورد تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی برای 
اولین بار

افزایش تولید

با سرمایه گذاری
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تکمیل خط لوله 56 اینچ گازرسانی به نیروگاه گازی 
کیش و تزریق گاز به آن

اولویت بخشی به توسعه و بهره برداری از میادین 
مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی

شروع بهره برداری از پروژه مرکاپتان زدایی )DMC( از 
میعانات گازی پاالیشگاه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی 

جهت افزایش صادرات میعانات گازی

بهره برداری از فاز نخست اسکله صادراتی گاز مایع 
با ظرفیت بارگیری 5000 مترمکعب بر ساعت در 

بندر خدماتی سیراف پارس

تحویل بیش از 1000 مگاوات برق به شبکه سراسری با راه 
اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت در پارس جنوبی و نیروگاه 

غرب کارون با توجه به شرایط خاص کمبود برق در کشور

آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث خط 
لوله جدید فاز 16 پارس جنوبی

راه اندازی تأسیسات جانبی و ردیف 
اول پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی با 

اقدامات عملیاتی فشرده
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انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های 
میادیـن توسـعه  و  سـرمایه گذاری 

انعقـاد تفاهم نامه همکاری راهبری میان شـرکت ملی 
نفـت ایـران و شـرکت گازپـروم روسـیه در بخش هـای 

باالدسـتی صنعـت نفت 

انعقـاد تفاهم نامـه بـا بانك هـا و شـرکت های اکتشـاف و تولیـد 
جهـت توسـعه یکپارچـه میـدان آزادگان 

و با هدف رساندن دبی تولیدی به:

انعقاد قرارداد هایی با شرکت های داخلی و خارجی 
به منظور توسعه میادین نفتی 

انعقاد تفاهم نامه در جهت افزایش استحصال اتان از 
۹پاالیشگاه پارس جنوبی و افزایش راندمان آن از 67 به 75 

درصد به ارزش 500 میلیون دالر

40

 3/8 

9

میلیارد دالر

میلیارد دالر 

میلیون دالر 

پاالیشگاه 
پارس جنوبی

7
570,000

500

میلیارد دالر

بشکه نفت
در روز 

به ارزش

به ارزش

به ارزش

به ارزش
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برنامه ریزی هـــای راهبـــردی صورت 
گرفته در صنایـــــــــــــــــــــــع باالدســـتی

تدویـن برنامـه جامع 8 سـاله )1401 تـا 1408( تولید نفت 
و گاز و توسـعه و سـرمایه گذاری در میادین نفت و گاز 
دالری  میلیـارد   160 سـرمایه گذاری  چشـم انداز  شـامل 

تولیـد و توسـعه میادیـن نفـت و گاز 

استفاده از توان مالی بخش پتروشیمی جهت سرمایه گذاری 
در بخش باالدستی 

 Infill برنامه ریزی جهت حفاری چاه های جدید در
میدان پارس جنوبی 

برنامه ریزی برای توسعه میدان پارس شمالی که 
معادل 4 فاز پارس جنوبی است.

میلیارد دالر160

سرمایه گذاری
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ساخت کاال،  ارتقاء فناوری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

چاه هـای  احیـای  ح  طـر بـرای  اقتصـاد  شـورای  مصوبـه  اخـذ 
غیرفعـال و کـم بـازده بـا سـرمایه گذاری 500 میلیـون دالری و 

بـا مشـارکت شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور 

نیازسنجی فناوری های دانش بنیان در شرکت ملی 
نفت ایران 

انعقاد قرارداد با جهاد دانشگاهی

بـا  همـکاری  سـطح  ارتقـای  طریـق  از  نفـت  اقتصـاد  تقویـت 
تخصصـی  انجمن هـای  و  فعـال  دانش بنیـان  شـرکت های 

نفـت  صنعـت  بـا  مرتبـط 

انعقاد تفاهم نامه جهت انتقال تکنولوژی و بومی سازی

میلیون دالر500

میلیون دالر 

میلیون دالر 

270
250

سرمایه گذاری

به ارزش

به ارزش
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انعقـــاد تفاهم نامـــه جهـــت انتقـــال تکنولـــوژی بـــرای 
انجـــام عملیـــات شـــکاف هیدرولیکـــی

ساخت بار اول دو مدل مته Rock Bit، یک عدد مته 26اینچ، 
تجهیز اندازه گیری در حفاری، تجهیزات سرچاهی فشار 15000 پام 

و دستگاه فوران گیر 5000 حفاری

میلیون دالر50

به ارزش

بـــاز تعریف و اصـــالح روند نظام اجرایی قراردادهای پژوهشـــی 
دانشـــگاه ها در راســـتای تعریـــف پروژه هـــای فنـــاوری محور و 

بومی ســـازی فناوری هـــای مورد نیـــاز صنعت نفت
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مسئولیت های اجتماعی
و محرومیـــــــــــــــــــــت زدایی

حفاظــــــــت از
محیط زیست 

تکمیـل 385 پـروژه عام المنفعـه مرتبـط بـا مسـئولیت های 
تحویـل  و  تومـان  میلیـارد  بالـغ  بـر556  اعتبـار  بـا  اجتماعـی 

اسـتان ها  در  ذینفـع  بهره بـردار  دسـتگاه های  بـه  آن هـا 

ظرفیـت  بـه  مشـعل  گاز  شـدن  سـوزانده  از  جلوگیـری 
۹2میلیـون فـوت مکعـب در روز بـا تکمیـل 3 واحد فرآورش 

خـوش چشـمه  و  مـارون-6  منصـوری، 

تصویـــب بیـــش از 7500 میلیـــارد تومـــان در هیـــأت مدیـــره 
شـــرکت ملی نفت ایران مربوط به ســـفرهای استانی رییس 

محتـــرم جمهور 

انعقـــاد 8 قرارداد جمع آوری گازهای مشـــعل با شـــرکت های 
داخلی  EPC

امضای تفاهم نامه انجام خدمات مشاوره تصفیه پساب 
صنعتی واحد بهره برداری نفت قشم با جهاد دانشگاهی

بهبود وضعیت و ارتقای واحدهای تصفیه پساب پاالیشگاه 
پارس جنوبی 

385
7,500

545

پروژه 
عام المنفعه

میلیــــــــــــــارد 
تومان

میلیون دالر

تکمیــــــــــــــــــــــــــــل

به ارزش
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تزریق 400 میلیون فوت مکعب در روز به میادین نفتی یا تامین 
میلیون400سوخت کشور با اجرای طرح های محیط زیستی

فوت مکعب

، با بــه كارگیری اندیشــه های  شــركت ملــی نفــت ایــران در چارچــوب دســتورالعمل های وزارت نفــت و بــا هــدف تعالــی صنعــت نفت كشــور
نویــن علمــی و تجربــی و هــم افزایــی تجــارب و دانــش موجــود و همچنیــن افزایــش بهــره وری و راندمــان كاری، امیــد دارد گامــی بلنــد در 
شــناخت و رفــع نیازهــای موجــود و آتــی و تصمیم هــای مهــم اســتراتژیك و قابــل اجــرا بــرای تحقــق چشــم انــداز صنعــت نفــت برداشــته و 

نقشــی مهــم در توســعه و آبادانــی ایــران ایفــاد نمایــد .



گـــــــــــــــــــــزارش عملکرد یکساله

وزارت نفــــــــــــت
در دولت سیزدهــــــــــــم



خالصه اقدامات و دستاوردهای

شرکت ملی گاز ایران 
 در دولت سیزدهــــــم
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تولید و فرآورش

توسعه سامانه انتقال و 
توزیع گاز طبیعی

برداشت گاز طبیعی 

پاالیش گاز 

گاز تحویلی به خطوط لوله¬ی سراسری

پروژه های بهره برداری شده 

1200

1,031
900

971
میلیون مترمکعب

میلیون مترمکعب

میلیون مترمکعب

میلیون مترمکعب

روزانه

روزانه

چشم انداز 1404 تولید

حدود

ماگزیمم گاز تحویلی به 
خطوط لوله سراسری

16 آذرماه 1400

میلیون  روزانه1200  وایمن  پایدار  پاالیش  و  تولید   1404 انداز  چشم  سند  در 
از  گازی  مخازن  از  بهینه  و  صیانتی  برداشت  به  باتوجه  طبیعی،  گاز  مترمکعب 

اهداف شرکت ملی گاز ایران تعیین و ابالغ گردیده است. 
حداکثر برداشت از منابع و مخازن ذخیره سازی در تاریخ 16 آذرماه 1400 به میزان 

۹71 میلیون متر مکعب در روز واقع گردیده است .

در حال حاضر، ظرفیت اسمی )طبق طراحی( فرآورش گاز طبیعی در پاالیشگاه ها 
و تاسیسات نم زدایی شرکت ملی گاز ایران، حدود 1031 میلیون متر مکعب در 

روز است . 

در سال 1400، ماگزیمم گاز تحویلی به خطوط لوله سراسری به میزان ۹00 میلیون 
مترمکعب روزانه در 16 آذرماه 1400 واقع گردیده است که شاهد افزایش حدود 6 

درصد نسبت به ماگزیمم این مقدار در سال قبل است .

 دو ایستگاه تقویت فشار گاز بر روی خط هشتم سراسری در ارسنجان 	 
وخیرگو

گنبد نمکی نصرآباد 	  گاز طبیعی در  امکان سنجی ذخیره سازی   مطالعه 
کاشان و بانکول 

هفتم 	  خط  روی  بر  فشار  کنترل  ایستگاه  دو  از  بهره برداری  و  احداث   
سراسری در سرخون و بندر عباس 

 احداث 3 مرکز تعمیراتی و بهره برداری در کهنوج، زاهدان و عسلویه 	 

در بــازه زمانــی مــورد نظــر مراحــل اجرایــی ) لولــه گــذاری (، نزدیــک بــه ۶۴8 كیلومتــر خــط لولــه انتقــال گاز در شــركت ملــی گاز ایــران احــداث 
گردیــده كــه از ایــن میــان حــدود ۵۳0 كیلومتــر خــط انتقــال، در اســتان سیســتان و بلوچســتان واقــع گردیــده اســت . 
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پروژه های توزیع گاز 

پروژه های گازرسانی بهره برداری شده 

پروژه های گازرسانی برنامه ریزی شده

پروژه های در دست اجراء 

 2,589

3,028

3,066

362

500

پروژه

پروژه

پروژه

کیلومتر

کیلومتر

خط انتقال گاز 
فشار قوی

تصویب و ابالغ پروژه

قابل افتتاح

قابل کلنگ زنی

گازرسانی به 6 شهر 	 
گازرسانی به 1480 روستا	 
احداث شبکه گاز شهری و روستایی  : 143۹6 کیلومتر 	 
نصب انشعابات گاز شهری و روستایی : 335726 عدد	 
پذیرش مشترکین: ۹26861  عدد 	 
گازرسانی به 6 نیروگاه ها	 

 3066 پروژه قابل افتتاح شامل 16 شهر، 10۹1 روستا، 1۹5۹ واحد صنعت 	 
در هفته دولت 

 3028 پروژه قابل کلنگ زنی شامل ۹ شهر، ۹28 روستا، 20۹1 واحد صنعتی	 

 ادامه عملیات اجرایی 362 کیلومتر خط انتقال گاز فشار قوی 	 
 تکمیل احداث دو ایستگاه تقویت فشار گاز بر روی خط هشتم در مطقه 	 

دهشیر و اردستان 
ایرانشهر-چابهار 	  اینچ   56 لوله  خط  انشعابات  پروژه  ابالغ  و  تصویب   

از  بسیاری  گازرسانی  به  منجر  که  انتقال  کیلومترخط   500 بر  مشتمل 
شهرهای سیستان و بلوچستان خواهد شد.

، قزل تپه 	   پیش امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی در میدان مختار
ح توسعه ذخیره سازی گاز در میدان شوریجه فاز 2 و سراجه 2	   مطالعه طر
 ارتقا تجهیزات اندازه گیری ایستگاه گاز صادراتی بازرگان	 
 احداث ایستگاه کنترل فشار سمنان	 
 احداث تأسیسات زیربنایی و ساختمانی شامل مامور سرای کیاسر، یارد 	 

کمکی یزد، احداث ساختمان IOC-ICT ساختمان مخابرات کهریزسنگ، 
مرکز بهره برداری ساری، مرکز بهره برداری ایالم

 دیسپچینگ مخابرات و اسکادا خط 48 اینچ انتقال گاز شمال و شمال 	 
شرق به همراه انشعابات مربوطه
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گاز طبیعی

نفت کوره

گاز مایع

نفت سفید
بنزین

٪۷3.8

۲3۹,۴۱۲/3۷

۲3,۹۴۱۲/3۷۱۲۲,۴3۰/۱۲۶۹,۱۲3/3۶۴۷,8۵8/8۹
۶,3۰3/۱۴۶38/۵۱۱۰,۹۱۲/۱۲۶۱,۴۹/۱۵ ۲3,8۵۵/۹8

8۷۹/۹۴۱,88۱/3۵ ۱۹۱/۵۲ ۹3۹/۷8

٪۲.۶

٪۱.۰۵
٪۰.۵ ٪۹.۹

مصارف گازطبیعی

در ســال ۱۴00، حــدود %7۴ انــرژی حاصــل از منابــع هیدرو كربــوری بــه 
گاز  اختصــاص داشــته اســت.

بــه  گاز تصفیــه شــده تحویلــی  از ۲۳۹ میلیــارد مترمکعــب  بیــش 
، به مصارف گازرســانی اختصاص یافته، بیشــترین  خطوط انتقال گاز
مقــدار مصــرف، در بخــش خانگــی/  تجــاری/ صنایــع غیرعمــده و بــه 

ــت .  ــع گردیده اس ــب واق ــر  مکع ــارد  مت ــزان ۱۲۲/۴ میلی می

سهم انواع حامل هادر سبد مصرف انرژی منابع 
هیدروکربوری در ایران سال ۱۴۰۰

نفت گاز

٪۱۲

مصارف گاز طبیعی در بخش های عمده مصرف در یکساله دولت سیزدهم )میلیون مترمکعب(

مصارف گاز رسانی به تفکیک مبادی مصرف در یکساله دولت سیزدهم )میلیون مترمکعب(

تزریق به مخازن نفتیتزریق به مخازن نفتی
آغاجاری

تحویلی به 
ذخیره سازی سراجه

تحویلی به ذخیره سازی 
شوریجه

مصارف گازرسانی

گاز تحویلی به صنایع عمدهگاز تحویلی به نیروگاه هامصارف خانگیمصارف گازرسانی

پاالیشگاه 
نفت

کارخانه فوالدتلمبه خانه
سیمان

پتروشیمی
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رکورد بیشترین مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در سی ام دیماه 1400 
و در بخش خانگی به مقدار بیش از ۶0۸ میلیون متر مکعب واقع 

شده است .

رکورد بیشترین مقدار مصرف ماهیانه گاز طبیعی دردیماه 1400 
صورت گرفته و مقدار آن حدود ۲3510 میلیون متر مکعب میباشد.

همچنین رکورد تحویل 300 میلیون مترمکعب گاز در روز به 
نیروگاه ها در تیرماه 1401 ثبت گردیده است.

608

23,510

300

میلیون مترمکعب

میلیون مترمکعب

میلیون مترمکعب

سی ام دیماه 1400

مقدار مصرف ماهیانه

تیرماه 1401

ح ها و پروژه های راهبردی طر

پروژه پایلوت هوشمند سازی اندازه گیری مصرف گاز طبیعی

بهینه سازی مصرف گاز طبیعی 

بررسی . 1 و  سازی  هوشمند  زمینه  در  پیشرو  شرکت های  شناسایی 
توانمندی های آنها از طریق جلسات و بازدیدهای حضوری

انتخاب پیمانکار مشاور هوشمند سازی،برگزاری جلسات هفتگی با مشاور و . 2
پیگیری پیشرفت فاز مطالعاتی پروژه

برگزاری جلسات راهبری کمیته هوشمند سازی و اتخاذ تصمیم در خصوص . 3
مسایل راهبردی پروژه هوشمند سازی

برگزاری جلسات کمیته فنی هوشمند سازی با توجه به موارد اعالمی از سوی . 4
کمیته راهبری و ارائه نتیجه جلسات به عنوان عامل تصمیم ساز 

تهیه سند بهینه سازی مصرف گاز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی. 1
که . 2 شرایط  واجد  مشترکین  موتورخانه  واحد  هزار   26 اصالح  و  سازی  بهینه 

کاهش 8 میلیون متر مکعبی در پی داشته است.
تعویض اتصاالت مفصلی بالغ بر 200 هزار رگوالتور دارای نشتی مشترکین. 3
راه اندازی سامانه بهینه سازی موتورخانه ها 5 -هوشمند سازی موتورخانه ها . 4

و تعویض موتورخانه های فرسوده مطابق مصوبه شورای اقتصاد ) شماره 
50۹258 به تاریخ ۹۹/۹/26 ) می باشد که تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.

رگوالتور دارای نشتی200,000
تعویض اتصاالت
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آخرین وضعیت پروژه های 
اقتصاد مقاومتی

)تا پایان سال 1400(

تکمیل گازرسانی به استان سیستان و 
بلوچستان

ثبت رکورد فروش میعانات گازی در 3 
سال اخیر 

گازرسانی به 900 هزار مشترک شهری و 
900,000روستایی

5,000

مشترک شهری و 
روستایی

مشترک صنعتی

تجارت گاز

افزایش ۶4 درصدی درآمدهای صادرات گاز 

%64
افزایش درآمد

گازرسانی به 5000 مشترک صنعتی 
مصرف کننده سوخت مایع
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افزایش 11% حجم گاز صادراتی به ترکیه

وصول بخش عمده ای از مطالبات در حدود 1.۶ 
میلیارد دالر از عراق

1.6
میلیارد دالر از عراق

%11
افزایش حجم گاز صادراتی

درخواست افزایش واردات گاز از سوی ترکیه و 
ادامه مذاکرات با شرکت های متقاضی خرید گاز 

افزایش 13۸ درصدی سوآپ گاز

امضای قرارداد سوآپ گاز طبیعی از ترکمنستان 
به آذربایجان

تهاتر گاز طبیعی کشور ایران با برق کشور 
ارمنستان

انجام مذاکرات گسترده با اولویت کشورهای 
همسایه جهت توسعه سهم ایران در تجارت 

جهانی گاز

%138
افزایش سوآپ گاز
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اقدامات اساسی برای مدیریت جریان پایدار گاز در زمستان 
1400 با توجه به کسری تراز گاز کشور به میزان بیش از ۲00 

میلیون متر مکعب در روز

 انجام برنامه های تعمیرات	 
 جایگزینی توربوکمپرسورهای گاز خروجی پاالیشگاه های پارس جنوبی 	 

به خطوط سراسری
 شروع سوآپ گازی از ترکمنستان به آذربایجان	 
 افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور با به کارگیری 15 واحد توربوکمپرسور 	 

یدک در تاسیسات انتقال گاز 
 راه اندازی تاسیسات تقویت فشار خیرگو و ارسنجان با تمام تجهیزات 	 

و 4 توربوکمپرسور و به ویژه اقدامات سنجیده و به هنگام در خصوص 
مدیریت مصرف نیروگاه ها و صنایع 

 کارشناسی مجدد و منطقی تعرفه گاز خانگی از ابتدای آذرماه 	 
 اقداماتی چون نقشه روزانه مصرف گاز هر استان	 

میلیون متر مکعب 200
در روز

كسری تراز گاز كشور
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برای نخستین بار افتتاح  پارک گوگردی گنبدی)یادواره سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی( با هدف جلوگیری از خام فروشی گوگرد

استفاده از معماری بومی در احداث 
مرکز بهره برداری زاهدان

) GasHouse  ( تاسیس خانه گاز

 مطالعه امکان سنجی چهارگانه برای بازیابی انرژی 
از طریق تغییر سیکل توربین ها از ساده)پیش بینی 

1/5 تا ۲ برابر بازیابی انرژی نسبت به نیروگاه اتمی 
ح ( بوشهر با اجرای این طر

و  چالش ها  مستمر  و  منظم  تحلیل  و  پایش  منظورمسأله یابی،  به  گاز  خانه 
ارائه برنامه های اقدام )راه حل  موضوعات حوزه گاز در سطح ملی و بین المللی، 
هدف  با  محور  مسأله  گزارشات  و  سیاستی  های  توصیه  تدوین  و   ) راهکار و 
تصمیم سازی مؤثر و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری به موقع، صحیح و 
آگاهانه نظام سیاستگذاری و برنامه ریزان راهبردی شرکت ملی گاز ایران با همکاری 

موسسه مطالعاتی بین المللی انرژی در اسفند ماه 1400 تاسیس گردید .
اهداف خانه گاز

گاز 	  ملی  شرکت  تحقیقاتی  و  پژوهشی  مطالعاتی،  نیازهای  به  پاسخگویی   
ایران در حوزه مطالعات

 شناسایی و به کارگیری راهکارهای جدید و کارآمد	 
 توسعه همکاری های مشترک و تقویت ارتباطات و تعامالت دوجانبه	 
بهبود 	  و  اطالع رسانی  تخصصی،  مشاوره های  ارائه  علمی،  تجربیات  تبادل 

فعالیت های علمی و پژوهشی

 برابر 1/5 تا 2
بازیابی انرژی

پیش بینی

تولید دانش بنیان
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خالصه اقدامات و دستاوردهای
شرکت ملی پاالیش و پخش  فراورده های نفتی ایران

در دولت سیزدهــــــم

از آغاز به كار دولت سیزدهم صنعت پاالیش و پخش تغییر مسیر از سوخت محوری صرف به سودمحوری را با نگاه به تکمیل زنجیره 
ارزش و توجه به صنایع پایین دستی را آغاز كرده است. 

شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اجرای طرح های راهبردی و تغییر مسیر از سوخت محوری به سود محوری با 
پاالیش روزانه دو میلیون و دویست هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی و تولید ۱۱۲ میلیون لیتر گازوئیل، ۱00 میلیون لیتر بنزین، 
، ثبت ركورد  افزایش ۲۳ درصدی تامین و توزیع سوخت وجابجایی ۱۳۵ میلیارد لیتر فرآوده های نفتی در شعاع ۵00 كیلومتر در كشور
، تامین خوراك ۹۵ نیروگاه   انتقال ۱۲8 میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده های نفتی، تثبیت و افزایش ذخایر استراتژیک سوخت كشور
، ارسال سوخت به  تولید برق و انرژی در جهت جلوگیری از خاموشی های گسترده در كشور به میزان ۱8 میلیارد و ۶00 میلیون لیتر
، تبدیل كارگاهی بیش از ۱00 هزار خودروی عمومی تاكسی و وانت به دوگانه سوز به  صنایع بزرگ به میزان ۵ میلیارد و ۵00 میلیون لیتر
صورت رایگان، فراهم نمودن زیر ساخت و صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شهید باهنر و جلوگیری از انباشت و سوزاندن ۳000 تن 
در روز با حدود ارزش صادراتی ۳۶۵ میلیون دالر در سال، اضافه شدن این شركت به فهرست سازمان های توسعه ای، صدور خدمات 
فنی و مهندسی به پاالیشگاه های فراسرزمینی در كشورهای ونزوئال، كوبا و نیکاراگوئه با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش 

افزوده، را می توان از خدمت رسانی به مردم ایران در دولت سیزدهم برشمرد.
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خنثی سازی توطئه بنزینی

برنامه ریزی بلند مدت برای توسعه سوخت سبزCNG در سبد خودروها

از تامین خوراك نیروگاه ها تا سوخت رسانی به پمپ بنزین ها

در آبان ماه سال گذشته طی دسیسه ای که معاندان و دشمنان کشور آن را طراحی کرده بودند 
برای صنعت پاالیش و پخش یك اختالل گسترده در سامانه هوشمند سوخت ایجاد کرد که 
دراین امر با اطالع رسانی دقیق و به موقع و حضور مدیران ارشد صنعت و دست اندرکاران شرکت 
ملی پاالیش و پخش و پخش فرآورده های نفتی و بسیج تمامی کارکنان و نیروهای متخصص 
این معضل در حداقل زمان و شرایط فورس ماژور پیش آمده از ایجاد یك فاجعه و بحران در امر 
سوخت رسانی جلوگیری شد. بدین ترتیب با اعزام و استقرار نیروهای متخصص و همکاری مردم 
و حضور بی وقفه مدیران یک عملیات دفاع بزرگ سایبری 4 هزار نفره در سطح کشور اجرایی شد. 
دراین فرآیند نیروهای فنی برای بازگرداندن سامانه و بررسی عمق صدمه ای که بر سامانه وارد 
آمده بود، تالش و بررسی را آغاز کردند و مشخص شد همه نازل ها در 54 هزار نقطه از دست رفته 
است، بنابراین تصمیم گرفته شد تک به تک، با لپتاپ در محل حاضر و عملیات بازگرداندن از 

طریق نصب دوباره نرم افزار اجرایی شود.

بانگاهی به الگوی مصرف بنزین می توان دریافت که یک جهش قابل توجه در مصرف بنزین رقم 
، در سال 1410 به 134 میلیون  خواهد خورد به گونه ای که طی سال 1405 به 117 میلیون لیتر در روز

لیتر در روز و در افق سال 1420 به بیش از 153 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
از این رو مدیریت بهینه مصرف سوخت برای جلوگیری از بحران پیش رو در صدر برنامه های 
اجرایی قرار گرفته است؛ در این فرآیند از جمله اقداماتی که انجام شد در بخش تبدیل کارگاهی، 
از  اعم  دوگانه سوز  خودروی  هزار   45 تولید  منظور  به  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  با  قرارداد  یک 
ارزش 20 میلیون دالر منعقد شد تا ضمن مدیریت  آذرماه سال 1400 به  تاکسی و وانت نیز در 

مصرف بنزین صرفه جویی ارزی قابل توجهی را رقم بزند.
این درحالی است که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مقرر شد یك میلیون و 206 هزار خودرو 
مجهز به سیستم دوگانه سوز شوند که براساس آمار موجود از تیرماه سال گذشته تا تیرماه سال 

جاری بالغ بر 100هزار خودروی عمومی با تسهیالت رایگان دوگانه سوز شده اند. 

صنعت پاالیش و پخش در فصل سرد سال تعهدات جدیدی را عالوه بر تامین سوخت روزانه 
صنایع و بخش خانگی و جایگاه های عرضه سوخت متحمل می شود. کمبود گاز در نیروگاه ها 
طی دو سال گذشته دوصنعت برق و گاز را با بحرانی جدی روبرو کرده بود. در این بین با ارسال 
، در6 ماهه نخست سال 1400  روزانه حدود 37 میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه های کشور
منجر به عدم خاموشی گسترده در کشور شد. براساس آمار موجود در سال 1400، 18/6 میلیارد 
لیتر و در سه ماهه ابتدای سال 1401، 4.4 میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه های کشور تحویل 

داده شده است. 
همچنین در فرآیند تامین و توزیع سوخت به بازارهای داخلی نیز آمار گویای این است که از نیمه 
دوم سال 1400، بالغ بر 80 میلیارد لیتر سوخت شامل گازوئیل و بنزین و از سال 1401 تاکنون نیز 
بالغ بر 135 میلیارد لیترسوخت به جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور ارسال شده است. 
و  خام  نفت  پاالیش  درصدی  رشد 6  سیزدهم  دولت  در  پاالیش  صنعت  که  است  ذکر  به  الزم 
میعانات گازی، افزایش 23 درصدی تامین و توزیع سوخت خودروها نسبت به افزایش مصرف 
آن محقق شده است. همچنین 70 درصد از تعهد خود را نسبت به تحویل وکیوم باتوم تهاتری به 

شرکت های قیرساز را عملیاتی نموده است. 
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اقدام برای مکانیزه ساختن رویه صدور مجوز جایگاه سوخت مایع

بهنگام سازی فروش در بخش هوشمندسازی سی ان جی 

راه اندازی نظام الکترونیکی منسجم برای توزیع ال پی جی

ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید

اوایل سال جاری برای یکپارچه سازی و ساماندهی صدور مجوزهای ساخت جایگاه های عرضه 
سی ان جی و سوخت مایع و به منظور شفاف سازی، حذف فرآیند بروکراسی در صدور مجوز 
و حذف امضاهای طالیی، سامانه ای با عنوان »درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت« 
به آدرس http://niordc-station.ir راه اندازی شد؛ به منظور سهولت دریافت مجوز ساخت 
جایگاه ها سی ان جی و سوخت مایع از سوی متقاضیان و بخش خصوصی، سامانه یادشده 

فعال و در دسترس عموم متقاضیان برای استفاده قرار گرفت. 

باتوجه به اهمیت روند دستیابی به پتانسیل های پیدا و نهان صنعت سی ان جی، دولت 
سیزدهم تمرکز ویژه ای را برای رشد این صنعت مبذول داشته است، به همین منظور مراسم 
ح بهنگام سازی فروش در بخش هوشمندسازی سی ان جی در سال  رونمایی از اجرای طر

ح می توان به: جاری برگزار شد. از جمله اهداف این طر
انعطاف پذیری،  کارآمد،  زیرساخت  نقل،  و  حمل  بخش  یارانه های  توزیع  در  عدالت 
افزایش  ستیزی،  فساد  و  شفافیت  افزایش  هزینه ها،  چشمگیر  کاهش  سیاست پذیری، 
درآمد دولت از محل تحدید قاچاق و انحراف فرآورده ها، چابک سازی و کوچک سازی دولت 
در راستای اصل 44 قانون اساسی-مدیریت توزیع و اعمال سیاست های تشویقی و امکان 

ح های ملی اشاره کرد. توسعه طر

سامانه سدف به منظور توزیع الکترونیکی برای توزیع ال پی جی در راستای ممانعت از انحراف 
تغییر مسیر ال پی جی به سبد سوخت خودروها، اوایل سال 1400 به طور کامل راه اندازی شد. 

در سامانه سدف 2.2 میلیون خانواری که نیازمند ال پی جی هستند ثبت نام کرده اند.
گفتنی است روزانه 6500 تن ال.پی.جی در پاالیشگاه ها تولید می شود و به طور میانگین روزانه 
5100 تن در داخل کشور توزیع می شود که با نظارت درست در مصرف مسیر جدیدی برای 

صادرات و ارزآوری آن در کانال اقتصادی کشور ایجاد شد. 

هم اکنون در راستای کاهش و پرهیز از خام فروشی نفت خام براساس سیاست ابالغی مقام 
معظم رهبری؟دم؟این مهم در صدر برنامه های شرکت ملی پاالیش و پخش قرار گرفته است.

ح شده و مورد تاکید بوده است، برمبنای  امری که به دفعات از سوی مسئوالن ذی ربط مطر
سمت  به  سوخت محوری  از  مسیر  تغییر  و  پاالیش  صنعت  مشی  خط  پوست اندازی 
سودمحوری قرار گرفته بوده است. قراردادن نسل جدیدی از محصوالت در سبد پاالیشگاه ها 
که تاکنون فقط بر تولید انواع سوخت متمرکز بوده، اقدامی است که می تواند مسیر درآمدزایی 

کشور را بیش از پیش تسهیل کند.
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شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

رونمایی از نخستین پروژه در حوزه تلفیق پاالیش و پتروشیمی 

پتروپاالیشگاه الوان وارد فاز اجرایی می شود

خط لوله تابش

احداث خط لوله پارس

ح هایی است که در حرکت به سمت  از جمله طر ح احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی  طر
ح 300 هزار بشکه ای با  سودمحوری در اولویت اجرا و به بهره برداری رسیدن قرار گرفته است. طر
هدف افزایش ظرفیت پاالیشی و تامین فرآورده های مورد نیاز با تاکید بر زنجیره ارزش در استان 

هرمزگان و در مجاورت پاالیشگاه های بندرعباس و ستاره خلیج فارس احداث خواهد شد. 

ح های  ح احداث پتروپاالیشگاه الوان به ظرفیت 150 هزار بشکه از جمله طر غ از پروژه مذکور طر فار
پیش بینی شده با خوراک نفت خام است.

نخست  مرحله  در  و  اولیه  فاز  در  که  بوده  خام  نفت  پتروپاالیشگاه  این  خوراک  اساس  براین 
محصوالت نفتی و در فاز دوم محصوالت و فرآورده های پتروشیمی تولید خواهد شد.

ایجاد  خام فروشی،  توقف  ارزش،  زنجیره های  تکمیل  الوان  پتروپاالیشگاه  ساخت  از  هدف 
، استفاده حداکثری از توانمندی ها و ظرفیت های  اشتغال، توسعه پایدار، جلوگیری از خروج ارز
ایزومریزاسیون  واحد  همچنین  است.  بین المللی  اقتصاد  در  هدف  بازارهای  کسب  و  داخلی 
پاالیشگاه الوان با استفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان با هدف افزایش یك میلیون 

تولید روزانه بنزین یورو 4 و رشد 50 درصدی در تولید راه اندازی شده است.
گفتنی است، احداث پاالیشگاه 180 هزار بشکه ای خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

اواخر دیماه سال 1400 یک تفاهم نامه بین شرکت ملی پاالیش و پخش و بانک ملت برای احداث 
خط لوله انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان - مشهد تابش )تامین بازار انرژی شرق(به طول ۹78 

کیلومتر منعقد شد.
استقرار این کریدور اقتصادی باتوجه به اینکه 50 درصد سوخت مصرفی در نیمه شمالی کشور 
ج  مصرف از طریق خط لوله ری تأمین می شود می تواند شبکه سوخت را از تك بعدی بودن خار

کند. از جمله اهداف این پروژه می توان به: 
 انتقال فرآورده با ظرفیت 150 هزار بشکه در روز	 
 تامین پایدار سوخت موردنیاز شرق و شمال شرق کشور )استان های خراسان جنوبی، 	 

رضوی و شمالی(
 کوتاه شدن مسیر انتقال فرآورده	 
 کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های حمل	 
 تسهیل صادرات فرآورده به کشورهای همجوار	 
 استفاده از خط لوله به عنوان جایگزین حمل و نقل جاده ای، اشاره کرد. 	 

درادامه امضای تفاهم نامه خط لوله پارس با هدف تامین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد 
نیاز استان فارس، کاهش تردد نفتکش های جاده ای،  افزایش حجم ذخیره سازی فرآورده های 
ح ظرفیت انتقال روزانه 73 هزار بشکه فرآورده را از  نفتی این استان و ... به امضاء رسید. این طر

هرمزگان به استان فارس را مهیا خواهد کرد. 
این خط لوله راهبردی به طول 400 کیلومتر با قطر 14 اینچ در مسیر شهرستان های مهرآران و فسا 
ساخته می شود و سپس به شیراز می رسد، در طول مسیر این خط لوله 2 تلمبه خانه، یک پایانه و 

یک انبار نفت جدید به ظرفیت 80 میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
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ارتقاء کیفی سوخت تولیدی

نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای

 ممانعت از توقف فرآورده ها در استان هرمزگان 

پروژه های تصفیه گازوئیل، ارتقاء کیفی نفت گاز و سولفورزدایی نفت کوره از ته مانده 
ج های تقطیر در پاالیشگاه اصفهان آماده بهره برداری است. بر

محصوالت  کیفی  ارتقاء  شازند،  خمینی؟هر؟  امام  پاالیشگاه  در  سوزنی  کک  تولید 
در  تولیدی  فرآورده های  کیفی  و  کمی  ارتقاء  بندرعباس،  در  کک سازی  سنگین واحد 
ح  طر تهران،  در  بنزین  کمی  و  کیفی  بهبود  واحد  احداث  ح  طر تبریز،  نفت  پاالیشگاه 
احداث واحد سولفورزدایی نفت کوره در کرمانشاه، واحد تقطیر در خال جدید الوان از 

ح های در دست اقدام است که فاز مطالعاتی آن در حال اجراست.  دیگر طر

سوخت  نفتکش   500 نوسازی  تفاهم نامه  جاده ای  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی 
و  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  تجارت،  و  ملت  بانک  بین  جاده پیما 
شرکت های دنیای ماموت و رخش خودرو دیزل با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به امضا رسید. گفتنی است در 

مرحله اول نوسازی ناوگان از مجموع 4 هزار دستگاه، 500 دستگاه نوسازی می شود.
با اجرایی شدن این تفاهم نامه که طی آن، بانک ملت متعهد شد برای نوسازی 500 

کشنده تا 17 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کند.
هم اکنون حدود 65 درصد فرآورده موردنیاز بخش نیروگاهی با نفتکش ارسال و حمل 
می شود و حدود 14 هزار و 800 نفتکش در زنجیره توزیع فرآورده فعالیت می کنند که 
نوسازی این ناوگان، نقش مهمی در تسهیل و به روزرسانی فرآیندهای این عملیات، 

افزایش ضریب ایمنی و استانداردهای زیست محیطی ایفا خواهد کرد.

تعریف  و  موجود  پاالیشگاه های  ظرفیت  برشمردن  با  که  دورداشت  نظر  از  نباید 
از یک میلیون  از لحاظ استراتژیک به بیش  ح های جدید، ظرفیت پاالیشی هرمزگان  طر
و  یابد  افزایش  آن  موازات  به  فرآورده ها  ذخیره سازی  دارد  ضرورت  که  می رسد  بشکه 

زیرساخت های جدیدی در بخش ظرفیت های دریایی، صادرات و اسکله ایجاد شود.
ح احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی در استان هرمزگان  دراین راستا تفاهم نامه مالی طر
روستای جمال آباد بندرعباس ششم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزیر نفت بین 

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآرده های نفتی ایران و بانک ملی امضا شد.
توسعه انبارهای ذخیره سازی فرآورده های نفتی با توجه به برنامه احداث پتروپاالیشگاه 
شهید سلیمانی و پاالیشگاه مهر خلیج فارس افزون بر پاالیشگاه های موجود، افزایش 
، ایجاد بزرگ ترین مرکز ذخیره سازی فرآورده های نفتی  ظرفیت ذخیره سازی راهبردی کشور
در سواحل جنوب کشور و تکمیل زنجیره صادرات دریایی و زمینی فرآورده های نفتی از 

ح ذخیره سازی فرآورده های نفتی شهید نادر مهدوی به حساب می آید. جمله اهداف طر
با امضای این تفاهم نامه کشور شاهد افزایش 600 میلیون لیتری ظرفیت ذخیره سازی 

600فرآورده های نفتی در جنوب این مرز و بوم خواهدبود. 
احداث انبار نفت

شهید مهدوی به ظرفیت 

میلیون لیتر

اقدامات پاالیش و پخش

500

%65

تفاهم نامه نوسازی

حدود

با نفتکش ارسال و حمل می شود

نفتکش 
سوخت 

جاده پیما

بخش 
نیروگاهی



51

رکوردزنی در عملیات انتقال فرآورده های نفتی ایران

توجه به فعالیت های برون مرزی

امضای تفاهم نامه با 5 شرکت دانش بنیان 

آغاز صادرات دریایی گاز مایع از پایانه شهید باهنر

با ثبت رکورد انتقال 128 میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی در سال 1400، یک رکورد 
شکنی در این بخش ثبت و ضبط شد.

باتوجه به به اقدامات کلیدی برای تامین مالی پروژه های نفتی با سرمایه گذاری کنسرسیوم بانکی 
و پتروشیمی، اعالم آمادگی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به آن سوی مرزها، توجه و تاکید 
با این شرکت ها،  برای میدان دادن به دانش بنیان ها و بسترسازی برای همکاری هرچه بیشتر 
ح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان، تسریع در آماده سازی و  تسریع در آماده سازی طر
تکمیل واحد تصفیه نفت گاز پاالیشگاه اصفهان، اورهال و تعمیرات موفقیت آمیز پاالیشگاه ها و 

در عبارتی کالنتر به ارتقاء کمی و کیفی تولیدات پاالیشگاهی اشاره کرد. 
اما در خصوص فعالیت برون مرزی صنعت پاالیش باید گفت مطالعات احداث یک پاالیشگاه 140 
هزار بشکه ای در ونزوئال پایان یافته است و ایران به همراه کشورهای کوبا و نیاکاراگوئه به صورت 
مشارکتی برای احداث پاالیشگاه الفروقلس اقدام کرده اند و قراردادی در این رابطه را نیز به امضا 

رسانیده اند. 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و پنج شرکت دانش بنیان، تفاهم نامه  های مختلفی در زمینه 
فناوری های موردنیاز این شرکت امضا کردند.

این تفاهم نامه ها 2۹ تیرماه بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 5 شرکت دانش بنیان 
آتش نشان،  درباره هوشمندسازی جایگاه های عرضه سی ان جی، روباتیک و ساخت روبات های 
دیگر  و  فوق کم مصرف  پرژکتورهای  و  نور  ج های  بر تولید  سوخت،  هوشمند  سامانه  تجهیزات 

تجهیزات سامانه هوشمند سوخت امضا شد.

پتانسیل صادراتی گاز مایع شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 2000 تن در روز است که 
تاکنون به دلیل محدودیت های مقاصد صادرات زمینی و عدم تمهیدات صادرات دریایی و توسعه 
زیرساخت های الزم در دوره های گذشته امکان تحقق اهداف صادراتی میسر نبوده است ولی با 
 امکان صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شهید باهنر بندرعباس و 

ً
تالش و پیگیری مستمر، اخیرا

جلوگیری از هدر رفته حدود 365 میلیون دالر منابع ارزی در سال محقق شده است.

128

140,000

2,000
365

 انتقال نفت خام و فرآورده

نوسازی
 یک پاالیشگاه  در ونزوئال

صادرات گاز مایع

جلوگیری از 
هدر رفت حدود

میلیارد 
لیتر

بشکه ای

تن در روز

میلیون دالر

باتوجــه بــه اقدامــات كلیــدی بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای نفتــی بــا ســرمایه گذاری كنسرســیوم بانکــی و پتروشــیمی، اعــالم آمادگــی 
بــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه آن ســوی مرزهــا، توجــه و تاكیــد بــرای میــدان دادن بــه دانش بنیان هــا و بسترســازی 
بــرای همــکاری هرچــه بیشــتر بــا ایــن شــركت ها، تســریع در آماده ســازی طــرح توســعه و تثبیــت ظرفیــت پاالیشــگاه آبــادان، تســریع در 
آماده ســازی و تکمیــل واحــد تصفیــه نفــت گاز پاالیشــگاه اصفهــان، اورهــال و تعمیــرات موفقیــت آمیــز پاالیشــگاه ها و در عبارتــی كالنتــر 

بــه ارتقــاء كمــی و كیفــی تولیــدات پاالیشــگاهی اشــاره كــرد. 

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران
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بومی سازی کاتالیست های مورد استفاده در صنعت پاالیش

استقرار انضباط مالی در شرکت 

اضافه شدن به فهرست سازمان های توسعه ای

کسب رتبه برتر شرکت ملی پاالیش و پخش در 
ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی

شرکت های  از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  حمایت  با 
تولید  العالی به سال  از سوی مقام معظم رهبری مدظله  که  دانش بنیان در سالی 
جهت  گسترده ای  تالش های  است،  شده  نام گذاری  اشتغال آفرین  و  دانش بنیان 
شرکت های  توسط  پاالیش  صنعت  در  استفاده  مورد  کاتالیست های  بومی سازی 
کاتالیست  بار  نخستین  برای  که  نحوی  به  پذیرفت  صورت  داخلی  دانش بنیان 
آبادان و امام خمینی؟هر؟ شازند توسط یک  واحدهای RCD و RFCC پاالیشگاه های 
، از خروج  شرکت  داخلی دانش بنیان تولید و با تولید این کاتالیست ها در داخل کشور

ارز به میزان قابل توجهی جلوگیری بعمل می آید.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از تیرماه سال 1400 تا تیرماه سال 
جاری در مجموعه موفق به حل و فصل پرونده های مالیاتی به ارزش 368 هزار میلیارد 
ریال، افزایش سودآوری مجموعه بالغ بر 86 هزار میلیارد ریال و تامین منابع سازمان 

هدفمندسازی یارانه ها 110 هزار میلیارد تومان شده است. 

اضافه شدن شرکت ملی پاالیش و پخش به فهرست سازمان های توسعه ای ادامه 
و  پاالیش  ملی  شرکت  در  توسعه  متوازن  بسترهای  و  زیرساخت ها  به  باتوجه  داد: 
ملی  شرکت   ،1401/5/1 خ  مور در  نامه ای  تصویب  طی  دولت  محترم  هیئت  پخش، 
پاالیش و پخش را به فهرست سازمان های توسعه ای کشور اضافه کرد. لذا بعد از 
این، مجمع شرکت های زیر مجموعه که تاکنون متشکل از وزرای امور اقتصادی و 
دارایی، دادگستری و نفت بود، به هیئت مدیره پاالیش و پخش تغییر پیدا کرد که گام 

بلندی در راستای توسعه شرکت قلمداد می گردد. 

باید در پایان اشاره کرد که شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران موفق 
به کسب رتبه نخست در بین شرکت های تابعه وزارت نفت و رتبه پنجم از بین 110 
دستگاه اجرایی براساس ارزیابی شاخص های محور دولت مردمی و نظارت عمومی 

شد.

368
86
110

به37

35

5

صرفه جویی

پرونده های مالیاتی
جمعا

افزایش سود آوری

تامین منابع سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها

ارتقای رتبه از جایگاه 

در بین ۱۱۰ دستگاه اجرایی

هزار میلیارد 
ریال

هزار میلیارد 
ریال

هزار میلیارد 
تومــــــــــــــــــان

رتبه

میلیون دالر
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وزارت نفــــــــــــت
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سیاست گــــــذاری، برنامه ریزی و
ایفای نقش سازمان توسعه ای

پایش تعهدات ارزی شرکت های پتروشیمی و ثبت رکورد جدید 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 

صادراتی  فروش  دالر  میلیارد  مجموع 14/3  در  پتروشیمی  تولیدی  مجتمع های   1400 سال  در 
داشته اند که با نظارت ها و پیگیریهای دقیق به عمل آمده توسط کارگروه پایش ارزی شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران، حدود ۹0 درصد مبلغ فوق معادل 12/7 میلیارد دالر مستقیما در 
سامانه ارزی نیما به فروش رسیده و 10 درصد دیگر عمدتا به مصرف هزینه های تولید محصول، 
تامین تجهیزات، بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی شرکت صادرکننده و بخشی از آن نیز به 

ح های پتروشیمی فاقد درآمد ارزی قرار گرفته است. صورت تهاتری در اختیار سایر شرکتها و طر
بدین ترتیب، شرکت های پتروشیمی ضمن بازگشت 100 درصد درآمد صادراتی خود به چرخه 
، در مجموع موفق به ایفای 154درصد تعهد ارزی سالیانه و تامین حدود 24 درصد  اقتصاد کشور

نیاز ارزی کشور گردیده اند که تاکنون بی سابقه بوده است.

رصد شاخص های تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی و تأمین بازار داخل کشور منجر 
تقاضاهای  افزایش  و  گذاری  سرمایه  برای  بلندمدت  راه  نقشه  تعیین  ح ها،  طر هدفمندی  به 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی شده است. با 
تحقق استراتژی تدوین شده در افق زمانی 1411 با سرمایه گذاری 70 میلیارد دالر حدود 20 نوع 
افزوده خواهد شد و ظرفیت  پایین دستی  محصول جدید به سبد محصوالت پتروشیمی و 

اسمی صنعت به 1۹۹ میلیون تن می رسد.

ح های مشابه به منظور تبدیل 14  با توجه به تولید صنعتی رسیدن این واحد، راه برای اجرای طر
میلیون تن در سال متانول تولیدی به پروپیلن مورد نیاز کشور و جلوگیری از نیمه خام فروشی 

و اشباع بازار جهانی متانول در سالهای آینده هموار خواهد شد.

شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان متولی، داده های معتبر را بصورت امن و به روز تولید 
یا جمع آوری و پردازش كرده و به ذینفعان و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می كند. در این راستا، 
»پروژه اتصال زیرساخت ارتباط اطالعاتی« با وزارت صمت با موفقیت انجام شد. براساس این پروژه، 
متولی اطالعات تولید مجتمع های پتروشیمی كشور، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران است و 
كلیه مجتمع های پتروشیمی،  به جای اینكه اطالعات تولید خود را در سامانه های موازی و متعدد 
 آن را در سیستم تولید شركت ملی صنایع 

ً
سایر وزارت خانه ها و نهادهای دولتی وارد نمایند، منحصرا

پتروشیمی ایران تغذیه می كنند و این شركت، اطالعات كلیدی زنجیره تولید پتروشیمی كشور را در 
اختیار سایر نهادها و وزارت خانه ها از جمله وزارت صمت قرار می دهد.

تدوین استراتژی توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

ح GTPP اسالم آباد غرب در راستای تجاری  ع عملیات اجرایی طر شرو
سازی دانش فنی بومی تولید صنعتی پروپیلن از متانول

تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به قطب 
)هاب( اطالعات کلیدی صنعت پتروشیمی کشور 

فروش 14/3

199

14

%154
 میلیارد دالر

فروش صادراتی

 تعهد ارزی 
ساالنه

میلیون تن

میلیون تن

ع20 نو

تامین حدود 24 درصد نیاز ارزی کشور

ظرفیت اسمی 

محصول جدید

برنامه تبدیل
متانول به پروپیلن
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

ح اولیه بخش پتروشیمی اولین پتروپاالیشگاه کشور تهیه طر
)اقدام مشترک شركت های پاالیش و پخش و پتروشیمی(

احداث صنایع پتروپاالیشگاهی با هدف تأمین و ایجاد تنوع در خوراک محصوالت پتروشیمی و 
درآمدزایی بیشتر از منابع نفتی ایران است. همچنین سرمایه گذاران این بخش از منافع حاصل 
از ارزش افزوده تبدیل نفت  خام و میعانات  گازی به فرآورده های با ارزش باال، بهره مند خواهند 

شد.

زنجیره  یا  نفت  صنعت  دست  پایین  زنجیره  که  پتروشیمی  مجتمع های  خوراک  مانیتورینگ 
با  می پذیرد.  صورت  سامانه  این  توسط  می شود  محسوب  پتروشیمی  صنعت  باالدست 
استفاده از این سامانه می توان به صورت تصویری و گرافیکی، جریان خوراک همراه با اطالعات 
مربوط به مقادیر و تناژ خوراک های باالدستی صنعت پتروشیمی را از منابع باالدست تا مصرف 

در مجتمع های پتروشیمی نظارت و ردیابی کرد.

نقش  براساس  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مسئولیت های  و  جایگاه  در  شفافیت 
جدید آن در قالب سازمان توسعه ای 

پتروشیمی در فصل زمستان،  گاز در مجتمع های  ریزی و توجه به مدیریت مصرف  برنامه  با 
شاهد تأمین کامل گاز مورد نیاز بخش های خانگی بودیم تا هموطنان در نقاط مختلف کشور 

با مشکل مواجه نشوند.

بازدید وزیر نفت، معاونین این وزارتخانه و همچنین مدیران وزارت صمت، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، مدیران ارشد پتروشیمی های کشور و انبوه مدیران و کارشناسان بخش های 
دولتی تصمیم ساز و قانون گذار در کنار همه بازدیدکننده های متخصص دیگر به مشارکت 
پررنگ  حضور  و  تخصصی  نشست های  برگزاری  داد.  آینده  برای  بیشتری  انگیزه  کنندگان 
هیات های تجاری و بازرگانان خارجی از کشورهای همسایه و برای اولین بار از امریکای جنوبی، به 
اذعان حاضرین در نمایشگاه و در نشست های متعدد B2B از شاخصه های این دوره از ایران 

پالست بود. 

ایجاد سامانه مانیتورینگ توزیع )Dispatching( خوراک مجتمع های 
پتروشیمی

بازنگری نسخه پیشنهادی اساسنامه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران و ارائه به وزارت نفت

مدیریت مناسب کاهش مصارف گاز طبیعی در 
مجتمع های پتروشیمی در فصل زمستان سال 1400

برگزاری موفق نمایشگاه بین المللی ایران پالست با مشارکت 
بیش از  ۲۲0 شرکت خارجی از 1۶ کشور جهان

220
16

شرکت خارجی

کشور جهان

با مشارکت بیش از 

گاهی بخش در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی  حضور مؤثر و آ
، پاالیش و پتروشیمی و تسهیل ارتباطات با بخش دانش بنیان نفت، گاز

در چهار روز برگزاری این نمایشگاه بیش از 100 تفاهم نامه و قرارداد میان شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نفت و شرکت های حاضر در این نمایشگاه امضا شد که طی سال های اخیر از نظر تعداد 
و ارزش تفاهم نامه و قرارداد، بی سابقه بود. بخش قابل توجهی از این تفاهم نامه ها و قراردادها 
با شرکت های دانش بنیان امضا شد و به این ترتیب حضور حداکثری شرکت های دانش بنیان 

در صنعت نفت رقم خورد. 
تفاهم نامه 100

و قرارداد
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مدیریت عرضه محصوالت پتروشیمی و پایش عملکرد شرکت های 
پتروشیمی در تأمین نیاز بازار

بهره برداری از  فاز اول پتروشیمی 
پتروکیمیای ابن سینا

سازماندهی و تدوین شیوه نامه اجرایی واردات محصوالت پتروشیمی 
دارای کمبود داخل برای عرضه تلفیقی و تامین نیاز بازار داخلی

مدیریت عرضه تلفیقی محصوالت دارای 
التهاب در بازار

۱,۹۹۷

۱,۲۲۸

%6۳

تولید
)میلیون تن(

۹/۷۲

۹/۱۹/۸

%۷

۱۵/6

%60

صادراتفروش داخلی
میزان )میلیون تن (

6۲/۲۹

۵۷/۴۷

%۸

۲۴/66

۲۲/۹۴

%۸

ارزش )هزارمیلیارد ریال( (میزان )میلیون تن ( ارزش )میلیارد  دالر

تولید و فــــــــروش
)عملکرد ۱۱ ماهه(

ح ها و پروژه ها طر

تولید و فروش محصوالت پتروشیمی از مرداد 1399 تا خرداد 1401

مرداد 1400 تا خرداد 1401

مرداد 13۹۹ تا خرداد 1400

رشد نسبت به بازه زمانی 
مشابه سال قبل

103 ظرفیت48
 )هزارتن در سال(

سرمایه گذاری کل 
) )میلیون دالر
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ح پلی پروپیلن دی آریا پلیمر خمین با ظرفیت  بهره برداری از  طر
175 هزار تن در سال و سرمایه گذاری 11۸ میلیون دالر

175 ظرفیت118
)هزارتن در سال(

سرمایه گذاری کل 
) )میلیون دالر

ح با سرمایه گذاری 75 میلیون دالری توسط شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس،  این طر
شستان و گسترش نفت و گاز پارسیان منجر به تامین اکسیژن واحدهای متانول فاز 2 عسلویه 
ح، ضمن افزایش درآمد ارزی  و افزایش تولید متانول شده است. همچنین بهره برداری از این طر
ح 350 نفر و در زمان بهره برداری60 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده  ، در زمان اجرای طر کشور

است.

فرمالدئید،  اوره  همچون  متنوعی  محصوالت  نیاز  مورد  خوراک  تامین  هدف  با  انرژی  آرتا  ح  طر
مالمین فرمالدئید، مالمین اوره فرمالدئید، هگزامین، متیل ال و پلی استال در استان اردبیل 

احداث شده است.
ح پارس گالیکول با ظرفیت تولید ساالنه 500 هزارتن مونو اتیلن گالیکول )MEG(  به همراه دی  طر
اتیلن گالیکول )50 هزار تن در سال( و تری اتیلن گالیکول )3/5 هزارتن درسال( در منطقه ویژه 
ح عالوه بر ارزآوری و  فاز 2 پتروشیمی عسلویه واقع در حال احداث می باشد. محصوالت این طر
صادرات، به منظور تامین خوراک مورد نیاز واحدهای PET، استفاده بعنوان ضد یخ و گالیکول 

اترها کاربرد دارد.
ح آرین متانول با هدف تولید 1650 هزارتن در سال متانول به منظور تامین خوراک مورد نیاز  طر
ح های پیشران صنعت پتروشیمی )واحدهای MTO و MTP ( اجرا می شود. همچنین، فرآیند  طر
ح به دلیل بهره گیری از پدیده جدید اتوترمال در تولید گاز سنتز و بازیافت  تولید متانول در این طر
ج و تزریق مجدد آن به گاز سنتز دارای ویژگی هایی است که بقیه واحد های  هیدروژن از گاز پر

تولید متانول در ایران فاقد آن می باشند. 
سال  در  هزارتن   726 تولید  هدف  با  یک(  )فاز  هنگام  پتروشیمی  شرکت  آمونیاک  تولید  ح  طر
است.  شده  واقع  پتروشیمی  طرحهای   2 فاز  پارس-  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  آمونیاک 
ح تولید اوره در فاز دوم  ح گاز طبیعی است و محصول آن به عنوان خوراک طر خوراک اصلی این طر

پتروشیمی هنگام مورد استفاده قرار می گیرد.
و  کارون  غرب  نفتی  حوزه  میادین  از  همراه  ترش  گازهای  آوری  جمع  هدف  با   NGL3200 ح  طر
جلوگیری از هدر رفت گازهای مذکور در جهت ایجاد ارزش افزوده و کمک به محیط زیست منطقه 

در حال اجراست. 

بهره برداری از واحد دوم هوا شرکت دماوند انرژی عسلویه

ح های آرتا انرژی، پارس گالیکول، آرین متانول، آمونیاک  آماده سازی و پیش راه اندازی طر
هنگام )فاز اول( و NGL3۲00 پاالیش گاز یادآوران جهت بهره برداری در سال 1401

75

500
1,650
726

سرمایه گذاری 
) )میلیون دالر

MEG
 )هزارتن(

متانول
 )هزارتن(

آمونیاک
 )هزارتن(

تولید ساالنه

تولید ساالنه

تولید ساالنه
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نوسازی اسکله های ماهشهر و عسلویه و ساخت 
اسکله های جدید 1۶ و 17

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شرکت 
پتروشیمی بندر امام در سال 1401

ح های توسعه ای با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش بازنگری در طر

و  اشتغال زایی  پتروشیمی،  تولیدی  محصوالت  صادرات  روند  حفظ  ضمن  ح ها  طر این  اجرای 
افزایش درآمد ارزی کشور را به همراه دارد.

ح، عالوه بر حفظ محیط زیست، بازیافت نهایی حجم انبوهی از آب با ارزش  هدف از اجرای این طر
در طراحی این سیستم تصفیه است.

ح های صنعت پتروشیمی در سال های آتی مبتنی بر منطق بهره گیری حداکثری از  توسعه طر
خوراک های اولیه موجود در صنعت نفغت و گاز و کشش بازار داخلی و خارجی برنامه ریزی و اجرا 
ح در حال اجراست که در طول 6 سال  شده است. در حال حاضر در صنعت پتروشیمی 68 طر

آینده وارد مدار تولید خواهند شد.

ح، توسعه زنجیره ارزش متانول و کاهش نیمه خام فروشی این محصول،  هدف از اجرای این طر
تولید محصوالت باارزش افزوده بیشتر و اشتغال زایی است.

با توجه به بحران آب در کشور و مشکالت کمبود آب استان های مرکزی و نیز به منظور فراهم 
ح های پتروشیمی ضروری به نظر  شدن امکان مدیریت بهینه منابع، تغییر مکان برخی از طر
و  سرزمینی  آمایش  مبنای  بر  پتروشیمی  صنعت  توسعه  بیشتر  انطباق  همچنین  می رسد. 

پرداختن به مسائل زیست محیطی یکی از ارکان توسعه پایدار است.

مکان یابی مناسب همواره به عنوان یکی از متغیرهای بسیار موثر در توسعه متوازن صنعت 
پتروشیمی کشور و سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه  ها شناخته می  شود. 

آغاز مطالعات جهت احداث خط انتقال متانول از منطقه عسلویه به 
منطقه انرژی بر پارسیان 

ح ها به دلیل چالش آب در مناطق  تغییر مکان اجرای برخی از طر
مرکزی کشور

ح های متوقف خط مرکز و اصالح مکان اجرا و  تالش برای تعیین تکلیف طر
ح های فیروزآباد، فسا، داراب و جهرم( و همچنین ارائه  یا جایگزینی آن ها )طر
ح های ممسنی، بروجن و کازرون جهت  ح پیشنهادی به سرمایه گذار طر طر

ح ها تغییر و فعال سازی این طر



61

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

پژوهش و فناوری، توسعه کسب و کارهای 
دانش بنیان و ساخت داخل

تفاهم نامه با پارک فناوری پردیس جهت ایجاد 
فن بازار تخصصی صنعت پتروشیمی به منظور 

بهم رسانی عرضه و تقاضای فناورانه در صنعت 
پتروشیمی

ساخت بار اول بازوی بارگیری کرایوژنیک و ساخت بار اول 
کمپرسور سنتز فرآیندی متانول

تولید دانش های فنی، کاتالیست ها و مواد شیمیایی مورد 
نیاز صنعت پتروشیمی

امضاء ۲3 قراردادها و تفاهم نامه های همکاری متعدد در 
حوزه تولید دانش های فنی، کاتالیست ها و مواد شیمیایی 

در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

قرارداد طراحی و ساخت بار اول بازوی بارگیری کرایوژنیک 
فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت دانش 

بنیان رهروان صنعت و انرژی آسیا

23

515,000 

قراردادها و 
تفاهم نامه

یورو

امضاء

به مبلغ
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انعقاد 4 فقره قرارداد از سوی سازمان منطقه ویژه 
پتروشیمی با شرکت های دانش بنیان به ارزش 1150 

میلیارد ریال

انعقاد 15۸ فقره قرارداد با شرکت های دانش بنیان 
از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 

ارزش 73 هزار میلیارد ریال

1,150

158
73,000

میلیارد ریال

قرارداد

میلیارد ریال

به ارزش

فقره

به ارزش
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مسئولیت اجتماعی

ع مسئولیت اجتماعی و برگزاری  تمرکز بر موضو
جلسه شورای عالی مسئولیت اجتماعی 

ع سرمایه گذاری مصوب شورای راهبردی شرکت های  مجمو
پتروشیمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای سال 1400

ع بیماری کرونا در صنعت  بودجه برای کنترل شیو
پتروشیمی و کشور در سال 1400

تولید مواد اولیه استراتژیک در صنعت پتروشیمی جهت 
تولید لوازم بیمارستانی و محافظتی در کنترل بیماری کرونا

700

90

میلیارد تومان 

میلیارد تومان 

معادل

تخصیص بالغ بر

مجموعه فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، عالوه 
بر بهبود سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسالمی، منجر به افزایش ضریب امنیت در 

مناطق عملیاتی این صنعت شده است.
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راســـتای  در  حقوقـــی  اقدامـــات 
احقاق حقوق عامه و بیت المال

بین المــــــــــلل

پرونده ابطال صورت جلسه افزایش سهام شرکت پتروشیمی 
باختر که منتهی به صدور حکم به نفع شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی ایران گردید و 5 هزار میلیارد تومان به بیت المال 
بازگشت.

پرونده ۲۲ میلیون یورویی دعوی یکی از شرکت ها که منتهی به 
صدور حکم به نفع شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شد.

برگزاری وبینار معرفی ظرفیتهای تولید صنعت پتروشیمی ایران 
با همکاری سفارت اسپانیا

مذاکره با مشاوران عالی رئیس جمهور صربستان

پرونده 50 میلیون یورویی دعوی یکی از شرکت ها که منتهی به 
صدور حکم مرحله بدوی به نفع شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

ایران شد.

پرونده معروف PCC که منجر به صدرو حکم به نفع شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران به مبلغ معادل یک میلیارد دالر شد.

5,000
22
50

1

 میلیارد تومان

میلیون یورو

میلیون یورو

میلیارد دالر



65

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

تدوین برنامه توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با قاره 
آفریقا و تشکیل کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا

 K حضور در رویدادهای بین المللی )از جمله نمایشگاه
لمان(، نمایشگاه نفت وگاز ریو )ریودودژانیرو  )دوسلدورف آ

برزیل( و نمایشگاه اوراسیا پالست )استانبول ترکیه(

احیای روابط و همکاری با کشورهای شرق دور




