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هوالقادر
شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران

سازمان خدمت رسان به مردم؛ آگاه و متعهد به مسؤولیت  هاى اجتماعى خویش

شـركت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده های نفتی ایـران به عنـوان یكی از 
بزرگتریـن سـازمان های خدمـت رسـان بـه مـردم، همان گونـه كـه كمر همت 
بسـته تـا وظایـف فنـی و عملیاتی خـود را كه عمدتـًا در قالب نظـام اقتصادی 
كشـور تعریـف می شـود، بـه نحـو احسـن بـه انجـام برسـاند؛ از وظایـف غیر 
اقتصـادی خـود كـه در تعامـل بـا قشـرهای مختلـف جامعـه پدید می آیـد نیز 
غافـل نیسـت، ایـن دسـته از وظایـف امـروزه تحـت عنـوان مسـؤولیت  های 
اجتماعـی شـناخته می شـود. شـركت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای 
نفتـی ایـران خود را نسـبت بـه مسـؤولیت  های اجتماعی خویـش آگاه می داند 
چـرا كـه هرگونـه خللـی در فراینـد عملیاتـی شـركت، پیامدهـای اجتماعـی 
گسـترده ای را در بـر خواهـد داشـت. مسـؤولیت های اجتماعـی شـركت در 

ارتبـاط بـا وظایـف و خدمـات شـركت های زیرمجموعـه قابـل تبیین اسـت:

شـرکت های پاالیـش نفـت كشـور خدمـت بـزرگ تولیـد فرآورده هـای 
نفتـی را بـر عهـده دارنـد و با برنامـه ریزی های صـورت گرفته به سـمت تولید 
سـوخت بـا اسـتانداردهای جهانی در حال حركت هسـتند تا كیفیت سـوخت 

مقـــــدمه
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تولیـدی در تمامـی پاالیشـگاه ها بـه اسـتاندارد یـورو ۵ برسـد؛ همچنیـن در 
صـورت فراهم شـدن زمینه هـا به اسـتاندارد باالتر ارتقـاء یافته و نهایتًا سـهم 
آالیند ه هـای زیسـت محیطـی مرتبـط بـا كیفیـت سـوخت بـه حداقـل میزان 
ممكـن تقلیـل یابـد. در اینجـا شـایان ذكـر اسـت كه شـركت ملـی پاالیش و 
پخـش فرآورده هـای نفتی ایران در راسـتای عمل به مسـؤولیت  های اجتماعی 
خویـش در حـال حاضـر سـوخت مورد نیـاز كالن شـهرها را با كیفیـت یورو ۴ 

(آالیندگـی بسـیار پاییـن بنزین و نفـت گاز) تولیـد می نماید. 

شـركت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران بـا گسـتره فعالیت های 
خـود در سراسـر كشـور بیشـترین سـطوح ارتباطـی را با مـردم داراسـت و به 
تبـع آن بیشـترین میزان مسـؤولیت های اجتماعی را بر عهـده دارد؛ نظارت بر 
اسـتانداردهای ایمنـی در سـوختگیری بـه ویژه سـوخت سـی.ان.جی، ذخیره 
سـازی فرآورده هـای نفتـی و توزیـع آن بیـن مـردم در فصـل سـرما و مواقـع 
اضطـراری، اجـرای طـرح كهـاب با هدف بـه حداقل رسـیدن تبخیـر بنزین و 
نتیجتـًا كاهـش آالیندگـی محیط زیسـت و كمك به سـالمتی مـردم، پیگیری 
و مراقبـت در خصـوص رعایـت حقـوق مصـرف كننـدگان و ترویـج فرهنـگ 
مصـرف بهینـه فرآورده هـای نفتـی از جملـه مهمتریـن این مسؤولیت هاسـت.

شـركت خطوط لوله و مخابرات نفـت ایران نیز مسـؤولیت های اجتماعی 
مهمـی را در امـر خطیر آگاه سـازی مردم نسـبت به رعایت حریـم خطوط لوله 
نفـت و فرآورده هـای نفتـی و رعایـت مـوارد ایمنـی در حفـظ سـالمتی مـردم 
بـر عهـده دارد. گسـتره عملیاتـی ایـن شـركت در بخش هـای بزرگی از كشـور 
در قالـب مدیریـت شـریان های حیاتـی صنعـت نفت یعنـی خطـوط لوله نفت 
خـام و فرآورده هـای نفتـی و شـبكه عظیم مخابراتـی تبیین می شـود و نیازی 
بـه توضیـح نیسـت كه هرگونـه اخـالل در عملیات این شـركت به سـرعت در 
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سـطح كل صنعـت نفت محسـوس گردیـده و پیامدهای اجتماعـی زنجیرواری 
را بـر كشـور تحمیـل خواهـد كـرد. رعایـت حسـن همجـواری بـا شـهروندان 
سـاكن در طـول ایـن شـبكه گسـترده را نیـز بایـد از جملـه مسـؤولیت های 

اجتماعـی خطیر این شـركت دانسـت.

شـركت ملی مهندسـی و سـاختمان نفـت ایران نیـز به نوبه خـود نقش 
مهمـی در ایفـای مسـؤولیت های اجتماعـی بـر عهـده دارد؛ چـرا کـه طرح ها 
و پروژه هـای مختلـف شـركت ملـی پاالیـش و پخـش و آثـار و بـرکات توسـعه 
اقتصادی-اجتماعـی بـه بـار نشسـتن ایـن طرح هـا (از جملـه ارتقـای كیفیت 
سـوخت) اهمیت بسـیار زیـادی دارد و نتایـج و پیامدهای اجـرای این طرح ها 

در راسـتای ایفـای ایـن مسـؤولیت ها به شـمار می رود.

مـواردی كـه بیان شـد تنهـا رؤوس كلـی مسـؤولیت های اجتماعی اسـت 
كه شـركت خود را در قبال آن موظف می داند، بدیهی اسـت گسـتره كشـوری 
فعالیت هـای عملیاتـی ایـن شـركت در سراسـر كشـور و تعامل پویا و مسـتمر 
بـا مـردم در بسـتر نظـام اجتماعـی متكثـر امـروز ایـران اشـكالی گوناگـون و 
متمایـز از مسـؤولیت های اجتماعـی را پدیـد مـی آورد كـه هر كـدام اقتضائات 
جغرافیائی-فرهنگـی خـاص خـود را داراسـت؛ در هرحال تمامـی كاركنان این 
شـركت موظـف بـه ایفـای نقش هـا و  مسـؤولیت های اجتماعـی متناسـب با 
كاركردهـای واحدهـای محـل خدمـت خویش هسـتند و سـازمان های ذیربط 
نیـز بـر ایـن فراینـد نظـارت خواهند داشـت. در خاتمه خاطرنشـان می سـازد 
كـه خطی مشـی شـركت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتی ایـران در 
ارتبـاط بـا مسـؤولیت های اجتماعـی متناظـر بـا سیاسـت های عالیـه وزارت 

نفـت جمهـوری اسـالمی ایـران در این زمینـه ترسـیم می گردد.

بـا اینکـه در جمع آوری گـزارش حاضر از همـکاری و تعامل میـان مدیران 



گزارش مسؤولیت هاي اجتماعی 8

و کارشناسـان مدیریت هـا و شـرکت های تابعـه برخـوردار بودیـم و در اینجـا 
نیـز شایسـته اسـت قـدردان زحمـات همـه همـکاران باشـیم، امـا بـا توجـه 
فرآورده هـای  پخـش  و  پاالیـش  ملـی  شـرکت  فعالیت هـای  گسـتردگی  بـه 
نفتـی ایـران در سراسـر کشـور بعیـد نمی دانیـم کـه ذکر مـوارد قابـل توجهی 
از فعالیت هـای شـرکت در حـوزه مسـؤولیت های اجتماعـی در ایـن گـزارش 
مغفـول باقـی مانـده باشـد؛ لـذا امیدواریم در سـال آینـده گزارش مبسـوط و 

جامع تـری را در ایـن زمینـه ارایـه کنیـم.

روابط عمومى 
شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران
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شـرایط امـروز كسـب و كار در بازارهـای جهانـی ایجاب می كند كه سـازمانها/
و  شـوند  ظاهـر  خـود  اقتصـادی  وظایـف  و  مسـؤولیت ها  از  فراتـر  شـركتها 
وظایـف و مسـؤولیت های خـود در ابعـاد عمومـی و اجتماعـی را نیـز مدنظـر 
قـرار دهنـد. از جملـه ایـن وظایـف، ایفـای نقش اجتماعی سـازمان/ شـركت 
در قلمـرو " دانش افزایـی" اسـت. شـركت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای 
نفتـی ایـران و مدیریـت منابـع انسـانی- به عنـوان بـازوی اجرایی شـركت در 
حـوزه توسـعه و تجهیز نیروی انسـانی- همواره كوشیده اسـت بـا فرآهم آوردن 
امـكان كارآمـوزی دانشـجویان دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی كشـور 

اهـداف زیـر را در حـوزه مسـؤولیت اجتماعـی سـازمان محقق سـازد:

  توانمندسـازی دانشـی و مهارتی نیروهـای جوان و دانشـگاهی برای ورود
به بـازار كار

 كاهش هزینه های اقتصادی احتمالی ناشی از فقدان تجربه كاری

  آشناسـازی نیروهای جوان و دانشـگاهی با اسـتانداردهای كاری و ضوابط
رفتاری-اخالقـی، فرهنـگ سـازمانی به ویژه رفتار شـهروندی و مشـاركت 

اجتماعـی در محیط كار

کارآموزى  دانشجویان و مسؤولیت اجتماعى
الف
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بـر ایـن اسـاس، دانشـجویان بـا توجـه بـه رشـته و مـدرك تحصیلی خـود به 
شـركت ها و مدیریت هـای مختلـف معرفـی می شـوند. سـتاد شـركت ملـی 
پاالیـش و پخـش و شـركتهای تابعـه، تا كنون میزبان دانشـجویان رشـته های 
مختلف تحصیلی نظیر مهندسـی كامپیوتر، شـیمی، برق، صنایع، تكتولوژی، 
نفـت، ایمنـی، مكانیـك و رشـته های مدیریـت و حسـابداری و ... ، در كلیـه 
مقاطـع تحصیلی ( دیپلم، كاردانی، كارشناسـی و كارشناسـی ارشـد) بوده اند 

كـه گـزارش آمـاری آن در جـدول ذیـل قابل مالحظه اسـت.

ف
دی
ر

نام شركت
تعداد و 
نفرساعت

سال

۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴

ستاد پاالیش و پخش۱

۵۲۵۶۶۶۶۰۳۶تعداد

۱۲نفرساعت
۴۸

۰

۱۳
۴۴

۰

۱۲
۳۰
۵

۱۰
۵۵

۰

۸۰
۲۵

پاالیش نفت آبادان۲

۵۵تعداد
۰

۶۰
۰

۷۱
۰

۷۳
۹

۱۱
۹۴

نفرساعت

۱۳
۲۰
۰۰

۱۴
۴۰
۰۰

۱۹
۷۶

۲۳

۲۰
۶۷

۵۸

۳۴
۷۱
۸۰

پاالیش نفت اراك۳

۲۵تعداد
۲

۲۷
۸

۲۳
۰

۳۳
۴

۳۸
۸

نفرساعت

۶۰
۴۸

۰

۶۶
۷۲

۰

۵۵
۲۰
۰

۸۰
۱۶
۰

۹۳
۱۲
۰



13شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى

ف
دی
ر

نام شركت
تعداد و 
نفرساعت

سال

۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴

۴
شركت خطوط لوله و 

مخابرات

۳۲تعداد
۸

۴۲
۴

۴۳
۴

۴۴
۶

۴۵
۱

نفرساعت
۸۱
۳۳

۷

۱۰
۵۷

۴۳

۱۰
۵۸

۵۸

۱۰
۳۳

۳۲

۱۰
۴۶

۸۱

۵
شركت ملی پخش  

فرآورده های نفتی  ایران

۱۳تعداد
۳۵

۱۳
۵۰

۱۴
۷۳

۱۳
۵۷

۱۳
۸۲

نفرساعت

۳۲
۰۴
۰۰

۳۲
۴۰
۰۰

۲۷
۹۵

۰۳

۲۸
۴۴

۷۰

۳۲
۵۳

۶۵

۶
شركت ملی و 

مهندسی ساختمان

۱۸۲۰۲۸۲۹۲۱تعداد

۴۳نفرساعت
۲۰

۴۸
۰۰

۷۱
۲۲

۷۰
۴۰

۵۲
۲۰

جمع كل
(به تفكیك سال)

نفرساعت

۲۵تعداد
۳۵

۲۷
۲۸

۲۹
۴۱

۲۹
۶۵

۳۴
۷۲

۶۱۱۰۱۷

۶۵
۸۷

۰۳

۶۵
۷۶

۱۱

۶۹
۲۳

۱۰

۸۸
۳۵

۹۱

14641 نفر برابر با 3503232 نفر ساعت
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ایـن طـرح، بر اسـاس مفـاد توافقنامـه همكاری میان شـركت ملـی پاالیش و 
پخـش فراورده هـای نفتـی ایـران و وزارت كار در سـال ۱۳۸۸ بـا هـدف ارتقاء 
سـطح دانـش و مهـارت نیروهـای فـارغ التحصیـل دانشـگاهها و همچنیـن 
توسـعه اشـتغالزائی  برنامه ریزی و از آذر ماه همان سـال اجرایی شـده اسـت.
بدین ترتیب ۴۵۷ نفر از نیروهای فارغ التحصیل و دانش آموخته دانشـگاههی 
در رشـته های مهندسـی شیمی، مهندسـی برق، مهندسـی صنایع، مهندسی 
مكانیـك و عمـران (شـامل ۲۸۴ نفـر از آقایـان و ۱۷۳ نفـر از بانـوان) طـی ۹ 
مـاه از آموزش هـای فنـی – تخصصـی در گرایش هـای "بهره بـرداری، نگهداری 

و تعمیـرات، مهندسـی و طراحـی و سـاخت و نصب " بهره مند شـدند. 

طرح کارآفرینان فردا
ب

- اسـاس اجـرای طـرح  توافقنامـه همكاری میان شـركت ملـی پاالیش و 
وزارت كار در سـال ۱۳۸۸ 

- اهداف   *ارتقاءسطح دانش و مهارت نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهها
                * توسعه اشتغال زائی  

- دوره زمانی آموزش  ۹ ماه
- حـوزه هـای آموزش هـای  فنـی و تخصصی "بهره بـرداری، نگهـداری و 

تعمیـرات، مهندسـی و طراحـی و سـاخت و نصـب " بهره مند شـدند.
- تعـداد دانـش آموختـگان  ۴۵۷ نفر در رشـته های مهندسـی شـیمی، 

مهندسـی بـرق، مهندسـی صنایع، مهندسـی مكانیـك و عمران 
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ارتقای نفت سنگین و باقی مانده های سنگین با روشهایی 
(GNIKCARCORDYH -UCD -CCFR) از قبیل

 (RCC) تبدیل كاتالیستی نفتا

گوگرد زدایی از نفت سنگین، نفتا و میان تقطیر 
(RCD, HDS)

(Hydrocracking) هیدروكراكینگ

(Isomerization) ایزومریزاسیون نفتای سبك

تولید انواع کاتالیست با هدف بهبود کیفیت

طرح هاى بزرگ تحقیقاتى با مراکز دانشگاهى
ج

                       حوزه كاتالیست: ۳۵۰۰ نفر

حوزه فرآیند: ۳۰۰۰ نفر

        بخش جتهیزات و ابزارآالت: ۲۰۰۰ نفر

                          حوزه شبیه سازی و مدلینگ: ۱۵۰۰ نفر

           بخش ساخت و راه اندازی: ۲۰۰۰ نفر

فعالیت شركتهای فن آور: ۱۵۰۰ نفر

اشتغال نیروهای متخصص فارغ التحصیل دانشگاه ها

1

2

3

4

5

6

دانشگاه تهران

دانشگاه امیركبیر

دانشگاه شیراز

موسسات دانش بنیان

دانشگاه 
صنعتی شریف

دانشگاه 
صنعتی اصفهان 
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 كل كاتالیست مورد نیاز در ۹ پاالیشگاه:  ۹۰۰۰ تن در سال

بـا راه انـدازی پاالیشـگاههای جدیـد و افزایـش  ۱۲۹۰ هزار بشـكه به ظرفیت 
پاالیـش كشـور و ۶۴۵۰ تـن در سـال كاتالیسـت  جدیـد موردنیـاز خواهد بود 

و مجموعـا مصـرف كاتالیسـت پاالیشـگاه ها بـه  ۱۵۴۵۰ تن خواهد رسـید.

ظرفیت مناسب برای اشتغال جوانان در بخش تولید كاتالیست و محققین 
كاتالیست در دانشگاه فراهم خواهد شد. 

ارتقاء كاتالیست ها در جهت بهبود فرآیندها و تولید فرآورده با 
استانداردهای زیست محیطی خواهد بود و فرآورده استاندارد بازخورد 

اجتماعی فراوانی خواهد داشت.

حمایت از شرکت هاى تولید کننده 
کاتالیست داخلى

د
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دانش فنی بازیابی كاتالیست های مصرفی

 بازیابی فلزات معمولی وگرانبهای كاتالیست های مستعمل

 از بازیابـی كاتالیسـت های پالتیـن ، پاالدیـوم ، نیـكل و ردیوم  سـاالنه بیش

از ۳ میلیـارد دالر  درآمـد عایـد شـركت های دانـش بنیان در دنیا می شـود.

می توان با بلوغ فناوری و استفاده هوشمندانه از فرصت های ایجاد شده  به 
دانش نوین، تولید و تجاری سازی رسید

بلوغ فناوری در فرآیندهای كاتالیستی مانند احیای كاتالیست های 
هیدروكراكر بیرون از راكتور منجر به افزایش تولید ساالنه ۵۰۰ هزار بشكه 

محصوالت اصلی می شود.

بازیافت کاتالیست هاى مستعمل و جلوگیرى از 
عواقب زیست محیطى

و
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هزینه (ریال)  عنوان پروژه 

 ۱،۹۳۸،۰۰۰،۰۰۰
اندازه گیری میزان آالینده های بنزن، تولوئن، اتیلن 

بنزن و زایلن ها در خروجی گاز اگزوز برخی از 
خودروهای داخلی و خارجی در شهر تهران 

 ۱،۲۵۴،۳۶۰،۰۰۰
بررسی تاثیر دی متیل كربنات (DMC) بر عدد 
اکتان به عنوان اكتان افزای سبز بنزین موتور 

 ۹،۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰
تحقیقات مرتبط با حوزه های فعالیت

پاالیشگاه های نفت ایران 

حمایت از پروژه هاى تحقیقاتى برگزیده   

مجموع کل هزینه ها :
 ریال   ١٢/٤٧٤/٣٦٠/٠٠٠
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ی  ح 
ه ی- عام ال ا ع
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اهم اقدامات و فعالیتهاى عام المنفعه شرکت ملى پاالیش و پخش 
فراورده هاى نفتى در ده سال گذشته 

كل هزینه های صرف شده
بالغ بر ١٥٠٠میلیارد ریال



21شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى

تامیـن مابقـی اعتبـار مـورد نیـاز طـرح آبرسـانی بـه هفـت روسـتای آبادان
(طرح شـهید كشـتكار مصوبات سـفر دور اول) طبـق مصوبه هیـأت دولت به 

شـماره ۱۹۲۰۲۶  مورخ ۸۷/۱۰/۲۳

آبرسانی نوع پروژه:   

وزارت نیرو ارگان ذینفع:   

آب و فاضالب ارگان بهره بردار:  

خوزستان - آبادان محل اجرا:   

هفت میلیارد ریال اعتبار مصوب:   

٪۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

بـا پرداخـت هزینـه طـرح بـه مبلـغ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (هفـت میلیـارد) ریـال به 
شـركت آب و فاضـالب روسـتایی خوزسـتان از طریـق مجـری طـرح كمـك 
بشـماره مصوبـه  بـه  (عطـف  شـد.  موافقـت  نفتخیـز  مناطـق  عمـران  بـه 
۱۱۸۹۰-۴۰۵/۸۰۹ مـورخ ۸۸/۴/۱ هیئـت مدیـره محتـرم شـركت ملی پاالیش 

پخش) و 

عنوان پروژه 
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واگـذاری زمیـن مربـوط به پمـپ بنزین سـابق شـاهرود برای احـداث مجتمع 
فرهنگـی طبق مصوبه هیـأت دولت به شـماره ۴۲۶۷۶ /۶۱۴۵۹ مورخ ۸۸/۳/۲

فرهنگی نوع پروژه:   

مسنان ارگان ذینفع:   

-- ارگان بهره بردار:  

مسنان- شاهرود محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

عنوان پروژه 
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اختصـاص اعتبـار متناسـب با پیشـرفت عملیـات اجرایـی پل مقابل شـركت 
نفـت (تا سـقف یك سـوم اعتبار مـورد نیاز) در سـال ۸۸ طبـق مصوبه هیأت 

دولت به شـماره ۴۷۷۲۰/۴۲۶۰۸ مـورخ ۸۸/۳/۴

راه و جاده نوع پروژه:   

وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ارگان ذینفع:   

شهرداری قزوین و اداره راه و ترابری ارگان بهره بردار:  

قزوین- قزوین محل اجرا:   

هشت هزار میلیون ریال اعتبار مصوب:   

٪۵۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

ایـن مصوبـه جهـت تامیـن اعتبـار الزم بـرای تكمیل فـاز دو پل مقابـل انبار 
نفـت بـا اعتبـار مصـوب ۸۰۰۰ میلیون ریـال (قدرالسـهم وزارت نفـت) صادر 
شـده اسـت.با توجـه بـه توافـق صـورت گرفته بـا اسـتانداری محتـرم قزوین 
تاكنـون همزمـان بـا پیشـرفت فیزیكی پـروژه و تایید آن از سـوی اسـتانداری 
مذكـور مبلـغ ۴۰۰۰ میلیـون ریال به حسـاب اداره راه و ترابری اسـتان قزوین 
واریـز شـده و بـا ادامـه كار مابقـی وجـه مذكـور پرداخـت خواهد گردیـد. (با 
اسـتناد بـه نامه شـماره ۷۲۹۷۷/۱ مورخ ۸۹/۴/۱۴ مدیـر عامل محترم پخش 

نفتی) فرآورده هـای 

عنوان پروژه 
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ثبتی (۲۷)، (۲۸) و (۲۹)  تحت پالك  نفت  هكتار از اراضی وزارت   ۲۱ واگذاری 
اصلی در شهر ازنا برای تامین مسكن مهر به سازمان مسكن و شهرسازی استان با 
اولویت كاركنان صنعت نفت طبق مصوبه هیأت دولت به شماره ۱۴۶۰۷۲/۴۱۲۴۷ 

مورخ ۸۷/۸/۲۰

-- نوع پروژه:   

وزارت راه و شهرسازی ارگان ذینفع:   

سازمان مسكن و شهرسازی ارگان بهره بردار:  

محل اجرا:    لرستان- ازنا

-- اعتبار مصوب:   

-- :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

عنوان پروژه 
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حـداث تقاطع غیر همسـطح در محدوده شـركت نفت (آبدانسـر) سـاری طبق 
مصوبـه هیأت دولت بـه شـماره ۱۵۴۴۵۲/۴۱۳۲۵ مورخ ۸۷/۹/۲

راه و جاده نوع پروژه:   

-- ارگان ذینفع:   

شهرداری ساری ارگان بهره بردار:  

مازندران- ساری محل اجرا:   

۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب:   

٪۲۵ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

بـه منظـور اجـرای پـروژه مذكـور مبلـغ ۳۰۰میلیـارد ریـال مصوب شـد كه از 
ایـن مبلـغ ۷۵ میلیـارد ریـال معـادل ۲۵٪ كل مبلغ مصوب بابت قسـط اول 
بـه شـهرداری شهرسـتان سـاری جهت شـروع و اجـرای پروژه پرداخت شـده 
اسـت؛ امـا متاسـفانه هیـچ گونـه اقـدام اجرایـی از سـوی شـهرداری صورت 
نگرفتـه اسـت. ضمنـا مقرر گردید بر اسـاس میزان پیشـرفت فیزیكی نسـبت 

بـه تعهـدات مالـی از سـوی این شـركت اقـدام الزم صـورت گیرد.

عنوان پروژه 
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اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای بهسازی ورودی راههای شازند به پاالیشگاه 
طبق مصوبه هیأت دولت به شماره ۹۷۸۶۴/۴۰۶۵۲ مورخ ۸۷/۶/۱۶

عنوان پروژه 

راه و جاده نوع پروژه:   

وزارت راه و شهرسازی ارگان ذینفع:   

ارگان بهره بردار:   اداره كل راه و ترابری استان مركزی

محل اجرا:    مركزی- شازند

ده میلیارد ریال اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح
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كمك نقدی به ارگان ها نهادها و سازمان ها

عنوان پروژه 

خدماتی نوع پروژه:   

مختلف ارگان ذینفع:   

مدارس، مساجد ، دانشگاه ها ارگان بهره بردار:  

مركزی- اراك و شازند محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

ایـن كمك هـای نقـدی از طـرف شـركت ملـی مهندسـی و سـاختمان نفـت 
ایـران در فراینـد طرح توسـعه شـركت پاالیش نفـت امام خمینی(ره) شـازند 

صـورت گرفته اسـت.
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كمكهای خیریه شامل كمك های فردی كمك های درمانی كمك برای تهیه جهیزیه 
،كمك به خانواده و بازماندگان درگذشتگان پاالیشگاه و ...

عنوان پروژه 

خدماتی نوع پروژه:   

مختلف ارگان ذینفع:   

ارگان بهره بردار:   افراد و شخصیت های حقیقی

محل اجرا:    مركزی- اراك و شازند

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

ایـن كمك هـای نقـدی از طـرف شـركت ملـی مهندسـی و سـاختمان نفـت 
ایـران در فراینـد طرح توسـعه شـركت پاالیش نفـت امام خمینی(ره) شـازند 

صـورت گرفته اسـت.
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واگذاری۱۰۰خودرو اسقاطی به آموزش و پرورش

عنوان پروژه 

آموزشی نوع پروژه:   

آموزش و پرورش ارگان ذینفع:   

معاونت پرورش نظری و مهارتی ارگان بهره بردار:  

-- محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

ایـن كمكهـای نقدی از طرف شـركت ملی مهندسـی و سـاختمان نفت ایران 
بـه آمـوزش و پـرورش جهـت اسـتفاده در مراكـز فنـی و حرفـه ای صـورت 

اسـت. گرفته 
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واگذاری ۱۴ دستگاه خودرو اسقاطی به اداره كل فنی حرفه ای انسانی هرمزگان

عنوان پروژه 

آموزشی نوع پروژه:   

آموزش و پرورش ارگان ذینفع:   

اداره كل فنی خرفه ای ارگان بهره بردار:  

بندرعباس محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

اقـالم مذكـور از طـرف شـركت ملـی مهندسـی و سـاختمان نفـت ایـران به 
آمـوزش و پـرورش جهـت اسـتفاده در مراكـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای اهدا 

است. شـده 
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راه انـدازی كانون فرهنگی شـهید سـلیمانی شـركت پاالیش نفـت امام خمینی 
(ره) شـازند واقع در شـهر مهاجـران با هـدف ارائه خدمات فرهنگـی، علمی، 
آموزشـی و برگـزاری كالس هـای فرهنگـی و هنـری نظیـر نقاشـی، قالیبافی، 

علـوم قرآنـی، نهج البالغـه و ... جهت سـاكنان شـهر مهاجران

عنوان پروژه 

نوع پروژه:    فرهنگی

روابط عمومی ارگان ذینفع:   

ساكنین شهر ارگان بهره بردار:  

مركزی - شهر مهاجران ،اجرا از سال ۸۲ تا به امروز محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند
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كمك مالی به ورزشگاه شهرستان شازند

عنوان پروژه 

ورزشی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:    وزارت ورزش

اداره كل ورزش ارگان بهره بردار:  

مركزی- شازند محل اجرا:   

دو میلیارد ریال اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند
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كمك مالی به حوزه علمیه خاتم االنبیاء شهر اراك

عنوان پروژه 

نوع پروژه:     فرهنگی

-- ارگان ذینفع:   

حوزه علمیه ارگان بهره بردار:  

مركزی- اراك محل اجرا:   

یك میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار مصوب:  

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند
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كمك مالی به روشنایی بزرگراه اراك به مهاجران

عنوان پروژه 

نوع پروژه:    جتهیز راه و روشنایی جاده

ارگان ذینفع:    وزارت راه و شهرسازی

-- ارگان بهره بردار:  

مركزی- اراك محل اجرا:   

یك میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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ایجـاد پـارك و زمیـن چمـن مصنوعـی در محوطـه منـازل سـازمانی جهـت 
اسـتفاده عمـوم شـهروندان

عنوان پروژه 

نوع پروژه:     شهری

-- ارگان ذینفع:   

شهرداری ارگان بهره بردار:  

مركزی- مهاجران محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:         

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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ایجاد كانال خروجی آبهای سطحی شهر در منطقه  منازل سازمانی

عنوان پروژه 

شهری نوع پروژه:   

--    :ارگان ذینفع

-- ارگان بهره بردار:  

مركزی- مهاجران محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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ارائـه خدمـات ماشـین آالت راهسـازی در سـاخت امـام زاده بـاب المـراد و 
ترسـیم راه هـای ارتباطـی امـام زاده

عنوان پروژه 

نوع پروژه:    راه و جاده

اداره اوقاف ارگان ذینفع:   

-- ارگان بهره بردار:  

مركزی محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:         

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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ارائه خدمات آموزشی خانواده ها 
در قالب سمینار و همایش جهت عموم شهروندان

عنوان پروژه 

آموزشی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:    ساکنان شهر مهاجران

-- ارگان بهره بردار:  

مركزی محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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كمـك مالـی به احداث سـد كمـال صالح جهـت تامین آب شـرب شهرسـتان 
اراك و شـازند و صنایـع منطقه

عنوان پروژه 

نوع پروژه:    شهری

وزارت نیرو ارگان ذینفع:   

مجری احداث سد ارگان بهره بردار:  

مركزی- شازند و اراك محل اجرا:   

اعتبار مصوب:        صد و نود و نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی(ره)شازند
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كمك مالی به بهزیستی شهرستان شازند

عنوان پروژه 

خدماتی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:    جامعه معلوالن شهرستان

بهزیستی ارگان بهره بردار:  

محل اجرا:    مركزی - شازند

سیصد و بیست میلیون ریال اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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كمك مالی به بهزیستی شهرستان شازند

عنوان پروژه 

نوع پروژه:    خدماتی

-- ارگان ذینفع:   

بهزیستی ارگان بهره بردار:  

محل اجرا:    مركزی- شازند

اعتبار مصوب:          سیصد و بیست میلیون ریال

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی(ره)شازند
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كمك مالی به آموزش و پرورش شهرستان شازند جهت خرید تجهیزات مدارس

عنوان پروژه 

آموزشی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:    وزارت آموزش و پرورش

-- ارگان بهره بردار:  

محل اجرا:    مركزی- شازند

چهارصد میلیون ریال اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

از طرف شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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احداث پل تقاطع جلوی انبار نفت (قدرالسهم)

عنوان پروژه 

راه و جاده نوع پروژه:   

وزارت راه ارگان ذینفع:   

وزارت راه ارگان بهره بردار:  

قزوین- قزوین محل اجرا:   

۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰          :اعتبار مصوب

٪ ۷۵ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح
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احداث جاده كمربندی (قدرالسهم)

عنوان پروژه 

نوع پروژه:    راه و جاده

ارگان ذینفع:    وزارت راه

وزارت راه ارگان بهره بردار:  

محل اجرا:    آبادان- ماهشهر

۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح
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احداث تقاطع غیر همسطح در مركز شهر (قدرالسهم)

عنوان پروژه 

راه و جاده نوع پروژه:   

وزارت راه ارگان ذینفع:   

وزارت راه ارگان بهره بردار:  

كرمانشاه- كرمانشاه محل اجرا:   

--                  :اعتبار مصوب

--  :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

ابالغ شده طی مصوبه ۱۴۳۹۰-۴۰۲/۱۰۲۹ مورخ ۹۴/۰۱/۳۰
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واگذاری ۴۵۰۰ متر مربع از اراضی انبار نفت قدیم قم به اداره ارشاد جهت احداث 
كتابخانه مركزی

عنوان پروژه 

فرهنگی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ارگان بهره بردار:  

قم- قم محل اجرا:   

-- اعتبار مصوب:   

-- :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح
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واگـذاری ۶۴۰۵ متـر مربـع از اراضـی انبـار قدیـم قـم بـه آمـوزش و پرورش 
جهـت احـداث مدرسـه ورزش

عنوان پروژه 

آموزشی - ورزشی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:    وزارت آموزش و پرورش

اداره كل نوسازی مدارس ارگان بهره بردار:  

 قم محل اجرا:   

--                  :اعتبار مصوب

٪ ۱۰۰  :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح
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احداث سالن ورزشی (۱۸ سالن)

عنوان پروژه 

ورزشی نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:     وزارت ورزش

سازمان تربیت بدنی ارگان بهره بردار:  

 -سـوار بیلـه  خلخـال-  كوثـر-  اردبیـل-  اردبیـل-  محل اجرا:    

مشـكین پارس آبـاد- 

۴۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

سـالن های فـوق الذكر با هزینـه وزارت نفت پیرو مصوبات سـفرهای اسـتانی 
احداث شـده است
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احداث تقاطع غیر همسطح ذغالجال

عنوان پروژه 

راه و جاده نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:    وزارت كشور

شهرداری ساری ارگان بهره بردار:  

مازندران- ساری محل اجرا:   

۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰                  :اعتبار مصوب

٪ ۹۵  :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

تصویـب هیئـت مدیـره شـركت پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران مبنـی بـر 
پرداخـت بـه شـهرداری سـاری بـه مبلـغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال
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تعریض رمپ ورودی روستای آبندانسر

عنوان پروژه 

راه و جاده نوع پروژه:   

ارگان ذینفع:      راه

روستای آبندانسر ارگان بهره بردار:  

 محل اجرا:               مازندران

۲۷۰/۰۰۰ اعتبار مصوب:   

٪ ۱۰۰ :درصد پیشرفت فیزیكی

   :شرح

درخواسـت شـورای روسـتای آبندانسـر به منطقه سـاری با عنایت به مصوبه 
شـورای تامین بـه منظور جلوگیـری از تصادفات
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ی ت  عا
ی ت   ز
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    شرکت ملی پاالیش و پخش شامل:

۹ پاالیشگاه  شرکت های پاالیشی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۲۳۰ناحیه- 
 ۳۷ منطقه- 
۹۲ انبـار ذخیره سـازی فرآورده هـای نفتی بـا ۱۲/۷ میلیـارد لیتر ظرفیت - 

ذخیره  سـازی ۴ فـرآورده اصلی نفتی
۳۵۶۲ جایگاه عرضه فرآورده- 
 - (CNG) ۲۲۹۶ جایگاه  عرضه گاز
جایگاههای كوچك، سیار، سریع النصب و ساحلی - 
۴۹ مركز سوختگیری هواپیمایی- 
۱۶۰۰۰ نفتكش و گازكش برای حمل فرآورده های نفتی و گازمایع- 
۶ اسكله نفتی - 
۱۵ محل تخلیه و بارگیری مخزن دار راه آهن- 

   ،۱۲ منطقه ی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

۱۱  طرح شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

معرفى شرکت ملى 
پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى

رسالت اصلی این سازمان  تأمین زنجیره سوخت از طریق انتقال نفت خام به 
پاالیشگاهها، تصفیه و توزیع به سراسر کشور است. 
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ظرفیت تولید هر یک از شرکتهای پاالیشی
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وضعیت استاندارد فعلی سه فرآورده اصلی

میلیون لیتر در روز

  نام پاالیشگاه  

یه
 پا
ین
نز
ب

ی 
عل
د ف

دار
تان
س
ا

از 
 گ
ت
نف

ی 
عل
د ف

دار
تان
س
ا

ره 
كو

ت 
نف

ی 
عل
د ف

دار
تان
س
ا

Euro II۱۷٫۲۰ Euro II۱۸٫۵۰ Euro II ۹٫۱۰آبادان

Euro IV ۱۱ Euro IV۸٫۱۰ Euro II ۱۶ امام خمینی (ره) 

۱۲٫۵۰اصفهان
 Euro II ,

 IV
۲۱٫۵۰

 Euro II ,
 IV

۱۱٫۴۰ Euro II

Euro II۱۵٫۷۰ Euro II۱۰٫۷۰ Euro II ۸٫۵۰بندرعباس

۴٫۰۰تبریز
 Euro II ,

 IV
۶٫۱۰ Euro II۳٫۴۰ Euro II

Euro II۱۲٫۶۰ ۶٫۵ تهران
 Euro II ,

 IV
۷٫۴۰ Euro II

Euro II۳٫۲۰ Euro II۱٫۹۰ Euro II ۱٫۵۰شیراز

Euro II۰٫۷۰ Euro II۱٫۲۰ Euro II ۰٫۶۰كرمانشاه 

Euro II۲٫۹۰ Euro II۲٫۲۰ Euro II ۲٫۲۰الوان
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پروژه های اجنام شده

كلیات طرح عنوان طرح نام پاالیشگاه 
هزینه انجام 

شده 

آبادان 
 بنزین سازی و بهینه سازی

(Alkylation , FCC)
 بهبود كیفیت بنزین 

تولیدی 
 ۲۷۹۰

میلیارد ریال

اراك
افزایش ظرفیت و ارتقاء 

كیفیت محصوالت

افزایش ظرفیت از 
۱۷۰ هزار بشكه در 
روز به ۲۵۰ هزار 
بشكه در روز

 ۱۶۳۱۵
میلیارد ریال

اصفهان
 بنزین سازی

(ISOM,NHT & CCR)
بهبود كیفیت بنزین 

تولیدی 
 ۱۰۹۱

میلیارد ریال

بندرعباس

 بنزین سازی و 
بهینه سازی دیزل

 ISOM,NHT & CCR ,)
(GHT

بهبود كیفیت بنزین 
تولیدی 

 ۵۸۳۷
میلیارد ریال

تبریز
 بنزین سازی

 NHT & CCR , Benzene
 Extraction

بهبود كیفیت بنزین 
تولیدی 

 ۲۵۰
میلیون یورو
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پروژه های اجنام شده

كلیات طرح عنوان طرح نام پاالیشگاه 
هزینه انجام 

شده 

تهران

 بنزین سازی
(تصفیه نفتای سبك ، 

ایزومریزاسیون ) 

بهبود كیفیت 
بنزین تولیدی 

 ۱۲۱۰
میلیارد ریال

بهینه سازی
 (GHD,KHD)

طرح بهبود کیفیت 
فرآورده 

 ۲۶۷۸
میلیارد ریال

شیراز

بنزین سازی و بهینه سازی
(تصفیه نفتای سبك و 
ایزومریزاسیون و تصفیه 

دیزل و نفت سفید)

بهبود كیفیت 
بنزین تولیدی 

 ۱۲۰
میلیون یورو 

الوان
 بنزین سازی و بهینه سازی 

 NHT &)
(CCR,ISOM,MHDS

 بهبود كیفیت 
بنزین تولیدی 

 ۱۲۱۶
میلیارد ریال
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پروژه های برنامه ریزی شده 

هزینه مورد نیاز كلیات طرح عنوان طرح نام پاالیشگاه 

آبادان

بنزین سازی و 
بهینه سازی

 GHT, KHT)
 ,ISOM

(NHT & CCR

تثبیت ظرفیت، 
بهبود كیفیت 
بنزین تولیدی 

۲۸۰۰۰
 میلیارد ریال 

اصفهان
بهینه سازی

(تصفیه دیزل)

طرح بهبود 
کیفیت فرآورده 
جهت كاهش 
گوگرد دیزل 

 ۸۱۹
میلیون یورو 

بندرعباس
بهینه سازی

(جداسازی بنزن)

طرح بهبود 
کیفیت فرآورده ها 

جهت كاهش 
گوگرد و بنزن 

 ۵۰
میلیون یورو 

تهران

تبدیل كاتالیستی 
با احیاء مستمر  و 

جداسازی بنزن از بنزین 
تولیدی

بهبود کیفیت 
فرآورده ها 

 ۵۰۰۰
میلیارد ریال

شیراز

 بنزین سازی و 
بهینه سازی 

(تصفیه نفتای سبك و 
ایزومریزاسیون و تصفیه 

دیزل و نفت سفید) 

 بهبود كیفیت 
بنزین تولیدی 

 ۱۲۰
میلیون یورو 
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چشم انداز تولید با استانداردهای جدید

نام 
پاالیشگاه 

 نوع محصول 
تولید 
فعلی

استاندارد 
فعلی 

تولید
 آتی

استاندارد
 آتی

آبادان 
Euro II ۱۶٫۲  Euro IV  ۹٫۱بنزین پایه

 Euro II ۱۸٫۲  ۱۷٫۲ نفت گاز
 Euro IV

 , II

اراك 
Euro IV ۱۶ Euro IV ۱۶بنزین پایه

Euro IV ۱۱  Euro IV ۹نفت گاز

اصفهان 
Euro II, IV ۱۸٫۸ Euro IV  ۱۲٫۵بنزین پایه

 Euro II, IV ۲۳  ۲۱٫۵ نفت گاز
 Euro II,

 IV

بندرعباس 
Euro II ۱۳٫۵ Euro IV  ۸٫۵بنزین پایه

 Euro II ۲۲ ۱۵٫۷ نفت گاز
 Euro II ,

 IV

تبریز 
Euro II ۴٫۲ Euro IV  ۴بنزین پایه 

Euro II ۷  Euro IV  ۶٫۱ نفت گاز
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نام 
پاالیشگاه 

 نوع محصول 
تولید 
فعلی

استاندارد 
فعلی 

تولید
 آتی

استاندارد
 آتی

تهران 
Euro II ۶٫۵ Euro IV  ۵٫۹بنزین پایه

Euro II,IV ۱۱٫۵  ۱۲٫۶ نفت گاز 
 Euro
 II,IV

شیراز 
Euro II ۲  Euro IV ۱٫۵بنزین پایه

Euro II ۳٫۱  Euro IV  ۲٫۲ نفت گاز

الوان 
Euro II ۲٫۹ Euro IV ۲٫۲بنزین پایه

Euro II ۳ Euro IV  ۲٫۹ نفت گاز

چشم انداز تولید با استانداردهای جدید
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چشم انداز تولید نفت كوره قبل و بعد از اجرای طرح ها

درصد٪ 
نفت كوره 

آتی 
نفت كوره فعلی

متر مكعب در روز 

خوراك
هزار بشكه
 در روز 

پاالیشگاه 

 ۳۳   ۷  ۴۲۰۰  ۲۰۵۰۰  ۳۹۰۰۰۰ آبادان 

 ۲۰    ۷  ۲۷۰۰  ۸۱۰۰  ۲۵۰۰۰۰ امام خمینی (ره) 

 ۲۰   ۵  ۲۷۰۰  ۱۱۴۰۰  ۳۶۵۰۰۰ اصفهان 

 ۲۹    ۸  ۴۰۰۰  ۱۵۰۰۰  ۳۳۰۰۰۰ بندرعباس

 ۲۳   ۶  ۱۰۰۰  ۴۰۰۰  ۱۱۰۰۰۰ تبریز

 ۲۳  ۹۰۰۰  ۹۰۰۰  ۲۵۰۰۰۰ تهران

 ۲۰  ۱۹۰۰  ۱۹۰۰  ۶۰۰۰۰ شیراز

 ۲۳  ۲۲۰۰  ۲۲۰۰  ۶۰۰۰۰ الوان

 ۲۵ ۱۰  ۲۸۷۰۰  ۷۳۳۰۰  ۱۸۳۶۰۰۰ مجموع 
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اقدامات زیست محیطى در زمینه توسعه فضاى سبز

رعایت حداستاندارد نسبت فضای سبز به فضای صنعتی 
دركلیه شركتهای تابعه

كل هزینه توسعه و نگهداشت فضای سبز
بالغ بر ٥٦٤ میلیارد ریال

اهم اقدامات زیست محیطى 
شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى
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اقدامات زیست محیطى در زمینه مدیریت پسماند 

مقایسه تولید و مدیریت پسماند جامد 
(بر حسب تن)



63شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى

اقدامات زیست محیطى در زمینه مدیریت پسماند 

میزان مدیریت پسماند جامد (درصد)

كل هزینه مدیریت پسماند
بالغ بر ٤٨٠ میلیارد ریال
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اقدامات زیست محیطى در زمینه مدیریت پساب  

- احداث، افزایش ظرفیت و بهره برداری از تصفیه خانه های پساب صنعتی و  
  بهداشتی

 (RO) تصفیه آب های آلوده با امالح باال به روش اسمز معكوس -
- نصب آناالیزرهای آنالین بر روی خروجی واحد تصفیه آب های آلوده 

- استفاده از تكنولوژی های جدید در بحث تصفیه و كارهای پژوهشی و اجرایی
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اقدامات زیست محیطى در زمینه مدیریت پساب  

مقایسه تولید و مدیریت كل پساب تولیدی (بر حسب میلیون لیتر)

درصد تصفیه پسابهای تولیدی (صنعتی و بهداشتی):
٨١/٦ درصد
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اقدامات زیست محیطى در زمینه کنترل آلودگى هوا 

- پیگیری پروژه ایجاد سیستم محاسبه و اندازه گیری گازهای گلخانه ای در
  سطح پاالیش و پخش؛

- نصب وراه اندازی جریان نگار برروی مشعل ها و اجرای پروژه بازیافت گازهای
  ارسالی به مشعل؛ 

- احداث و بهره برداری از واحدهای بازیافت گازهای انتهایی واحد گوگرد، 
  واحد SRP و واحد گرانوالسیون گوگرد

- راه اندازی سامانه پایش لحظه ای جهت پایش خروجی دودكش ها؛
 (FGR) اجرای پروژه های بازیابی گازهای ارسالی به مشعل -

کاهش انتشار گوگرد 

- جلوگیری از انتشار و تخلیه گوگرد (به صورت ذرات معلق) در هوا 
بـا بهـره بـرداری از پـروژه هـای بهینـه سـازی كیفیـت سـوخت تولیـدی در 
پاالیشـگاه شـازند، اصفهـان، تهـران، تبریـز و آبـادان كـه منجـر بـه تولید ۴۸ 
میلیـون لیتـر در روز بنزیـن و گازوییـل شـده اسـت از انتشـار روزانـه ۱۵۰۰ تن 

گوگـرد(۳۰۰۰  تـن SO۲)جلوگیـری بعمـل آمـده اسـت. 
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اقدامات زیست محیطى در زمینه کنترل آلودگى هوا  

درصد پیشرفت پروژه نصب سیستمهای پایش آنالین در دو  بخش هوا و پساب

كل هزینه در سال 
بالغ بر  ٢٦٩٢ میلیارد ریال
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كل هزینه در سال :
بالغ بر ٢٣٢ میلیارد ریال

اقدامات زیست محیطى در زمینه پیشگیرى از 
آلودگى خاك و آبهاى زیرزمینى 

- بررسی نشت فرآورده های نفتی و استقرار شركت مشاور توسط شركت ملی 
پاالیش و پخش

- پاكسازی سفره های آب زیرزمینی به روش استحصال پلوم های آلودگی
- اندازه گیری گازهای آلی فرار در خاك به منظور حصول اطمینان از عدم نشت 

مواد به خاك
- اجرای پروژه های ایزوالسیون حوضچه های تبخیر 

- اجرای پروژه های طراحی شبكه پایش آب سطحی، آب زیرزمینی و خاك
- خرید جاذب استاندارد جهت جمع آوری اصولی آبهای آلوده به مواد نفتی
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كل هزینه های انجام شده 
در راستای فرهنگ سازی در سال

بالغ بر ٥ میلیارد ریال

فرهنگ سازى و اطالع رسانى در زمینه مسؤولیت اجتماعى 

- چاپ پوستر، كتاب، بروشور
- شركت در نمایشگاهها، سمینارها و همایشهای زیست محیطی

- تهیه فیلم، تیزر و پاور پوینت
- برگزاری دوره های آموزشی
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طرح تغییر سیستم آب خنک کننده از یکبارگذر به مدار بسته 

- سرمایه گذاری ارزی پروژه   ۲۰ میلیون یورویی و اعتبار ریالی معادل
   ۳۸ میلیارد ریال

- زمان اجرایی شدن فاز اول  بهمن ماه سال ۱۳۹۲
- زمان اجرایی شدن فازدوم  دیماه سال ۱۳۹۳
 ٪۸۷  كاهش میزان آب برداشتی از رودخانه -

 ٪۹۵    كاهش حجم پساب برگشتی ورودی به رودخانه -
- میزان آب برداشتی از رودخانه قبل از راه اندازی پروژه   ۲۸۰۰۰مترمكعب

  در ساعت 
- میزان آب برداشتی پس از اجرای پروژه   ۲۲۰۰ مترمكعب در ساعت

پروژه هاى کالن اجرا شده در بخش ملى

طرح تغییر سیستم آب از یكبارگذر به مدار بسته

طرح كهاب

  CNG طرح
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طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) 

طرح كهاب در سه مرحله به شرح ذیل در حال اجرا می باشد:

STAGE I
اقدام به تجهیز بیش از ۹۷٪ مجاری عرضه سوخت كشور (حدود ۳۴۰۰   جایگاه )

STAGE II
جمع آوری بخار بنزین از باك خودرو 

STAGEI II
نصب سیستم VRU جهت انبارهای نفت به سه روش كربن اكتیو، غشایی و تبریدی



گزارش مسؤولیت هاي اجتماعی 72

CNG طرح

- در حـال حاضـر حـدود ۲۲۹۶ جایـگاه CNG و نزدیك به ۳٫۵ میلیـون خودروگاز 
سـوزدر ایـران تـردد می كنند كه ایـن تعداد خـودرو  روزانه حـدود ۲۰ میلیون متر 

مكعب CNG مصـرف می كنند. 

- از زمـان برنامـه ریـزی و اجرای طـرح تاكنون، بیش از ۴۰ میلیـارد لیتر بنزین در 
مصـرف حمل و نقل كشـوری صرفه جوی شـده اسـت.
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نتایج پروژه هاى کالن 
در راستاى مسؤولیت زیست محیطى

دریافت لوح تقدیر شركتهای پاالیش نفت تهران، تبریز، اراك و اصفهان از 
معاونت محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

از مجموع ۷۱ میلیون لیتر 
در روز متوسط مصرف بنزین 
در كشور، ۲۴ میلیون لیتردر 
روز بنزین یورو ۴، در هشت 

كالنشهرشامل توزیع می گردد. 
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نتایج پروژه هاى کالن 
در راستاى مسؤولیت زیست محیطى

میزان غلظت بنزن مطابق با 
آخرین آمار ارائه شده توسط 

سازمان محیط زیست به هیئت 
دولت در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، 
در هوای محیطی شهر تهران 

در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۹۴ و در 
سال ۱۳۹۴ برابر با ppb ۲۴ بوده 
است كه این آمار روند كاهش 
بنزن در هوای محیطی شهر 

تهران را نشان می دهد.
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عملکرد شرکت ملى پخش 
در انتخاب واحدهاى خدماتى/صنعتى سبز و 

برگزیده در سال 1393 و 1394

مناطق برگزیده در سال ۱۳۹۴ 

۱۰ منطقه پخش به عنوان واحدهای خدماتی سبز
و شركت پاالیش نفت تبریز به عنوان صنعت سبز

مناطق برگزیده در سال ۱۳۹۳ 

۱۱ منطقه پخش و ۳ منطقه خطوط لوله و مخابرات به 
عنوان واحدهای خدماتی سبز




