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 كــارنـــامه ســـال 1390
 گستره مدیریت مصرف در پایان برنامه پنجم توسعه و در افق چشم انداز 1404

 عملكرد شركتهاي پاالیشي در سال 1390 ازچشم اندازآمار
 آگاه سازی همسایگان حریم خط از اولویت های روابط عمومی است

 اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ و توسعه شریان هاي حیاتی انتقال انرِژی
 بالندگي روز افزون در شركت پاالیش نفت بندرعباس

 شركت پاالیـش نفت اصفهان دریـک نگاه



مقام معظم رهربي: 

براساس برنامه توسعه، نفت باید از »منبع درآمد و محل تأمین 

بودجه کشور« خارج و به منبعی برای پیرشفت و اقتدار اقتصادی 

ایران تبدیل شود و مسئوالن باید این سیاست صحیح و مدبرانه 

نظام را، با قوت ادامه دهند.

تولید ملی، حمایت از سرمایه ایرانی



شركت پااليش و پخش با حركت در مسير نقشه راه و دنبال كردن برنامه هاي پنجم توسعه ازابتداي سال 1390، به دنبال دستيابي به هدف تأمين 
كامل مصرف نيازهاي داخلي و حركت به سمت توسعه صادرات تا حداقل 35 درصد از مجموع توليدات درسال1394 )برنامه پنجم توسعه( مي باشد.

مديريت برنامه ريزي تلفيقي به عنوان يكي از مبادي اطالعات و آمار در زنجيره تامين شركت ملي پااليش و پخش وظيفه برقراري تعريف منطقي بين 
عوامل كالن توليد فرآورده هاي نفتي و مصرف آنها و پايش اين معيارها و در نهايت استخراج برنامه هاي اصالحي در حوزه توليد و مصرف را در زنجيره 

تامين پااليش و پخش و اخذ تصويبنامه هيأت مديره محترم شركت ملي پااليش و پخش جهت برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت اين محصوالت و ...

اوايل سال گذشته، مديران شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران به عنوان شركتی كه عهده دار اجرای طرح های زيربنايی در بخش پايين دستی صنعت 
نفت اعم از پااليشی، ذخيره سازی و انتقال و توزيع نفت خام و فرآورده های نفتی در سراسر كشور است، وعده داده بوده اند آن دسته از طرح های توسعه ای 

را كه از سال های اخير آغاز شده بود، در سال 1390 كه توسط رهبر معظم انقالب با عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، به بهره برداری برسانند.

شركت هاي پااليشي در سال 1389 در مجموع اقدام به فرآورش و توليد بترتيب 1695000 بشكه در روز خوراك و  1667000 بشكه در روز فرآورده 
نموده اند كه با بهره برداري از بخش هايي از طرح هاي توسعه و بهينه سازي پااليشگاهها در سال قبل اين ارقام در سال 1390 بترتيب به 1754000 

و 1726000 بشكه در روز افزايش يافته است. 

رئيس روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در گفت و گويی، آگاه سازی همسايگان حريم خط لوله را از اولويت های روابط عمومی 
دانست و  اظهار داشت: به منظور فرهنگ سازي از طريق مدارس واقع در مسير خطوط لوله اقدام به توزيع نوشت افزار و دفترچه يادداشتي با موضوع 
رعايت حريم خط كرديم كه اين مهم به وسيله روابط عمومي مناطق انجام شد. يك بازي آموزشي نيز براي مقاطع ابتدايي و راهنمايي طراحي شده است.

مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران گفت: در سال 1390، به ميزان 61 ميليارد ليتر نفت خام و حدود 49 ميليارد ليتر انواع فرآورده نفتي 
از طريق خطوط لوله در سراسر كشور انتقال يافت.

به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مهندس زيار گفت: از مجموع 49 ميليارد ليتر فرآورده حمل شده، بيشترين ميزان 
مربوط به نفت گاز با 15 ميليارد ليتر بوده و پس از آن به ترتيب بنزين، نفت كوره، نفت سفيد، فرآورده هاي نفتي ويژه و ...

كــارنـــامه ســـال 1390 صنعت پاالیش و پخش ایران در یک نگاه

گستره مدیریت مصرف در پایان برنامه پنجم توسعه و در افق چشم انداز 1404

آغاز بهـره برداری از طرح های توسعه ای پاالیشگاه های كشور در سال جهاداقتصادی
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شركت پاالیـش نفت اصفهان دریـک نگاه
اصفهان شهر “ هنرمندان نادره كار و نقاشان بدايـع نگار “ شهر فن و هنر و فرهنگ، امروزه يـكي از عظيـم تريـن واحدهاي پااليـشي كشور را در 

دل خود جاي داده است.
ايـن شركت در منطقه اي با مساحت كل 340 هكتار و دارا بودن فضاي سبز به مساحت 114/5 هكتار ، در شمال غربي اصفهان واقع شده است.  19

بالندگي روز افزون در شركت پاالیش نفت بندرعباس
شركت پااليش نفت بندرعباس دومين پااليشگاهي بود كه ساخت آن در دوره پيروزي انقالب اسالمي آغاز شد. ساخت و راه اندازي كامل اين پااليشگاه 
5 سال طول كشيد و در سال 1376 با ظرفيت اوليه 170/000 بشكه در روز به بهره برداري رسيد و طي سالهاي بعد با اجراي طرح هاي متعدد بهبود 

فرايندي، ارتقاء و افزايش ظرفيت امروزه با ظرفيت اسمي 320/000 بشكه در روز فعال است. 16
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شركت پااليش و پخش با حركت در مسير نقشه راه و دنبال 
دنبال  به  ازابتداي سال 1390،  توسعه  پنجم  برنامه هاي  كردن 
دستيابي به هدف تأمين كامل مصرف نيازهاي داخلي و حركت 
مجموع  از  درصد   35 حداقل  تا  صادرات  توسعه  سمت  به 

توليدات درسال1394 )برنامه پنجم توسعه( مي باشد.
بنابراين براي دستيابي به اين هدف، تبديل و ارتقاء ظرفيت هاي 
حمل  توان  افزايش  و  كيفيت  بهبود  ذخيره سازي،  و  توليد 
فرآورده هاي  نفتي از اولويت هاي مهم شركت در سال 1390 

بوده است.
در اين راستا شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
تبديل  با  توسعه  پنجم  برنامه  پايان  تا  دانست  را مكلف  خود 
استاندارهاي نفتي از يورو 2 در بخش پااليشگاه ها به يورو 4 
و در بخشي ديگر به يورو 5، همچنين با طرح برنامه هايي براي 
افزايش پااليش نفت كشور از 1/7 ميليون بشكه به حدود 2/37 
ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات، همين طور افزايش 
طول خطوط لوله انتقال نفت خام از 3700 كيلومتر به حدود 
5300 كيلومتر و افزايش طول خطوط لوله انتقال فرآورده هاي 
نفتي از 8500 كيلومتر به 11 هزار كيلومتر، اجراي اهداف خود 

را حتمي سازد.
شركت ملي پااليش و پخش در بخش توليد فرآورده هاي نفتي 
در پي افزايش توليد بنزين از حدود 55 ميليون ليتر به 121 ميليون 
ليتر در روز و همچنين افزايش توليد نفت گاز از 95 ميليون ليتر 

در روز به 125 ميليون ليتر در روز است.
از نظر مالي، طرح هاي اجرا شده اين شركت در سال 1390، 
مجموعا معادل 22219 ميليارد ريال بوده است كه همت واالي 

همه زحمتكشان در عرصه اين صنعت را نشان مي دهد.
نيز  آينده  سال  در  پخش  و  پااليش  مهمترين هدف شركت 
بهره برداري از طرح هاي بهينه سازي كيفيت فرآورده هاي نفتي 
و توسعه بنزين سازي در 7 پااليشگاه از مجموع 9 پااليشگاه 

كشور است.

بخش  در  سال 1390  در  آمده  بدست  موفقيت هاي  از  يكي 
در  جديد  طرح هاي  از  بهره برداري  با  كه  بوده  صادرات 
پااليشگاه ها وارد فاز جديدي شده ايم، به طوري كه صادرات 
نفتاي سبك و سنگين در سال 1390حدود 1/1 ميليون تن و 
ارزش مالي اين ميزان صادرات معادل 1ميليارد دالر بوده است. 
صادرات نفت گاز نيز در سال 1389 معادل 138 هزار تن بوده 
است كه اين رقم در سال 1390 به 830 هزار تن رسيده است. 
همچنين ارزش اين ميزان صادرات در سال 1390 به 776 ميليون 
دالر بالغ شده است كه در مقايسه با 97/8ميليون دالر  درآمد 

صادرات نفت گاز در سال گذشته افزايش چشمگيري داشت.
با اينكه در بخش نفت سفيد نيز در سال 1389 صادراتي نداشتيم، 
اما در سال 1390 صادرات اين فرآورده به 78/8 هزار تن رسيده 

كه حدود 77 ميليون دالر ارزش مالي داشته است.
همچنين در بخش بانكرينگ نيز با وجود  نوسانات ارزي فعاليت 
خوبي داشتيم. اما در خصوص صادرات بنزين با توجه به توليد 
و مصرف داخلي، ظرفيت صادراتي مناسبي ايجاد خواهد شد. 
در مورد نفت گاز در سال 1390، ميزان توليد 95 ميليون ليتر در 
روز بوده است، ولي در مورد نفت سفيد با توجه به مازاد توليد، 
صادرات نيز صورت گرفت.  در بخش نفت كوره نيز 77 ميليون 
ليتردرروز توليد داريم كه نيمي از آن جهت مصرف داخلي 
شد.)رقم  صادر  ليتردرروز  ميليون   36 حدود  يعني  مابقي  و 

صادرات نفت كوره بااحتساب بانكرينگ است(
شركت ملي پااليش و پخش در سال 1390 با توزيع و فروش 
اوراق مشاركت، دريافت وام و تسهيالت و همچنين استفاده 
از صندوق انرژي، منابع مورد نياز براي اجرايي شدن طرح  ها 
را تأمين كرد. بدين ترتيب اين شركت با حدود 2000 ميليارد 
تومان ازروش هاي گفته شده در سال 1390 تمامي تالش خود 

را براي پيشبرد اهداف به كار گرفت.
يكي ديگر از كارهاي شايان ذكر در كارنامه شركت پااليش 
و پخش توسعه زيرساخت هاي سي ان جي است. به طوري كه 
توسعه اين جايگاه ها از 132 جايگاه در سال 1384 آغاز شده 
مرز  تا  سوخت گيری  امكان  با  جايگاه  امروزحدود 1860  و 
2 ميليون متر مكعب در ساعت گاز تكميل شده و در دست 
بهره برداري است و اين رقم در آينده نزديك به 2هزار جايگاه 

خواهد رسيد. 
الزم به ذكر است يكي از ابزارهايي كه شركت ملي پااليش و 
پخش را در رسيدن به اهداف تعيين شده ياري بسياري رساند، 
بحث هدفمندي و نتايج حاصل از آن است به طوري كه در 
سال جاري در نتيجه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها كه تعديل 
مصرف را درخصوص بسياري از حامل هاي انرژي در كشور به 
همراه داشته است، نتايج قابل مالحظه اي در بخش فرآورده هاي 
نفتي داشته ايم. به طور مثال مصرف گاز مايع در سال 1390 به 
رقم 11/13 ميليون ليتر در روز رسيده است كه در مقايسه با سال 
گذشته كاهشي معادل 7/81 درصد را نشان مي دهد. و در رابطه 
با بنزين نيز مصرف سال گذشته به طور متوسط 61/3 ميليون ليتر 
در روز بوده است كه اين رقم در سال  جاری به 59/9 ميليون 
ليتر رسيده است كه 2/3 درصد كاهش را نشان مي دهد. ميزان 

كاهش مصرف در مورد نفت سفيد 2/5 درصد بوده است.
                                                                                               

عليرضا ضيغمي
معاون وزير و مديرعامل

صنعت پاالیش و پخش ایران در یک نگاه
كــارنـــامه ســـال 1390



مديريت برنامه ريزي تلفيقي به عنوان يكي از مبادي 
اطالعات و آمار در زنجيره تامين شركت ملي پااليش 
و پخش وظيفه برقراري تعريف منطقي بين عوامل 
كالن توليد فرآورده هاي نفتي و مصرف آنها و پايش 
اين معيارها و در نهايت استخراج برنامه هاي اصالحي 
در حوزه توليد و مصرف را در زنجيره تامين پااليش 
و پخش و اخذ تصويبنامه هيأت مديره محترم شركت 
ملي پااليش و پخش جهت برنامه ريزي براي ارتقاء 
كيفيت اين محصوالت و توسعه صنعت پااليش بهمراه 
را  مالي موردنياز سرمايه اي  منابع  نمودن  مشخص 
برعهده دارد. گفتگويي داريم با مهندس سيد جعفري 
مدير اين مجموعه درخصوص وضعيت برنامه ها و 
اهداف كالن شركت ملي پااليش و پخش در سال 
صنعت  انداز  چشم  و  گذشته  هاي  سال  و  جاري 
افق  در  و  پنجم  برنامه  پايان  در  پخش  و   پااليش 

چشم انداز سال 1404 هجري شمسي.

جناب آقاي مهندس ابتدا توضيحاتي درخصوص 
وضعيت توليد، مصارف، واردات و صادرات در سال 

جاري و سال هاي گذشته بفرماييد.
مديريت برنامه ريزي تلفيقي جهت مقايسه و  پايش و اندازه 
گيري مناسبتر اهداف و برنامه هاي كالن شركت ملي پااليش 
و پخش ، برنامه پنجم توسعه و افق در پايان برنامه چهارم نسبت 
سال1389را  و  اقدام  شركت  راه  نقشه  تدوين  و  طراحي  به 
برنامه ريزي و  اين اساس  بر  پايه تعريف كردتا  به عنوان سال 
كنترل ميزان توليد فرآورده هاي اصلي ميزان واقعي مصرف، 
رشد ظرفيت پااليشي كشور، توسعه انتقال خطوط لوله از بعد 
 انتقال فرآورده هاي نفتي و نفتخام و از بعد ظرفيت نگهداشت و 
ذخيره سازي را از ابتداي سال 1390 اقدام و نسبت به اجراي 

اقدام اصالحي الزم در طي برنامه پنجم و افق مبادرت نمايد. 
به عنوان مثال در پايان برنامه چهارم يعني سال 1389 توليد بنزين 
 در كشور ما 55/2 ميليون ليتر در روز است كه با اجراي طرح هاي 
پيش بيني شده اين ميزان مي بايستي به رقم 131/6 ميليون ليتر 
در روز تا پايان برنامه پنجم ارتقاء پيدا كند و يا توليد نفت گاز 
در سال 1389 از رقم 95 ميليون ليتر به رقم 123/8 ميليون ليتر در 

روز تا پايان سال 1394 افزايش يابد.
به ساير معيارهاي رشد تا پايان برنامه پنجم مي توان به شرح 
زير اشاره نمود: حدود 34درصد ارتقاء افزايش ظرفيت پااليشي 
كشور، حدود 42/5 درصد افزايش ظرفيت خطوط لوله انتقال 
نفت خام، حدود 28/9 درصد افزايش طول خطوط لوله انتقال 
فرآورده حدود 26/1درصد رشد در ظرفيت مخازن در پايان 
نفتي  هاي  فرآورده  در حوزه  عمده  پنجم صادركننده  برنامه 
از جمله بنزين )روزانه 63 ميليون ليتر( ، نفت سفيد و سوخت 
هوايي )روزانه 21 ميليون ليتر(، نفت گاز )روزانه 26/7 ميليون 

ليتر( در پايان برنامه توسعه پنجم )1394(.

انداز 1404 ميزان  افق و چشم  پايان  تا  بيني ما  همچنين پيش 
ميليارد   6/3 حدود  كه  گذاري  سرمايه  دالر  ميليارد   47/7
ميليارد   25/7 حدود  لوله،  خطوط  بخش  به  مربوط  آن  دالر 
دالر آن مربوط به سرمايه گذاري احداث 7 پااليشگاه جديد 
تحت بررسي و حدود 11/3 ميليارد دالر سرمايه گذاري براي 
 5 طرح بهينه سازي است و 2/1 ميليارد دالر مربوط به طرح 

سرمايه گذاري روي 5 طرح بنزين سازي مي باشد.

هايي  طرح  گفتيد  كه  همان طور  مهندس  آقاي 
هم جهت توليد بنزين )بنزين سازي( و بهينه سازي 
اقدام داريد. لطفًا  بنزين( در دست  )ارتقاء كيفيت 

بيشتر توضيح دهيد:
اقداماتي كه تاكنون براي طرح هاي بنزين سازي و بهينه سازي 
اواخر  تا  كه  شود  مي  بيني  پيش  گفت  توان  مي  شده  انجام 
سال 1391 و اوايل سال 1392 واحدهاي بنزين سازي و بهينه 
 سازي پااليشگاه شهيد تندگويان تهران، بخش تكميلي واحد 
بهينه سازي پااليشگاه الوان، بخش تكميلي بهينه سازي پااليشگاه 
بنزين سازي  واحد  تكميلي  بخش  شازند،  )ره(  خميني  امام 
 پااليشگاه آبادان، واحد بنزين سازي جديد پااليشگاه تبريز و واحد 
واحد   1392 سال  ابتداي  در  و  اصفهان  جديد  سازي  بنزين 
پااليشگاه   7 از  اول  فاز  و  بندرعباس  پااليشگاه  سازي  بنزين 
در دست بررسي و احداث )يعني پااليشگاه ستاره نفت خليج 
فارس( با تصفيه 120 هزار بشكه در روز تحت عنوان طرح هاي 
مهرماندگار در مدار توليد و سرويس عملياتي قرار بگيرد كه در 

در پایان برنامه پنجم توسعه و در افق چشم انداز 1404
گســتره مدیــریت مصرف
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نهايت روزانه 26/2 ميليون ليتر در روز به ظرفيت توليد بنزين 
)باستثناء ستاره خليج فارس( و حدود 1/1 ميليون ليتر در روز نيز 
به ظرفيت توليد نفت گاز افزوده خواهد شد. اما مسئله مهم تر 
كيفيت فرآورده هاي توليدي است كه بايد به آن اهميت داد كه 
با پيش بيني هايي كه شده و با به اجرا درآمدن طرح هاي مذكور 
از  سفيد  نفت  و  گاز  نفت  بنزين،  محصوالتي چون  كم كم 
استاندارد فعلي Ero2 به Ero4 , Ero5 )معادل استانداردهاي 
ملي 4903 و 4904( ارتقاء پيدا مي كنند كه اين ارتقاء كيفيت 
تاثير بسزايي روي مسايل زيست محيطي دارد و ظرفيت توليد 
گوگرد كشور از حدود 530 تن فعلي در روز به روزانه 2000 
تن افزوده خواهد شد كه از ميزان توليد آاليندگي در كشور 

كاسته خواهد شد.
آقاي مهندس درخصوص صرفه جويي هايي كه 
ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها تاكنون 

داشتيم بفرماييد:
بنزين كه مهمترين فرآورده  اين زمينه در حوزه فرآورده  در 
سهميه بندي  برنامه  اجراي  از  ناشي  جويي  صرفه  بوده،  نفتي 
سامانه هوشمند )سال 86( و قانون هدفمندسازي يارانه ها )سال 
89(، تاكنون رقمي بالغ بر 39 ميليارد دالر بوده يعني اگر سال 
اجراي سامانه هوشمند را تيرماه 1386 در نظر بگيريم در آن سال 
پيش بيني مصرف 81/9 ميليون ليتر در روز بوده كه با اجراي 
طرح سامانه هوشمند در ابتدا اين رقم به 59/8 ميليون ليتر در 
روز كاهش كه رقمي معادل 22/1 ميليون ليتر در روز صرفه 
جويي با خود به همراه داشت كه رقم حاصل از آن حدود 4400 
ميليارد تومان بوده. در ادامه در سال 1387 ما رقمي معادل 22/2 
ميليون ليتر كاهش مصرف و متعاقب آن در سال 1388 حدود 
33/2 ميليون ليتر و اگر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در 
آذرماه 1389 آغاز نمي گرديد ما در سال 1389 روزانه نيازمند 
107 ميليون ليتر بوديم كه تا پايان سال 1390 به 120 ميليون ليتر 

مي رسيد. 
و  پااليش  ملي  شركت  هاي  برنامه  درخصوص 
پخش و اقدامات انجام شده در راستاي خصوصي 
سازي و واگذاري شركت ها به بخش خصوصي اگر 

توضيحاتي است بفرماييد.
دو  كامل  تقريبي  واگذاري  رابطه  اين  در  وضعيت  آخرين 
انجام مقدمات الزم  تبريز و  پااليش نفت اصفهان و  شركت 
واگذاري 5 شركت پااليشي به بخش خصوصي و نگهداشت 
2 شركت پااليشي نفتي يعني شركت پااليش نفت امام خميني 
)ره( شازند و شركت پااليش نفت آبادان در سال1390  است 
كه اميددارد در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني 
و اجراي سياست هاي اصل 44 ، 5 شركت پااليشي يعني شهيد 
تندگويان تهران، شيراز،كرمانشاه، الوان و بندرعباس به طور 

كامل به بخش خصوصي واگذار گردند.
به طور خالصه چشم انداز صنعت پااليش و پخش 

در پايان برنامه پنجم در افق 1404 را تشريح كنيد:
پايان  تا  كشور  پااليشي  ظرفيت  افزايش  كل  طور  به 

هزار   780 و  ميليون  يك  حدود  از  توسعه  پنجم  برنامه 
در   91 سال  در  ريزي  برنامه  فعلي  خام  نفت  تصفيه  بشكه 
پيدا  ارتقاء  روز  در  بشكه  هزار   480 و  ميليون   2 به   روز 
مي كند كه معادل 34/1 درصد افزايش رشد ظرفيت پااليش 
نفت خام كشور است. طول خطوط انتقال نفت از 3758 كيلومتر 
به 5356 كيلومتر با رشد 42/5درصد همراه باشد و كاًل طول 
خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي از 8549 كيلومتر به 11022 
كيلومتر حدود 28/9درصد رشد خواهد داشت. ظرفيت مخازن 
نگهداري فرآورده از 11/5 ميليارد در پايان برنامه چهارم به 14/5 
ميليارد ليتر در پايان برنامه پنجم خواهد رسيد. افزايشي كه براي 
 ظرفيت پااليشي نفت كشور در پايان چشم انداز 1404 پيش بيني 
تصفيه  روز  در  بشكه  ميليون   3/3 بر  بالغ  رقمي  شود  مي 
است  بذكر  الزم  همچنين  بود  خواهد  روز  در  خام 
ايستگاه   216 حاضر  حال  در  مخابراتي  هاي  حوزه  در 
آمار  اين  پنجم  برنامه  پايان  در  كه  دارد  وجود   مخابراتي 
مي بايست به 232 ايستگاه مخابراتي و افزايش طول فيبرنوري از 

1400 كيلومتر فعلي به 5000 كيلومتر ارتقاء پيدا نمايد.
مي توان گفت از مهمترين اقداماتي كه شركت ملي پااليش 
انجام  نفت  صنعت  تاريخ  سال  يكصد  طول  در  پخش  و 
خواهد داد انشاا...، راه اندازي و بهره برداري كامل اولين پترو 
پااليشگاه)PetroRefinery( در ايران در سال توليد ملي و 
حمايت از كار و سرمايه ايراني  بوده كه پااليشگاهي آميخته  از 
واحدهاي پااليشي و پتروشيمي مي باشد. حاال چرا اين دو نوع 
واحدها را در يك مجموعه عملياتي كنار هم  قرار مي دهند. اين 
امر بخاطر باال بردن حاشيه سود پااليشگاه ها بوده چونكه هم 
به توليد فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتر صنايع پايين دستي 
پتروشيمي كمك نموده و هم از توليد فرآورده هاي كم ارزش 
نفتي خودداري مي كند. شايان ذكراست قرار است دومين طرح 
پترو پااليشگاهي كشور به طور كامل در سال 92 كه مستقر در 

پااليشگاه آبادان مي باشد مورد بهره برداري قرار گيرد.
هاي  جايگاه  توسعه  درخصوص  مهندس  آقاي 

CNG چه فعاليت هايي شده است؟
جايگاه   63 با   1383 سال  از   CNG جايگاه  احداث  اجراي 
 1867 حدود  به  رقم  اين   1390 سال  پايان  تا  كه  شد  شروع 
جايگاه افزايش پيدا نمود كه كشور ما را در رتبه چهارم جهاني 
درخصوص مصرف گاز طبيعي در دنيا براي استفاده سوخت 
خودروهاي سبك قرارداد كه پيش بيني مي شود در صورت 
تامين منابع مالي الزم اين ميزان به تعداد 2500 جايگاه تا آخر 
سال 1391 رسيده و كشور را در رتبه دوم جهاني بعد از پاكستان 

قرار دهد.
فناوري  و  پژوهش  مهندس وضعيت  آقاي  جناب 

صنعت پااليش و پخش را چگونه ارزيابي مي كنيد.
پژوهش و فناوري برنامه هايي مهمي را در دست اقدام دارد كه 
مهمترين و بهترين دستاوردهاي پژوهش و فناوري پااليش و 
پخش كه با همكاري شركت ملي نفت و شركت بهينه سازي 
صورت  خودروسازان  گروه  همكاري  با  و  سوخت  مصرف 
اولين خودرو سبك  توليد  از  مالي كامل  پذيرفت،  حمايت 
ديزلي بود كه با حمايت انجام شده شركت پااليش و پخش از 
اين موتور بومي ، اقدامات الزم درخصوص توليد انبوه در آينده 
نزديك از سوي گروه خودروسازان صورت خواهد گرفت. اما 

كارهايي كه در حال حاضر در دست اجراست شامل: 
بومي سازي برخي از فرآيندهای پااليشي نظير HDS ، بومي 
شامل  در حجم صنعتي  ها  كاتاليست  انواع  ساخت  و  سازي 

كاتاليست هاي بنزين سازي و...
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پیش بیني مصرف در صورت عدم اجراي برنامه هاي فوق 
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اجراي طرح سامانه هوشمند سوخت
1386تیر ماه 

اجراي  1389/09/28تاریخ 
قانون هدفمندي یارانه ها



مهندسی  ملی  شركت  مديران  گذشته،  سال  اوايل 
كه  شركتی  عنوان  به  ايران  نفت  ساختمان  و 
بخش  در  زيربنايی  های  طرح  اجرای  دار   عهده 
پايين دستی صنعت نفت اعم از پااليشی، ذخيره سازی و انتقال 
و توزيع نفت خام و فرآورده های نفتی در سراسر كشور است، 
وعده داده بوده اند آن دسته از طرح های توسعه ای را كه از 
سال های اخير آغاز شده بود، در سال 1390 كه توسط رهبر 
شده  نامگذاری  اقتصادی  جهاد  سال  عنوان  با  انقالب  معظم 

است، به بهره برداری برسانند.
به گزارش روابط عمومی شركت ملی مهندسی و ساختمان 
پااليشگاهي  ای  توسعه  های  طرح  راستا  اين  در  ايران،  نفت 
تثبيت  و  فرآيند  بهينه سازی  بهبود كيفيت،  افزايش ظرفيت، 
ظرفيت با هدف افزايش ظرفيت پااليشی، افزايش توليد بنزين 
و فرآورده هايی با ارزش افزوده و مطابق آخرين استانداردهاي 
روز دنيا كه اجراي آن از سال هاي گذشته آغازشده بود،  در 
سال جهاد اقتصادی يكی پس از ديگری به بهره برداری رسيد 
و البته، عالوه بر طرح های توسعه ای هم اكنون طرح ساخت 
پااليشگاه های جديد با هدف توليد فرآورده های مورد نياز 

دست  در  نيز  كشور  در  فروشی  خام  از  جلوگيری  و  كشور 
اجراست. شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران، عالوه 
بر طرح های پااليشگاهی، اجرای طرح هايی در بخش های 
خطوط انتقال و ذخيره سازی، احداث اسكله ها و بنادر نفتی، 
مقاوم سازی و زيربنايی را نيز در دستور كار خود دارد كه به 

بخشی از آنچه در سال 1390 محقق شد اشاره می شود.
 احداث يک پااليشگاه جديد در قالب طرح توسعه 

پااليشگاه امام خمينی )ره( شازند
فازهای  از  برداری  بهره  كه  ای  توسعه  های  طرح  جمله  از 
مختلف آن در سال 1390 آغاز شد، طرح افزايش ظرفيت و 
بهبود كيفيت فرآورده ها درپااليشگاه امام خميني )ره( شازند 
در استان مركزی بود كه به عنوان شاخص ترين عملكرد اين 
بخش در سال جهاداقتصادی قابل توجه است؛ طرح افزايش 
امام خميني )ره( در واقع  پااليشگاه  بهبود كيفيت  ظرفيت و 
احداث پااليشگاهي جديد در كنار پااليشگاه فعال كنوني بود 
كه در سال 1385 به تصويب هيات مديره وقت شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران رسيد و به مجري 

طرح ابالغ شد.

آغاز بهـره برداری از طرح های توسعه ای 
پاالیشــگاه هـــای كشــــور در ســال 

جهـــاداقـــتصادی
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قرارداد اين طرح به ارزش سه هزار و 400 ميليارد تومان در 
بيست و پنجم شهريورماه سال 1385 منعقد شد كه با اجرای اين 
طرح، ظرفيت پااليشي اين پااليشگاه از 170 هزار بشكه به 250 
هزار بشكه در روز، افزايش توليد بنزين به ميزان 11/2 ميليون 
ليتر در روز در ازاي كاهش توليد نفت كوره، تغيير تركيب 
خوراك پااليشگاه از 100 درصد نفت خام اهواز - آسماري 
به مخلوط 55 درصد نفت اهواز – آسماري و 45 درصد نفت 
سنگين از حوزه هاي دزفول شمالي و همچنين كاهش توليد 
از  پااليشگاهي  سنگين  محصول  يك  عنوان  به  كوره  نفت 

روزانه5/9 ميليون ليتر به 2/4ميليون ليتر محقق شد.
آنچه اين طرح را به يك الگو تبديل كرد تنها افزايش ظرفيت و 
بهبود كيفيت نبود، بلكه اين نكته حائز اهميت بود كه متخصصان 
و شركت هاي ايراني نقش ويژه و قابل توجهي در اجراي آن 
ايفا كردند؛ به طوري كه براي نخستين بار رهبري كنسرسيوم 
پيمانكاري يك طرح چند ميليارد دالري را يك شركت ايراني 
به عهده  داشت و شركت هاي خارجي از اعضاي آن بودند و 
بيش از 70 درصد از كل كار توسط نيروهاي ايراني انجام شد. 
هم اكنون 15 واحد از 30 واحد طرح افزايش ظرفيت و بهبود 
)ره( شازند در  امام خميني  ها درپااليشگاه  فرآورده  كيفيت 
مدار توليد قرار گرفته است و واحدهاي باقيمانده نيز در نيمه 

اول سال 1391 به بهره برداري خواهند رسيد.
توليد زيست محيطی فرآورده های نفتی در پااليشگاه 

شهيد تندگويان تهران 
از جمله طرح های ديگری كه در سال جهاد اقتصادي با اتكا 
به تجربيات ارزشمند حاصل از اجرای طرح های متعدد و با 
برخورداری از نيروی انسانی كارآزموده داخلی اجرا شد، طرح 
پااليشگاه  بهبود كيفيت فرآورده های  بهينه سازی فرآيند و 
شهيد تندگويان تهران بود كه با هدف مديريت مصرف انرژی 

و كاهش سوخت و ضايعات، رعايت الزامات زيست محيطی 
و كاهش گوگرد در دو محصول نفت گاز و نفت سفيد اجرا و 
در آستانه سالگرد پيروزی انقالب اسالمی در سال 1390 افتتاح 

شد. 
در طرح بهينه سازی و بهبود كيفيت فرآورده های پااليشگاه 
شركت  محيطی  زيست  طرح های  از  كه  تندگويان  شهيد 
خوراك  از  بخشی  بود،  نفت  ساختمان  و  مهندسی  ملی 
ورودی پااليشگاه نيز تغيير كرد و فرآورده های آن منطبق با 

استانداردهای يورو 5 اروپا شد. 
ارزش  حدود  كل  برآورد  با  طرح  اين  اجراي 
ملی  شركت  به   1386 سال  در  دالر  ميليون   500
زمان  و  شد  محول  ايران  نفت  ساختمان  و   مهندسی 
بهره برداری كامل از اين طرح نيز پايان سال 1390 پيش بينی 

شده بود كه اين امر محقق شد.
در  پااليشگاهی  پروژه  سودآورترين  پيشرفت 

بندرعباس
طرح افزايش توليد بنزين پااليشگاه بندرعباس نيز با پيشرفتی 
چشمگير، روز به روز راه اندازی بخش های مختلف خود را 
در سال جهاد اقتصادی پشت سرگذاشت؛ به نوعی كه آبان 
ماه سال 1388 صددرصد بخش مهندسی اصولی خود را به 
اتمام رساند و با اتمام بخش های مهندسی تفصيلی و خدمات 
خريد، تداركات و تامين كاال و همچنين بخش ساختمان و 
بيني مي شود در بهمن ماه سال جاري به  نصب پروژه پيش 

بهره برداری برسد. 
و  بنزين  هاي  فرآورده  كيفيت  بهبود  و  بنزين  توليد  افزايش 
پااليشگاه  بنزين  توليد  افزايش  نفت گاز، هدف اصلی طرح 
در  بنزين سازی  تكميل طرح  و  اجرا  با  است كه  بندرعباس 
اين پااليشگاه، روزانه بيش از 2 ميليون و 500 هزار ليتر بنزين 



ظرفيت  به  سوپر  بنزين  ليتر  هزار   473 و  ميليون   3 معمولی، 
و همچنين  7  اضافه مي شود  بندرعباس  پااليشگاه  پااليشي 
ميليون و 905 هزار ليتر نفت گاز مرغوب و 130 تن گوگرد 
دانه ای با احداث واحد گوگرد زدايي از نفت گاز به توليد 
فرآورده  افزوده خواهد شد. و كيفيت  پااليشگاه  اين  روزانه 

های توليدی در سطح استاندارد يورو 5 خواهد بود.
 افتــــتاح خــــط لـــولـه جــــديـد انتقــــال 

فرآورده های نفتی تبريز - مياندوآب 
اجرای خطوط  پااليشگاهی، طرح های  بر طرح های  عالوه 
لوله نفت و فرآورده های نفتی نيز در دستور كار شركت ملی 
مهندسی و ساختمان نفت ايران قرار داشت.  خط لوله جديد 14 
اينچ انتقال فرآورده های نفتی تبريز - مياندوآب به طول 163 
كيلومتر از طرح های اجرايی در سال جهاد اقتصادی بود؛ اين 
خط لوله از تلمبه خانه تبريز در جنب پااليشگاه تبريز آغاز و با 
گذر از شهرهای ايلخچی، آذرشهر، عجب شير، بناب، مراغه، 
ملكان به پايانه مياندوآب ختم می شود و در طول مسير، خط 
لوله موجود مراغه به طول 11 كيلومتر از اين خط تغذيه می 

شود. 
فرآورده  بشكه  هزار   65 ظرفيت  دارای  لوله  خط  اين 
تردد  آن،  افتتاح  با  كه  است  سفيد  نفت  و  گاز  نفت  بنزين، 
تبريز  اصلی  جاده  از  نفتكش  تريلر  دستگاه   510 روزانه 

آن  مزايای  خصوص  در  و  يافت  كاهش  مياندوآب   - 
می توان عالوه بر آن كاهش ضايعات زيست محيطی، به امكان 
سوخت رسانی به مناطق دوردست و سخت گذر، كاهش بار 
مصرف  كاهش  سوخت،  حمل  از  ناشی  ای  جاده  ترافيك 
ناوگان حمل و نقل سوخت و  سوخت و كاهش استهالك 

پيشگيری از حوادث جاده ای اشاره كرد.
 انتقال فرآورده های نفتی ازجنوب به شمال كشور 

با كوتاه ترين مسير خط لوله 
طرح احداث خط لوله نائين – كاشان – ری از طرح هايی بود 
كه در سال جهاد اقتصادي آغاز شد؛ حجم سرمايه  گذاری 
و  بيني  پيش  يورو  ميليون   260 طرح  اين  اجراي  برای  اوليه 
ازمحل تسهيالت صندوق انرژی به عامليت بانك ملت تامين 

مالی شد.
نكته قابل تامل اين است كه پيش از اين خط لوله نفتی از مسير 
كه  بود  اين  لوله جديد  و هدف خط  نداشت  كاشان وجود 
فرآورده هاي پااليشگاه موجود بندرعباس و پااليشگاه هاي 
ستاره خليج فارس و هرمز كه در برنامه پنجم به بهره برداری مي 
رسد در مسيری كوتاه تر به تهران و مناطق شمالي كشور انتقال 
داده شود؛ به نوعی كه تاكنون فرآورده های نفتی پااليشگاه 
بندرعباس و همچنين فرآورده های وارداتی ابتدا به نائين و بعد 
از آن به اصفهان انتقال داده می شد و پس از برداشت مصارف 
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اصفهان، باقيمانده به تهران ارسال مي شد. 
اين پروژه ضمن صرفه جويی در هزينه هاي توزيع، پاسخگوي 
نيازهاي آينده تهران و مناطق شمالي كشور كه در برنامه پنجم 

توسعه پيش بيني شده است خواهد بود.
 خط لوله ايمن آبادان - ماهشهر

در اين بين همچنين می توان به بهره برداری از خط لوله آبادان- 
ماهشهر با احداث دو خط 16 اينچ هر يك به طول 101 كيلومتر 
جهت انتقال فرآورده به ظرفيت 240 هزار بشكه و يك خط 24 
اينچ به طول 95 كيلومتر جهت انتقال نفت خام به ظرفيت 200 
هزار بشكه در روز اشاره كرد كه هدف اصلی اين پروژه حفظ 
مسايل زيست محيطی بود؛ به نوعی كه با بهره برداری از اين 
پروژه، مسير انتقال نفت خام و فرآورده از ماهشهر- آبادان و 
بالعكس از ايمنی بيشتر برخوردار خواهد شد؛ زيرا اين خطوط 

به سامانه نشت ياب هوشمند مجهز هستند.

 افزايش ظرفيت سوآپ نفت خام كشورهای حوزه 
دريای خزر

در اين بين همچنين می توان به تكميل روند اجرای فاز سوم 
طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر 
از مخازن تعادلي چهل  شامل ساخت، نصب و بهره برداري 
هزار متر مكعبي و پمپ هاي اصلي و تجهيزات مربوطه در 
ساري و  مغانك اشاره كرد كه از جمله پروژه های شركت 

ملي مهندسي و ساختمان نفت است.
برداری  بهره  به  سال جاري  نخست  ماه  سه  تا  نيز  بخش   اين 
رعايت  جغرافيايي،  استراتژيك  موقعيت  كه  رسد  می 
دستورالعمل هاي زيست محيطي، گستردگي عمليات اجرايي 
تهران  سمنان،  مازندران،  استان  چهار  در  همزمان  طور  به 
توان  از  گيري  بهره  با  طرح  اجراي  و  شرقي  آذربايجان  و 
متخصصان داخلي ، از شاخص هاي بارز اين طرح عنوان شده 

است. 
صادراتی  بندر  ساماندهی  طرح  از  برداری  بهره   

ماهشهر )بخش دريا(
طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر )بخش دريا( از جمله 
طرح هايی بود كه در سالروز پيروزی انقالب اسالمی و در 
برداری رسيد كه مخازن جديد  بهره  به  اقتصادی  سال جهاد 
جهت ذخيره سازی حدود 2 ميليون بشكه نفت كوره و يك 
ميليون بشكه نفت گاز و 500 هزار بشكه بنزين احداث شد و 
اجرای آن، روزآمد كردن تاسيسات موجود در بندر صادراتی 
نفتی  محصوالت  تخليه  و  بارگيری  توان  افزايش  ماهشهر، 

قابليت  برای  ها  اسكله  نوسازی  و  مطمئن  و  ايمن  روشی  به 
پهلودهی كشتی های 80 هزار تنی در بندرگاه را به دنبال داشت 
و همچنين ايجاد تسهيالت جهت ارايه خدمات سوخت رسانی 
به كشتی ها )بانكرينگ( و احداث اسكله صادراتی گوگرد از 

ديگر اهداف اجرای اين طرح است.
در سال گذشته كه توسط رهبر معظم انقالب مزين به نام جهاد 
اقتصادی بود، 35 طرح/ پروژه توسط شركت ملی مهندسی 
و ساختمان نفت به بهره برداری  رسيد و يا خاتمه يافت كه 
تحويل  و  مطالعاتی  اجرايی،  های  پروژه  شامل  ها  طرح  اين 
قطعی پروژه های سال های گذشته بود كه پروژه های افتتاح 
شده شامل دو پروژه پااليشگاهی، 7 پروژه خط لوله، مخزن و 
اسكله، تحويل قطعی 12 پروژه اجرا شده در سال های قبل و 
اتمام فاز مطالعاتی 7 پروژه و همچنين اتمام فاز مطالعاتی 7 طرح 

مقاوم سازی است كه به بخشی از اين پروژه ها اشاره شد.
های  فرآورده  كيفيت  بهبود  و  ظرفيت  افزايش  های  طرح 
پااليشگاه امام خمينی )ره( شازند استان مركزی و بهينه سازي 
فرآيند و بهبود كيفيت فرآورده هاي پااليشگاه شهيد تندگويان 
تهران به بهره برداری رسيد؛ همچنين بر اساس برنامه ها مقرر 
شده بود كه 12 پروژه اجرايی ديگر نيز تا در سال 1390 به افتتاح 
برسد كه از اين مجموع هفت پروژه به اتمام رسيد و افتتاح 4 
پروژه ديگر نيز به نيمه نخست سال 1391 موكول شد. طرح 
های خط لوله امام تقی – تربت حيدريه، تبريز – مياندوآب، 
آبادان – ماهشهر، ری – قوچك، احداث خط سوخت جت و 
نفت سفيد، بخش دريايي بندر صادراتي ماهشهر  و احداث 11 

مخزن پااليشگاه آبادان نيز به بهره برداری رسيد.
بخش  ماهشهر)  صادراتی  بندر  توسعه  های  طرح  همچنين 
خشكي(، احداث مخازن تعادلی ساری – مغانك، خط لوله 
كلينيك  دی  احداث  و  فراشبند/شيراز  لوله  خط  كن،  ري/ 
اراك از طرح هايی است كه بهره برداری آنها به نيمه نخست 

امسال موكول شده است.
در اين ميان، همچنين در سال جهاد اقتصادي تسويه حساب 
12 پروژه اجرايی به اتمام  رسيد و تحويل قطعی شد كه اين 
ذخيره  تاسيسات  اردبيل،  نفت  انبار  احداث  شامل  ها  پروژه 
سازی MTBEماهشهر و نكاء، مخزن 1/33 ميليون بشكه ای 
اصفهان، خط لوله كرمانشاه - سنندج، تلمبه خانه نظاميه، طرح 
افزايش توان انتقال فرآورده های نفتی و نفت خام خطوط لوله 
تهران – تبريز، تلمبه خانه هاي بندرعباس/رفسنجان، تكميل 
ظرفيت  افزايش  تنگناهاي  رفع  پروژه  نكا/ري،  خانه  تلمبه 
پااليشگاه بندرعباس، ايمن سازي خط لوله مارون/اصفهان و 
خط لوله تنگه فني/افرينه بوده اند و در گذشته تحويل موقت 
شده بودند و بعد از تسويه حساب كامل، در سال 90 تحويل 

قطعی شدند.
اتمام رسيد  به  نيز  پروژه مطالعاتی  اين پروژه ها، 7  بر  عالوه 
كه اين طرح ها شامل مطالعه احداث خط لوله نكا- جاسك، 
 - ری  جديد  لوله  خط  )تبريز(،  شهريار  پااليشگاه  احداث 
پااليشگاه شهريار، خط لوله و تاسيسات انتقال نفت خام ايران 
- عراق، مطالعه جامع تانك فارم آبادان، مطالعه احداث خط 
لوله جديد بندرعباس - سيرجان - رفسنجان و مطالعه احداث 
خط لوله انتقال فرآورده رفسنجان - تربت حيدريه - مشهد می 

باشد.
دانشگاه  احداث  مطالعه  اقتصادي  جهاد  سال  در  همچنين 
مهندسی شيمی و نفت در دانشگاه هرمزگان و فاز مطالعاتی 7 

طرح مقاوم سازی در صنعت نفت نيز به اتمام رسيد.



عملكرد شركتهاي پاالیشي در سال 1390 
ازچشم اندازآمار

در   1389 سال  در  پااليشي  هاي  شركت 
بترتيب  توليد  و  فرآورش  به  اقدام  مجموع 
1695000 بشكه در روز خوراك و  1667000 
با  كه  اند  نموده  فرآورده  روز  در   بشكه 
هاي  طرح  از  هايي  بخش  از  برداري  بهره 
توسعه و بهينه سازي پااليشگاه ها در سال قبل 
اين ارقام در سال 1390 به ترتيب به 1754000

يافته است.  افزايش  بشكه در روز  و 1726000 
دست  در  هاي  طرح  ساير  از  برداري  بهره  با 
پااليشي،  ظرفيت  حداكثر  از  استفاده  و  اجرا 
خوراك   1391 سال  در  شود  مي  بيني  پيش 
روز  در  بشكه   1850000 ميزان  تا  ها  پااليشگاه 

افزايش يابد.
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مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران گفت: در سال 1390، به ميزان 61 ميليارد ليتر 
نفت خام و حدود 49 ميليارد ليتر انواع فرآورده نفتي 
از طريق خطوط لوله در سراسر كشور انتقال يافت.

به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ايران، مهندس زيار گفت: از مجموع 
49 ميليارد ليتر فرآورده حمل شده، بيشترين ميزان 
مربوط به نفت گاز با 15 ميليارد ليتر بوده و پس از 
آن به ترتيب بنزين، نفت كوره، نفت سفيد، فرآورده 
هاي نفتي ويژه و سوخت هواپيما در جايگاه بعدي 

انتقال قرار دارند. 
و  لوله  خطوط  شركت  عامل  مدير  همچنين 
مخابرات نفت ايران از تحويل فرآورده به مراكز 
گرگان، گنبد و مشهد با ميتر خبر داد و گفت: اين 
كار براي اولين بار در شركت خطوط لوله و مخابرات صورت 
گرفته است كه مزيت آن كاهش ميزان خطا در اندازه گيري 

مخازن است.
وي اظهار داشت: دو پروژه ديگر هم براي اولين بار در ايران توسط 
 اين شركت به انجام رسيده است كه مي توان به ساخت دستگاه 
air eliminator ) وسيله اي است كه به عنوان جداكننده و 
تخليه كننده هواي مخلوط با نفت خام دريافتي از كشتي مورد 
استفاده قرار مي گيرد( 16اينچ جهت نصب در اسكله نوشهر 
و ساخت لوپ پروور و نصب آن در مركز انتقال نفت تبريز 

اشاره كرد. 
مهندس زيار افزود: از اواخر سال 1389 و در سال 1390 )سال 
لوله نفت خام و  اقتصادي( حدود 1000 كيلومتر خط  جهاد 
فرآورده در كشور احداث ، تعويض ، تغيير مسير و نوسازي 
شده و سه مركز انتقال نفت و تاسيسات  به بهره برداری رسيده 
است كه بدين ترتيب حدود 200 هزار بشكه در روز به ظرفيت 

انتقال اين شركت اضافه شده است.
با  دشمنان،  هاي  تحريم  رغم  به  كرد:  تاكيد  وی   
سازندگان  و  متخصصان  توانمندي  و  دانش  به  اتكا 
و  قطعه   9700 حدود  ساخت  به  موفق   داخلي 

صرفه جويي ارزي 8 ميليون دالر شده ايم.
همچنين موفقيت در بخش تعميرات توربين ها و تجهيزات، 
ماشين آالت و تامين مواد شيميايي مورد نياز كه بيشتر وابسته به 
محصوالت خارجي بوده، معادل بيش از 35 ميليون دالر صرفه 
جويي را دربرداشته است كه اين به معناي تبديل يك تهديد به 

فرصت و افزايش توانمندي هاي داخلي است.
نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شركت  عامل  مدير  همچنين 
ايران با اشاره به افق چشم انداز 1404 گفت: در راستاي حفظ 
، بازسازي ، نوسازي و توسعه شريان هاي حياتي انتقال انرژي 
در كشور؛ ايجاد 1700 كيلومتر شبكه فيبر نوري و 164 ايستگاه 
مخابراتي به انجام رسيده است و در بخش توسعه متناسب با نياز 
و احداث پااليشگاه هاي جديد و مراكز عمده مصرف، شبكه 

خطوط لوله و مخابرات نيز گسترش خواهد يافت.
به گفته وي در مباحث پژوهشي تهيه برق به ميزان 1/8 مگاوات 
با استفاده از انرژي هاي مازاد در فشارشكن هاي مسير انتقال 
نفت در دست اقدام است. به عالوه ساير طرح هاي پژوهشي از 
قبيل تشخيص نشتي و موقعيت آن توسط فيبر نوري در خطوط 

انتقال، طراحي سيستم اتوماتيك جمع آوري و انتقال اطالعات، 
ساخت دستگاه نگاشت مغناطيسي تنش و بازرسي خطوط لوله 

در مرحله انعقاد قرارداد است.
مهندس زيار با اشاره به اتمام پروژه تغيير مسير خطوط لوله 10 
و 16 اينچ اهواز- ري در محدوده شهر اراك اظهار داشت: سه 
پروژه تغيير مسير خطوط لوله 12 اينچ فـرآورده آبادان/نظاميه  
اهواز به طول 36 كيلومتر، 14 و 16 اينچ ري- تبريز در محدوده 
قافالنكوه و 14 و 20 اينچ آسار- پل بابا حسين هر يك به طول 
انجام مي   pc 11/5 كيلومتر در دست اجرا بوده و  به روش

شوند.
مهندس زيار تعويض خطوط لوله 18 و 24 اينچ اصفهان- ري 
در دو فاز، 26 اينچ شازند- قم به طول 155 كيلومتر، 16 اينچ 
رفسنجان- يزد- نائين به طول 110 كيلومتر، 8 اينچ نفت شهر- 
كرمانشاه در محدوده مركز انتقال نفت پايطاق و سرپل ذهاب به 
طول 11 كيلومتر و همچنين خط لوله 26 اينچ اهواز- ري حد 
فاصل تلمبه خانه تنگ فني تا آسار  به طول 35 كيلومتر، 16 اينچ 
آبادان- نظاميه به طول 154 كيلومتر ، 20 اينچ سبزآب- تنگ 
فني به طول 103 كيلومتر ، 20 اينچ تنگ فني- پل بابا حسين 
به طول 113 كيلومتر و 20 كيلومتر ابتدايي خط لوله30 اينچ 
مارون/ اصفهان و 5 كيلومتر خط لوله 36 اينچ واحد شماره 2 تا 

مارون يك  را از ديگر پروژه هاي پايداري عنوان كرد.
يكسال  طي  خطوط  توسعه  براي  شده  اجرا  هاي  پروژه  وي 
گذشته را چنين برشمرد: احداث تلمبه خانه جديد شهيد چمران 
اهواز، احداث خط لوله 26 اينچ از تلمبه خانه رازان تا شازند 
اراك به طول 77 كيلومتر، احداث خط لوله  10 اينچ فرآورده 
از تلمبه خانه تنگ فني تا انبار نفت دره شهر به طول 32 كيلومتر، 
احداث خطوط لوله 12 اينچ سوخت رساني به نيروگاه خرمشهر 

به طول 7 كيلومتر .
 مدير عامل شركت ادامه داد: همچنين پروژه هاي توسعه اي 
مراكز انتقال نفت، پايانه ها و مخازن در حال اجراست كه مي 
توان به احداث مخازن تعادلي با ظرفيت مجموع 120 ميليون ليتر 
در مارون 1 و 3، احداث 6 مخزن تعادلي در مراكز انتقال پل بابا 
حسين و برداسپي درمجموع 74 ميليون ليتر و احداث 2 دستگاه 

مخزن در مركز انتقال نفت پايطاق و نفت شهر اشاره كرد.
به  شركت  در  مخابراتي  متعدد  هاي  پروژه  اينكه  بيان  با  وي 
انجام رسيده گفت: فاز يك و دو راديو ديجيتال و فيبر نوري 
در تمام ايستگاه هاي مخابراتي، پروژه شبكه يكپارچه صوت 
و ديتا در 154 مركز انتقال نفت، طرح جايگزيني شبكه ارتباط 
سيار )موبيلفون( در 77 ايستگاه مخابراتي جهت پوشش راديويي 
5500 كيلومتر مسير خط لوله، پزشكي از راه دور در 13 مركز 
ويدئو  پروژه  و  بندرعباس  و  الوان  پااليشگاه  و  نفت  انتقال 
اين پروژه ها  كنفرانس در ستاد و مناطق يازدهگانه از جمله 

هستند. 
مهندس زيار اضافه كرد: يكپارچه سازي پيش كدهاي وزارت 
نفت از 6615 به 616 در راستاي افزايش ظرفيت ورودي مراكز 
اصفهان،  و  شمال  مناطق  تلفن  مراكز  تعويض  تهران،  تلفن 
بيمارستان مركزي  صنعت نفت و افزايش ظرفيت مراكز تلفن 
پااليشگاه هاي شهيد تندگويان )تهران( و امام خميني شازند از 
ديگر پروژه هايي است كه واحد مخابرات شركت در مجموعه 

صنعت نفت انجام داده است.

مهندس زیار ترشیح کرد:

اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ و 
توسعه شریان هاي حیاتی انتقال انرِژی
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و  لوله  خطوط  شركت  عمومي  روابط  رئيس 
مخابرات نفت ايران در گفت و گويی، آگاه سازی 
های  اولويت  از  را  لوله  خط  حريم   همسايگان 
منظور  به  داشت:  اظهار  و   دانست  عمومی  روابط 
مسير  در  واقع  مدارس  طريق  از  سازي  فرهنگ 
خطوط لوله اقدام به توزيع نوشت افزار و دفترچه 
كرديم  خط  حريم  رعايت  موضوع  با  يادداشتي 
كه اين مهم به وسيله روابط عمومي مناطق انجام 
شد. يک بازي آموزشي نيز براي مقاطع ابتدايي و 

راهنمايي طراحي شده است.
لوله  خطوط  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به   
از  سالمي  اصغر  علي  ايران،  نفت  مخابرات  و 
شماره  به  تلفن  خط  يک  اندازي  راه  و   اختصاص 
42998- 021 ويژه اطالع رساني حوادث در حريم 

خطوط لوله نيز خبر داد.
شريان  مستند  ساخت  موفقيت  به  اشاره  با  سالمي 
زمين افزود: با انعقاد قرارداد با  سيماي جمهوري 
اسالمي ايران، ساخت تيزر با 12 موضوع در بحث 
حريم خطوط لوله نفت در سال 91 در مرحله توليد 
از شبكه هاي يک، دو و  قرار گرفته كه قراراست 
سه سيماي جمهوري اسالمي ايران در 288 نوبت 

پخش شود. 
 رئيس روابط عمومي شركت با بيان اينكه در حال 
همه  پاسخگوی  ديگر  سنتی  عمومی  روابط  حاضر 
صورت  به  كارها  ارايه  و  پيگيری  از  نيست،  نيازها 
عمومی  روابط  گفت:  و  داد  خبر  الكترونيكی 
ايران تالش  لوله و مخابرات نفت  شركت خطوط 
می كند تا همگام با دولت الكترونيک، در راستای 
روابط عمومی الكترونيک گام بردارد و ارتباطات و 

مكاتبات خود را از اين طريق انجام دهد.
نفت  مخابرات  و  لوله  موزه شركت خطوط  ايجاد 

ايران
رئيس روابط عمومي شركت خطوط لوله ومخابرات 
از ايجاد موزه دراين شركت خبر داد و افزود: اين 
در  كه  شده  آغاز  مخابرات  مديريت  در  ابتدا  كار 
آن تمام تجهيزات و لوازم مورد استفاده از ابتداي 

تاسيس مخابرات به نمايش گذاشته خواهد شد. 
به گفته وي موزه اي هم از مديريت خطوط لوله 
تمام  آن  در  كه  شود  مي  ايجاد  بعدي  مرحله  در 

تجهيزات مورد استفاده در قديمي ترين خط لوله 
برق  موتور  مانند  تهران(  اهواز-  اينچ   10( كشور 
ها، پمپ هاي قديمي، ديزل ها و در كنار آن از 
دستگاه ها و ادواتي كه در طول سال هاي جنگ 
بر اثر بمباران مراكز انتقال نفت صدمه ديده اند به 

نمايش گذاشته خواهد شد.
هاي  شهرك  در  بانوان  شوراي  تشكيل  سالمي 
بازديدهاي  نفت،  انتقال  مراكز  در  مستقر  مسكوني 
پروژه  اجراي  و  نفت  انتقال  مراكز  از  عمومي 
مخاطب شناسي در حريم خطوط لوله توسط مراكز 
روابط  عمده  اقدامات  ديگر  از  را  معتبر  پژوهشي 
عمومي بر شمرد و گفت: برنامه اي نيز تحت عنوان 
تهيه سفرنامه از مناطق هم در دست اجراست كه در 
منطقه فارس به صورت نمونه انجام و در سال جاري 

براي ساير مناطق هم اجرايي خواهد شد.
ايجاد مركز جامعه القرآن در مناطق يازدهگانه

وی افزود: در سال 1390، روابط عمومي برنامه هاي 
متنوعي را در بخش هاي مختلف به اجرا رسانده 
كه يكي از پركارترين آن ها بخش دارالقرآن بوده 
است. طرح هاي آموزش حضوري و غير حضوري 
قرآن كريم، برگزاري مسابقات قرآن به تعداد 1655 
نيمه  مرحله  در  نفر   320 مقدماتي،  مرحله  در  نفر 
نهايي و راهيابي 105 نفر به مرحله نهايي مسابقات 
سطح شركت كه 34 نفر موفق به كسب رتبه هاي 
اول تا سوم شدند و تقدير و تشويق برگزيدگان آن 
در جوار حرم رضوي مشهد مقدس، شبي با قرآن به 
صورت مشترك با پااليش و پخش و ختم قرآن در 
ماه رمضان و هفته قرآن كريم و كاركنان، بخشي 

از برنامه هاي اجرا شده در سال 1390 بوده است.
فرهنگي  موسسه  با  قرارداد  انعقاد  از  همچنين  وي 
مديريت  به  الكريم  القرآن  جامعه  عترت  و  قرآن 
سيد محمد مهدي طباطبايي پدر نابغه قرآني جهان 
اسالم دكتر محمد حسين طباطبايي خبرداد و گفت: 
بر اساس اين قرارداد شعبه هايي از اين مركز در 
خانواده  كه  نفت  انتقال  مراكز  و  مناطق  مراكز 
كاركنان در آنجا ساكن هستند، ايجاد مي شود تا 
عالوه بر خانواده هاي همكاران ، ساكنان روستاهاي 
همجوار مسير خطو ط لوله نيز بتوانند از اين مراكز 

قرآني بهره مند شوند.

رییس روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران:

آگاه سازی همسایگان حریم خط از اولویت های 
روابط عمومی است



16

بالندگي روز افزون در شركت پاالیش 
نفت بندرعباس

شركت پااليش نفت بندرعباس دومين پااليشگاهي بود كه ساخت آن در دوره 
پيروزي انقالب اسالمي آغاز شد. ساخت و راه اندازي كامل اين پااليشگاه 5 
سال طول كشيد و در سال 1376 با ظرفيت اوليه 170/000 بشكه در روز به بهره 
فرايندي،  بهبود  متعدد  با اجراي طرح هاي  بعد  برداري رسيد و طي سالهاي 
ارتقاء و افزايش ظرفيت امروزه با ظرفيت اسمي 320/000 بشكه در روز فعال 

است.
نگاهي به طرح هاي جديد در حال اجرا در شركت پااليش نفت بندرعباس 
حاكي است توسعه و بالندگي اين پااليشگاه همچنان در حال تداوم است. در 

اين گزارش به برخي از اين طرح ها پرداخته شده است.



طرح تكميل و توسعه پااليشگاه بندرعباس
طرح تكميل و توسعه پااليشگاه بندرعباس به منظور افزايش 
كيفيت  ارتقاء  و  بنزين  توليد  افزايش  پااليشي،  ظرفيت 

محصوالت در دو فاز تعريف شد.
واحدهاي  تنگناهاي  رفع  پروژه  عنوان  تحت  آن  اول  فاز 
تقطير 01 و 71 بوده كه با اعمال تغييراتي در اين واحدها، در 
خردادماه سال 1387 خاتمه يافت و به بهره برداري رسيد.  با 
بهره برداري از اين طرح ظرفيت پااليشي پااليشگاه حدود 
به  روز  در  بشكه   232.000 از  و  يافت  افزايش  درصد   38

320.000 بشكه در روز رسيد .
فاز دوم اين طرح تحت عنوان پروژه افزايش توليد بنزين، با 
هدف تكميل پااليشگاه بندرعباس و در راستاي خودكفايي 
تا سطح  ارتقاء كيفيت محصوالت  و  بنزين  درتوليد  كشور 
Euro 5  از 85/12/25 به مرحله اجراء در آمده كه شامل 
واحدهاي زير بوده و در زميني به مساحت 345.000 متر مربع 
درحال احداث است. پيشرفت كلي طرح تا دي ماه 1390 
ماه سال 1391  تا دي  برنامه  و طبق  بوده  حدود 63 درصد 
تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد. ظرفيت توليد روزانه 
اين طرح شامل 2.498.000 ليتر بنزين سبك ، 3.473.000 

ليتر نفت گاز مرغوب )مطابق  ليتربنزين سوپر، 7.905.000 
)Euro 5 ، 250 تن گوگرد گرانول، 33.600 ليتر LPG و 

151 تن هيدروژن است.
مشخصات وجدول پيشرفت طرح افزايش ظرفيت 

توليد بنزين پااليشگاه بندرعباس
كارفرماي طرح: شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران 

EPC + نوع قرارداد :  طراحي بنيادي
صنايع  مهندسي  و  طراحي  شركت  پيمانكار:كنسرسيوم 

پتروشيمي و شركت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي
صاحبان ليسانس و پيمانكاران مهندسي اصولي:Axens  و 

 Prosernat
 ABB Lummus   :همكار دوره تكميلي مهندسي اصولي

تاريخ ابالغ طرح )امضا قرارداد(: 1385/8/25
تاريخ نافذ شدن قرارداد : 1385/8/25

ماه/   24 شده:  تمديد  مدت   / ماه   36 قرارداد:   اوليه  مدت 
مدت تمديد مجدد قرارداد: 10 ماه )درمجموع 70 ماه(

تاريخ بهره برداري از طرح طبق برنامه تجديد نظر شده: دي 
ماه سال1391

 1390جدول پيشرفت پروژه تا دي ماه 

( تجمعي)درصد پيشرفت ( اين دوره )درصد پيشرفت درصد ارزش وزني شرح 
ياقعي بروامٍ ياقعي بروامٍ 

% 100% 100% 00/0% 00/0% 00/3مهىدسي اصًلي 
مهىدسي تفضيلي ي مهىدسي 

% 21/84% 02/89% 60/0% 31/1% 00/9خريد 
% 73/72% 55/93% 83/0% 92/2% 00/50تداركات ي تاميه مًاد 

پيش راٌ / ساختمان ي وصب 
% 27/43% 77/57% 75/0% 20/3% 00/38اودازي ي كمك در راٌ اودازي 

% 38/63% 74/79% 76/0% 79/2% 100كل 
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طرح احداث سه مخزن ذخيره سازي نفت خام به 
ظرفيت هركدام 500 هزار بشكه

در طراحي اوليه پااليشگاه بندرعباس با خوراك 232.000 
بشكه   12.000  + خام  نفت  بشكه  روز)220.000  در  بشكه 
ميعانات گازي( ، تعداد 6 مخزن 500.000  بشكه اي جهت 
به  توجه  با  كه  شده  گرفته  نظر  در  خام  نفت  سازي  ذخيره 
سازي  ذخيره  مقدار  مخازن)83درصد(،  اين  عملي  ظرفيت 
به  با توجه  معادل 3/11 روز كاركرد پااليشگاه بوده است. 
 320.000 به  پااليشگاه  تقطير  واحدهاي  ظرفيت  افزايش 
بشكه  خام+26.000  نفت  بشكه  روز)294.000  در  بشكه 
ميعانات گازي(، ظرفيت ذخيره سازي نفت خام پااليشگاه 
به 5/8 روز كاهش يافته است )با فرض اينكه كل 6 مخزن 
در سرويس نفت خام باشد( . عالوه بر اين، محدوديت هاي 
ديگري به شرح زير موجب شده كه تعداد مخازن عملياتي 
ذخيره خوراك پااليشگاه از 6 مخزن به 3 مخزن و ظرفيت 
روز   3/4 به  روز   5/8 از  پااليشگاه  خوراك  سازي  ذخيره 

كاهش يابد. 

1 - با توجه به اينكه مخازن نفت خام به مدت بيش از 12 
سال در سرويس قراردارند،طبق بررسي هاي اداره بازرسي 
فني پااليشگاه ، مخازن مي بايست هرچه سريع تر و به ترتيب 
از سرويس خارج و تحت تعميرات اساسي قرار گيرند، كه 
در اين صورت تعداد مخازن در دست عمليات پااليشگاه ،5 

مخزن خواهد بود.

2 - از خوراك 320000 بشكه اي فعلي پااليشگاه، 26000 
بخش  حاضر  حال  در  كه  است  گازي  ميعانات  آن  بشكه 
مي  تامين  مختلف   منابع  از  كشتي  توسط  آن  از  عمده اي 
شود. با توجه به اينكه تخليه و ذخيره سازي محموله كشتي 
گازي  ميعانات  فعلي  مخازن  در  آن  باالي  حجم  دليل  به 
امكان پذير نيست، يكي از مخازن نفت خام پااليشگاه بايد 
نتيجه  در  و  گيرد  قرار  گازي  ميعانات  سرويس  در  همواره 
تعداد مخازن آماده سرويس جهت ذخيره سازي نفت خام 

عماًل به 4 مخزن كاهش مي يابد.

نوروز  سروش،  خام  نفت  دريافت  شرايط  به  توجه  با   -  3
يكي  اختصاص  و  پااليشگاه  خوراك  عنوان  به  فروزان  و 
نياز است  پااليشگاه جهت تصفيه آنها،  تقطير  از واحدهاي 
تقطير  واحدهاي  به  جداگانه  طور  به  مذكور  خام  نفت  كه 
خام  نفت  نوع  اين  به  مخازن  از  يكي  بنابراين  شود.  ارسال 
نظر  )با در  نتيجه عماًل  3 مخزن  اختصاص داده شده و در 
نفت  سازي  ذخيره  مخازن( جهت  اساسي  تعميرات  گرفتن 
خام  باقي مانده كه پااليشگاه را در معرض خطر جدي تامين 

و ذخيره سازي خوراك قرار مي دهد. 
با توجه به موارد فوق الذكر ، احداث سه مخزن 500 هزار 
بشكه اي جديد نفت خام دردستوركار پااليشگاه قرارگرفت 
و درحال احداث است و پيش بيني مي شود تا آذر ماه سال 
1391 تكميل گردد. با بهره برداري از اين مخازن 50درصد  
ظرفيت ذخيره سازي نفت خام خوراك پااليشگاه افزايش 

خواهد يافت.

مشخصات طرح احداث سه مخزن جديد
نام پروژه : طراحي، خريد، ساخت، نصب و راه اندازي سه 

مخزن 500.000 بشكه اي نفت خام 
كارفرما : شركت پااليش نفت بندرعباس 

پيمانكار: شركت سديد جهان صنعت
زمان انعقاد قرارداد : 1389/9/17

مدت پيمان: 18 ماه
تاريخ شروع كار:  1389/9/27

تاريخ خاتمه قرارداد : 1391/3/26 
پيش بيني زمان بهره برداري: آذر ماه 1391

خصوصي  درزمينه  شده  انجام  اقدامات  برخي 
سازي شركت پااليش نفت بندرعباس

.)BUSSINESS PLAN( تهيه برنامه كسب و كار شركت
  1388/06/31 به  منتهي  مياندوره اي  مالي  صورتهاي  تهيه 

بانضمام گزارش حسابرس و بازرس قانوني
تهيه گزارش بودجه براساس فرمت پيش بينی شده EPS در 

بورس )حسابرسي شده(.
حسابرسي  مالي  هاي  صورت  و  مديره  هيات  گزارش  تهيه 

شده براي سه سال گذشته
نامه  تعهد  و  پذيرش  اختصاصي  و  عمومی  پرسشنامه  تهيه 

ناشران اوراق بهادار
تهيه تعهد نامه پذيرش و بيانيه ثبت و اميدنامه شركت

خصوصي  سازمان  از  شركت  سهام  عرضه  نامه  تعهد  اخذ 
سازي

تاريخ  در  تهران  دار  بها  اوراق  و  بورس  در  پذيرش  اخذ 
1389/2/20 مشروط بر ارائه صورتهاي مالي 

شركت  به  شده  حسابرسي  مالي  صورتهاي  ارسال  و  تهيه 
بورس وساير ذينفعان

اخذتوكن جهت قرار دادن گزارش ها و صورت هاي مالي 
بر روي سايت سازمان بورس و اوراق بهادار 

قرار دادن  بورس و سهام در سايت شركت و  ايجاد بخش 
قراردادهاي مهم شركت در اين بخش
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شركت پاالیـش نفت اصفهان 
دریـک نگاه

اصفهان شهر “ هنرمندان نادره كار و نقاشان بدايـع نگار “ شهر فن و هنر و فرهنگ، امروزه 
يـكي از عظيـم تريـن واحدهاي پااليـشي كشور را در دل خود جاي داده است.

ايـن شركت در منطقه اي با مساحت كل 340 هكتار و دارا بودن فضاي سبز به مساحت 
114/5 هكتار ، در شمال غربي اصفهان واقع شده است. 



20

 تاريخچه شكل گيری 
طراحي و ايـجاد پااليـشگاه در سال 1354 آغاز و در سال 1358 به دست 
نيـروهاي متخصص و توانمند صنعت نفت ايـران راه اندازي شد. در سال 
1386  شركت پااليش نفت اصفهان با داشتن سودآوري و بهره وري 
بيشتر نسبت به ديگر شركت هاي پااليشي،  به عنوان يكي از مراكز نفتي 
پيشگام  در مجموعه صنعت عظيم نفت كشور،   مشمول  اصل 44 قانون 
اساسي قرار گرفت و  با عرضه  سهام آن  در بازار بورس،  به بخش 

خصوصي واگذار شد.  
 ايـن مجتمع بزرگ پااليـشي متشكل از دو پااليـشگاه تقريـباٌ مشابه بوده كه 

اصلي تريـن واحدهاي عمليـاتي آن عبارتند از:
كاهش  واحدهاي  مايـع،  گاز  توليـد  واحدهاي  تقطيـر،   واحدهاي   -
گرانروي ،واحد هاي تبديـل كاتاليـستي ،واحد توليـد هيـدروژن ،واحد 

هاي  آيزوماكس
خدمات  شركت پااليـش نفت اصفهان 

تامين  و  توليدي كشور  نفتي  فرآورده هاي  از 23درصد  بيش  1-توليد 
خوراك اوليـه صنايـع پايـيـن دستي مانند شركت پتروشيـمي اصفهان، 
جي،  نفت  شركت  سپاهان،  نفت  شركت  اراك،  پتروشيـمي  شركت 

شركت صنايع شيميايي ايران 
2-بهره گيـري از سيـستم كنترل گسترده DCS در واحدهاي جديـد 
االحداث و  حداكثر بازيـافت حرارتي در جهت كاهش مصرف سوخت 

به منظور جلوگيـري از آلودگي محيـط زيـست 
3- گام موثر  براي كاهش آلودگي محيـط زيـست با استفاده از فناوري 

 MTBE مدرن در توليـد بنزيـن و همچنيـن حذف ماده افزودني
 رعايـت استانداردهاي بيـن المللي

شركت پااليـش نفت اصفهان به عنوان يـكي از شركت هاي بزرگ 
توليـد كننده فرآورده هاي نفتي كشور و پذيـرفته شده در بورس اوراق 
 بهادار، در راستاي رسالت و تعهدي كه نسبت به كليـه ذينفعان از جمله 

 سهامداران دارد، سيـستم هاي مديـريـت كيـفيـت بر اساس استاندارد 
)ISO - 9001 : 2008  , ISO - TS 29001 : 2003 ( استاندارد 
 زيـست محيـطي  ISO-14001-2004 (، ايـمني و بهداشت حرفه اي 
) OHSAS - 18001 - 2007 ( را به منظور تحقق اهداف سازمان، 

مستقر كرده و به صورت يـكپارچه اجرا مي كند .
اين شركت  در راستاي مسير تعالي سازمان، اقدام به اجراي مدل تعالي 
سازماني )EFQM( كرده است كه  در اين رابطه داراي گواهينامه هاي 
بين المللي سيستم هاي مديريت و تقدير نامه تعالي از دبيرخانه جايزه ملي 

بهره وري و تعالي سازماني است.
به دنبال اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت )ISO-9002( در سال 
1378 و با توجه به اهميت مقوله حفاظت از محيط زيست و الزامات 
جهاني اعمال شده، مقدمات اخذ سيستم مديريت زيست محيطي در 
دستور كار شركت قرار گرفت و پس از انجام اقدامات الزم و بسترسازي 
در سال  79 پااليشگاه اصفهان به عنوان اولين شركت پااليش نفت موفق 
به دريافت گواهينامه بين المللي ISO 14001 شد. از طرفي با توجه به 
اهميت مقوله ايمني و بهداشت شغلي و نوع فعاليت شركت هاي پااليش 
نفت در راستاي حفاظت از كاركنان و تجهيزات گام بعدي در جهت 
 )OHSAS 18000( استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي
RW- برداشته شد و استقرار اين سيستم نيز توسط شركت بين المللي

TUV مورد بررسي و مميزي قرار گرفت و در اسفندماه 1380 گواهينامه 
بين سيستم هاي  بيشتر و هماهنگي  بهره وري  آن صادرشد. در راستاي 
مديريتي  و نيز همگام با اخذ سيستم مديريت كيفيت ويرايش 2000 
نسبت به يكپارچه سازي سيستم هاي مديريت نيز اقدام و در سال 1381 
 S.G.S شركت  طريق  از   IMS يكپارچه  مديريت  سيستم  گواهينامه 

سوئيس اخذ شد.
اين شركت همچنين درسال  79 نيز از طرف سازمان حفاظت محيط 
زيست به عنوان صنعت برگزيده سبز سال انتخاب و موفق به دريافت 

لوح افتخار شد.
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 ارتقاي كيـفي 
طرح های شركت پااليش نفت اصفهان در سال هاي گذشته 

به شرح زير بوده است: 
طرح  قالب  در  گوناگوني  هاي  پروژه  اجراي  و  مطالعه   -

تكميـل و بهبود كه نمونه هاي شاخص آنها از ايـن قرارند:
- طراحي، نصب و راه اندازي واحد حالل هاي ويژه

- بهبود و توسعه نيـروگاه برق
- نصب ديـگ بخار ششم

-  احداث برج خنك كننده جديـد
 Cold( ازت  توليـد  جديـد  واحد  اندازي  راه  و  نصب   -

)Box
- احداث شش مخزن ذخيره  سازي نفت كوره و  نفت گاز 

خالصه  و  شركت  اجراي  حال  در  هاي  طرح 
اهداف طرح ها 

دست  در  را  زير  هاي  طرح  اصفهان  نفت  پااليش  شركت 
اجرا دارد:

 - بهينه سازي مصرف انرژي و توجه به كاهش آلودگي ها يا حذف 
آالينده هاي زيست محيطي

-كاهش هزينه هاي جاري عمليات 
-انتخاب ظرفيت بهينه پااليشي و تثبيت آن و افزايش انعطاف 

پذيري عمليات با احداث يك واحد تقطير جديد 
-ارتقاي كيفيت محصوالت اصلي )بنزين ،نفت سفيد ، نفت 
گاز (مطابق با استاندارد فرآورده هاي نفتي اروپا با استفاده 

از واحدهاي فرآيندي جديد
به  فعلي  قديمي  و   Pneumatic كنـترل  سيــستم  -تغيير 

DCS & FCS  سيستم پيشرفته
-اصالح و رفع تنگناهاي عملياتي در واحد هاي موجود

 طرح احداث مجتمع بنزين سازي
اهداف كلي اين طرح :

-افزايش توليد بنزين پاالشگاه به ميزان روزانه 3 ميليون ليتر 
،در اين صورت بنزين توليدي پااليشگاه از 9 ميليون ليتر در 

روز به 12 ميليون ليتر افزايش مي يابد .
-كيفيت كل بنزين توليدي پااليشگاه و افزايش اكتان بنزين 

توليدي از 87 به 93
به  سوپر  بنزين  روز  در  ليتر  ميليون   3/3 واردات  -كاهش 
كشور و قطع نياز پااليشگاه اصفهان به بنزين سوپر وارداتي 

Octane Booster به عنوان

-امكان توليد بنزين سوپر درپااليشگاه اصفهان
 

 طرح ارتقا وبهسازي
 Upgrading & Revamping   Project  U .  (

)R . P
درون  ارتباطي  مسيرهاي  اصالح  عملياتي،  تنگناهاي  -رفع 
بنزين سازي و  احداث مخازن جديد خوراك   پااليشگاه، 
و  پااليشگاه موجود  بين  ارتباطي  مسير هاي  ايجاد  همچنين 
واحد هايي كه در خارج از حصار پااليشگاه تأسيس خواهند 

شد .
-جايگزيني سيستم كنترل نيوماتيكي موجود با سيستم كنترل 
پيشرفته  FCS +DCS در واحدهاي پااليشگاهي موجود و 
برقراري كليه ارتباطات مربوطه از طريق يك شبكه گسترده  

-نصب سيستم ESD و FGS  در تمامي واحدها 
 )Monitoring( انجام كليه فعاليت هاي كنترلي و نظارتي-

)CCB1( از طريق يك اتاق كنترل مركزي
-طرح تفصيلي معماري و ساخت اتاق كنترل مركزي و پنج 

عدد PIB همراه با تجهيزات داخلي آن ها 
-انجام تغييرات مورد نياز در ساختمان ها و تجهيزات اتاق 
كنترل  هاي  اتاق  نيز  و   )WWT( بازيافت  واحد  كنترل 

موجود جهت انجام عمليات كنترلي محدود
در  پيشرفته  نوع  با  موجود  دقيق  ابزار  ادوات  -جايگزيني 

تمامي واحدهاي موجود
محدود  حد  در  پيشرفته  كنترلي  آرايش  كارگيري  -به 

)APC( و اصالح برخي لوپ هاي كنترلي موجود

واحدهاي بخش جنوبي 
 RHU .RFCC .PRIME  +G .LPG  MEROX.
   ATU. SRU. SWU  .DHT . HYDROGEN
   PLANT.LPG LOADING.SULPHUR
 STORAGE AND  LOADING TANKAGE
 .POWER STATION . COOLING

     TOWERS
مشاور  مهندسان  شركت  توسط  پروژه  زير  اين  مطالعات 
ايتاليائي “ تكنيپ “ تحت مديريت شركت  ملي مهندسي و 
ساختمان نفت ايران انجام شده است مراحل اجرايي جديد 
پااليشگاه  بلوار  جنوبي  اراضي  در   utilities و  پااليشي 

شروع و در حال انجام است .
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برنامه هاي آينده شركت  
به جامعه  هيات مديره شركت مصمم است در راه خدمت 
با رهنمودها و حمايت هاي  پيشرفت روزافزون،  و توسعه و 
ارزش هاي  ارتقاي  و  حفظ  ضمن  محترم،  سهامداران  شما 
به شرح  راهكار هاي هدف گذاري شده  به  بنيادي شركت، 

زير دست يابد:
- تداوم و تسريع در امر اجراي طرح احداث مجتمع بنزين 
سازي )GPP( و طرح بهبود فرآيند بهينه سازي پااليشگاه 

اصفهان
عملياتي  تنگناهاي  رفع  راستاي  URPدر  پروژه  احداث   -

فعلي
- تكميل و راه اندازي مخازن استراتژيك نفت كوره براي 

افزايش توانمندي قدرت ذخيره نفت كوره در منطقه
- بهبود رضايتمندي مشتريان ، كاركنان و ساير طرف هاي 

ذينفع

- كاهش يا حذف ريسك ها و مخاطرات ناشي از فعاليت 
ها تاحد قابل تحمل 

اصالح  و  سازي  بهينه  كيفي محصوالت،  و  ارتقاء كمي   -
الگوي  اصالح  راستاي  در  منابع  از  بهينه  استفاده  فرآيندها، 

مصرف
- پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي

فرهنگ  كاركنان،ترويج  فني  دانش  ارتقاي  و  مديريت   -
مشاركت و كارگروهي در راستاي تحقق اهداف سازماني و 

افزايش ، بهره وري
و  نتايج  تحليل  و  تجزيه  عملكرد،  گيري  اندازه  و  پايش   -

بهبود مستمر معيارهاي اثربخشي فرآيندها
با  اثرگذار  تعامل  و  مالي  مراودات  قراردادها،  ساماندهي   -

صنايع همجوار
هاي  عرضه  و  خدمات  هاي  نرخ  تكميل  و  اصالح   _

غيرخدماتي هم جهت با طرح هدفمندسازي يارانه ها.

جدول مقایسه مقادیر تولید فرآورده هاي پاالیشگاه قبل و بعد از اجراي كلیه پروژه ها 

محصوالت )فرآورده هاي ( 
تولیدي 

        شرایط فعلي پاالیشگاه با توجه به 
خوراك   375000    بشكه نفت خام واحد   

)بشكه در روز (

شرایط آتي پاالیشگاه با توجه به خوراك 360000 
 بشكه نفت خام

)پس از اجراي كامل طرح جامع ( واحد )بشكه در روز (

7000   )2% (0پروپیلن

30000    )8/3 % (  12500   )3 %(گاز مایع

JP4 1258)  0/35 %(140%) برحسب نیاز(515سوخت هواپیماي جنگنده

 79000با اكتان 87 شامل : 25000 بنزین بنزین
سوپر وارداتي و 54000 بنزین تولیدي   %14

               120000     اكتان 93      )33/33(%     
  شامل : 28000 با اكتان 95

و 92000 با اكتان 90                                                       

)ATK(سوخت جت)%31450       )8/7%(8000  )2

 115000 مطابق با استاندارد یورو 5   )32%(با 109000 با گوگرد باال  )29%(نفت گاز ) گازوئیل (

LAB 37700  )10%( كه 10000 تا 25000 بشكه آن به نفت سفید و خوراك
عنوان خوراك بهLAB ارسال مي شود  

21700  )6%(  كه  10000 تا 21700  بشكه آن خوراك 
LAB  خواهد بود

75000  )20%( شامل :59000 نوع سبک )CST 180(   و نفت كوره
) CST  280 (   16000   نوع سنگین

)%4/7(  16900  As carbon black feed stock / 
slurry or fuel oil

              خوراك نفت سپاهان            
 LUBE   HEAVY & LIGHT
                    CUT)%3/5(      13000)%4/3(       15500

                   خوراك نفت جي                 
 BOTTOM   VACUUM)%8(         30000)%5(        18000

11900          )3/3%(9000          )2/4%( خوراك پتروشیمي اصفهان
 600 تن در روز  80 تن در روزگوگرد 

 780 تن در روز  230 تن در روزهیدروژن
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