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اطالعات عمومݡی

گمشده    اشیاء 
- طبـق قوانیـن نمایشـگاه محافظـت از امـوال و دارایـی هـای غرفـه داران به عهده خودشـان می باشـد و نمایشـگاه در این 

زمینه مسـئولیتی ندارد.
کننـدگان به عهده خودشـان می باشـد و نمایشـگاه در این  - طبـق قوانیـن نمایشـگاه محافظـت از امـوال شـخصی بازدیـد 

زمینه مسـئولیتی ندارد.
کنیـد و یـا بـا شـماره 11۰ تماس  کمـک همـواره مـی توانیـد بـه نیروهـای پلیـس مسـتقر در سـالن هـا مراجعـه  - بـرای دریافـت 

بگیرید.

   اطالعات نمایشگاه بین المللی تهران
گویا    ۶۲- ۲191۲9۶۰  )۰۲1( - تلفن 

- مرکز مخابرات     ۲1918 )۰۲1(
- نمابر    ۲۲۶۶۲۶7۳ - ۲۲۶۶۲۶7۲ - )۰۲1(

www.iranfair.com    وبسایت -
 office@iramfair.com     ایمیل -

shekayat@iranfair.com   ایمیل رسیدگی به شکایات -
-  تهران ، بزرگراه چمران ، خیابان سئوال، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران،  

      صندوق پستی 1491- 19۳9۵

   اینترنت و ایمیل
- بـرای دریافـت خدمـات اینترنـت و ایمیـل درنمایشـگاه مـی توانیـد حداقـل دو روز قبـل از بازگشـایی نمایشـگاه از طریـق 
کنید . برای دریافت سـرویس خود با شـماره های ۰9۳۰۶۵88۵49 و یا ۲19141۲1 )۰۲1( تماس  شـرکت ایرانیان نت اقدام 

کنید. حاصـل 
کامپیوتر دستی با اپراتورهای تلفن همراه تماس  - در صورت درخواست اینترنت بر روی تلفن های هوشمند، تبلت و یا 

کنید و سرویس مورد نظر را خریداری نمایید. حاصل 

   بانک
- بانـک مسـتقر در نمایشـگاه بانـک ملـی ایـران  شـعبه نمایشـگاه  واقـع در میـدان اصلـی نمایشـگاه جنـب سـاختمان 

اداری شـماره ۲ مـی باشـد.
ج از نمایشگاه بایستی استفاده نمایید. - برای استفاده از خدمات سایر بانک ها از شعبات خار

کنید. - در صورت دسترسی به اینترنت می توانید از بخش بانکداری اینترنتی بانک خود استفاده 
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   پارکینگ
کنید : - در نمایشگاه بین المللی تهران از سه پارکینگ بزرگ می توانید استفاده 

• پارکینگ شمالی )طبقاتی( ورودی از خیابان ولنجک
• پارکینگ جنوبی - ورودی از خیابان سئول - خیابان نمایشگاه - روبروی مجموعه ورزشی انقالب

• پارکینگ جنوب غربی - ورودی از خیابان سئول - ابتدای خیابان نمایشگاه
• هزینه پارکینگ - ورودی برای یک روز برای هر خودرو ۳۰.۰۰۰ ریال 

   پلیس
گمرگ - مرکز استقرار پلیس در نمایشگاه بین المللی تهران - درب جنوبی در جوار ساختمان 

- پلیس ترافیک - با شماره 1۲۰ تماس بگیرید
گونه خدمات از پلیس با شماره 11۰ تماس بگیرید. - برای دریافت هر 

کسی    تا
کـه بـا رنـگ هـای زرد و یـا  کسـی هـای مجـاز  -  در درب هـای شـمالی، جنوبـی، و جنـوب غربـی در محـل هـای پارکینـگ از تا

کنید. سـبز مشـخص شـده انـد می توانیـد اسـتفاده 
کسی و سایر خدمات می توانید با شماره های 18۳۳- 18۲8-18۰۴- )۰۲1( تماس حاصل نمایید. -  برای رزرو تا

کنید.  -  از استفاده از خودروهای مسافربرشخصی خودداری 

   ترمینال های مسافربری اتوبوس
- از طریق مترو و خطوط اتوبوس های تندرو BRT می توانید خود را به ترمینال های چهارگانه مسافربری اتوبوس

     تهران برسانید : 
• ترمینال بیهقی - میدان آرژانتین 

    -  با این شماره ها تماس بگیرید: 885۴۳859 - 885۴۳۶9۰ - 885۳۴۳85 - 885۴۳۶8۳ - 885۴5۴1۳ 
)۰۲1( - 885۴۲5۲7      

• ترمینال جنوب - شمال بزرگراه بعثت  
     -  با این شماره ها تماس بگیرید : 551855۰19   )۰۲1(

• ترمینال شرق - انتهای خیابان دماوند - سه راه تهرانپارس 
     - با این شماره ها تماس بگیرید : 77717۰۰5 - 778878۳8 - 778۶۴۳55 - )۰۲1(

• ترمینال غرب - ضلع شمال غربی میدان آزادی
     - با این شماره ها تماس بگیرید : ۴۴۶59۶7۶ - ۴۴۶۶5۳55 - )۰۲1(

کنید: •  برای خرید آنالین بلیط اتوبوس می توانید وبسایت های زیر را بازدید 
www.payaneh.ir

www.safar724.com
www.vistavel.com
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اطالعات عمومݡی

   تلفن های اضطراری
- آمبوالنس  ۲191۲۵۵۵ - ۲191۲۵۵۰ )۰۲1(

- آتش نشانی ۲191۲۴۴۴ - ۲1۴1۲۴۴۵ )۰۲1(
- پلیس  11۰ 

   حمل و نقل
ک و چراثقیـل، تخلیـه و بارگیـری دو روز قبـل و دو روز بعـد از تمایشـگاه بـا شـمارهای زیر  - بـرای اسـتفاده از خدمـات لیفتـرا

تمـاس بگیرید:
)۰۲1( - ۲191۳۰۴9 -۲191۳۰۴8 -۲191۳۰۵1 - ۲191۳۰۵۰  •

• خدمات حمل ونقل سریع بین المللی 
www.dhl.co.ir + )۰۲1( - 88986۴9۲ - 8896۲۰۰۵ - ) DHL( شرکت دی اچ ال •

www.aramex.com +  )۰۲1( - 897۲۰ )aramex( شرکت آرامکس •
 www.tpg.ir   + )۰۲1( - ۴1917 )TPG( شرکت تی پی جی •

   خبرنگاران
- دفتر مرکزی خبرنگاران مستقر در نمایشگاه در بخش اداری سالن ۳۵ مستقر می باشد 
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کنندگان    خدمات بازدید 
گردشگری  - اطالعات 

www.ichto.ir کنید به • نگاه 
گردشگری خود تماس بگیرید • با آژانس 

- سرویس بلیط و اقامت 
کنید به: • برای خرید آنالین بلیط نگاه 

)۰۲1( 8۵۴۰ +     www.eligasht.com  
)۰۲1( ۴۴۲۳1۴۰۴ +  www.sepehr360.com  

)۰۲1( 9۵119۵۲۲ +  www.tcharter.ir  
)۰۲1( ۲۴۵8۰۰۰۰ +  www.alibaba.ir  

کنید به : • برای رزرو آنالین هتل نگاه 
)۰۲1( 8۵۴۰ +     www.eligasht.com  

)۰۲1( ۴۴۶98۶۲۰ +  www.hotelyar.com  
)۰۲1( ۲۴۵8۰۵8۰ + www.jabama.ir  

کار نمایشگاه : • ساعات 
1۶ اردیبهشت             1۰ صبح - 18 عصر  
17 اردیبهشت             1۰ صبح - 18 عصر  
18 اردیبهشت             1۰ صبح - 18 عصر  
19 اردیبهشت             1۰ صبح - 18 عصر   

   خرید بلیط/ رزرو هتل
سرویس بلیط و اقامت   

کنید به: • برای خرید آنالین بلیط نگاه 
)۰۲1( 8۵۴۰ +     www.eligasht.com  

)۰۲1( ۴۴۲۳1۴۰۴ +  www.sepehr360.com  
)۰۲1( 9۵119۵۲۲ +  www.tcharter.ir  
)۰۲1( ۲۴۵8۰۰۰۰ +  www.alibaba.ir  

کنید به : •  برای رزرو آنالین هتل نگاه 
)۰۲1( 8۵۴۰ +     www.eligasht.com  

)۰۲1( ۴۴۶98۶۲۰ +  www.hotelyar.com  
)۰۲1( ۲۴۵8۰۵8۰ + www.jabama.ir  

کتاب نمایشگاه    خرید 
کنید. کتاب نمایشگاه را می توانید به صورت آنالین از وبسایت www.oilshowbook.com خریداری   -

کتاب نمایشگاه را خریداری نمایید. کنار باجه های بلیط فروشی می توانید  - در 
کتاب نمایشگاه را خریداری نمایید. - در ورودی همه سالن های فعال در نمایشگاه نیز می توانید 
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اطالعات عمومݡی

   خطوط هواپیمایی
- دفاتر خطوط هواپیمایی داخلی - بین المللی

www.ebooking.ataair.ir)۰۲1(۴8۵۵آتا

www.booking.atrakair.com)۰۲1( ۴7۲۰1111اترک

www.iaa.ir)۰۲1( ۶۶۰7۶۵۰آسمان

/www.ebooking.iranair.comایران ایر
Booking)۰۲1( ۴۶۶۲۵9۴9

www.iranairtours.com)۰۲1( 89۳177۰9ایران ایرتور

www.ebooking.taban.aero)۰۲1( ۴۴۶9۶9۰۵تابان

گرس www.zagrosairlines.com)۰۲1( ۴۴۰81۲۶8زا

www.ebooking.caspian.aero)۰۲1( ۴۴۵1۴7۰1کاسپین

www.kishairlines.ir)۰۲1( ۴۴۶۶۵۶۴۴کیش

www.4764.ir)۰۲1( ۴7۶۴قشم

www.mahan.aero)۰۲1( ۴8۳8۴8۴8ماهان

www.merajairlines.ir)۰۲1( ۶۳۲۶۶معراج

- دفاتر خطوط هواپیمایی بین المللی

81۳۴۵ )۰۲1(امارات

۲۲۰۴۴۵۵۲ - ۲۲۰۴۰۲78 )۰۲1(بریتیش ایرویز

۲۳۵۴۶ )۰۲1(ترکیش ایرالین

۲۲۰199۰۶ - ۲۲۰1۵1۰7 )۰۲1(قطر ایرویز

8۳۳88 )۰۲1(لوفت هانزا

   خود پرداز
کنید - در محوطه باز بین سالن ۳8 و ۳1 - میدان تهران - می توانید از خودپردازهای بانک های متفاوت استفاده 

-  از خود پرداز بانک ملی ایران شعبه نمایشگاه در میدان اصلی نمایشگاه )استخر( جنب ساختمان اداری شماره ۲
کنید.      می توانید استفاده 
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   دسترسی به نمایشگاه
- فرودگاه 

کنید تا به نمایشگاه برسید. که با رنگ زرد و یا سبز مشخص شده اند استفاده  کسی های مجاز  • از تا
•  فاصله زمانی از فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( تا نمایشگاه حداقل 1.۵ ساعت می باشد.

• فاصله زمانی از فرودگاه بین المللی مهرآباد تا نمایشگاه حداقل ۴۵ دقیقه می باشد.
کسیرانی مجاز می باشد. لطفا قبال سئوال نمایید. • هزینه سفر از فرودگاه ها براساس تعرفه های شرکت های تا

- مترو
کنیـد ودر ایسـتگاه هـای حقانـی و یـا تجریـش از قطارپیـاده شـوید و ادامـه  •  از خـط یـک متـرو تهـران مـی توانیـد اسـتفاده 

کسـی طـی نمایید. مسـیر را بـا تا
کسی تا نمایشگاه قبال سوال نمایید. • هزینه بلیط یک سفرمترو در تهران 7۰۰۰ ریال می باشد. برای هزینه تا

)BRT( اتوبوس -
• خط ۴ اتوبوس تندرو را سوار شوید و در ایستگاه نمایشگاه از اتوبوس پیاده شوید. هزینه سفر ۴۵۰۰ ریال می باشد.

• خـط 1 اتوبـوس تنـدرو را سـوار شـوید در پایانـه شـهید افشـار از اتوبـوس پیـاده شـوید و دوبـاره سـوار خـط ۴ شـده ودر 
ایسـتگاه نمایشـگاه از اتوبـوس پیـاده شـوید. هزینـه سـفر 11۲۵۰ ریـال مـی باشـد. 

- محل پارکینگ
کنید : - در نمایشگاه بین المللی تهران از سه پارکینگ بزرگ می توانید استفاده 

• پارکینگ شمالی )طبقاتی( ورودی از خیابان ولنجک
• پارکینگ جنوبی - ورودی از خیابان سئول - خیابان نمایشگاه - روبروی مجموعه ورزشی انقالب

• پارکینگ جنوب غربی - ورودی از خیابان سئول - ابتدای خیابان نمایشگاه
• هزینه پارکینگ - ورودی برای یک روز برای هر خودرو ۳۰.۰۰۰ ریال 

- اتومبیل شخصی
• حتی االمکان از اتومبیل شخص خود برای آمدن به نمایشگاه استفاده نکنید.

کنیـد و از پـارک در معابـر عمومـی جـدا  • در صـورت اسـتفاده از اتومبیـل شـخصی از پارکینـگ هـای نمایشـگاه اسـتفاده 
کنیـد خـودداری 

کسی  - تا
کـه بـه رنـگ زرد و یـا سـبز مشـخص شـده انـد  کسـی هـای مجـاز  • ازهـر نقطـه شـهر بـه مقصـد نمایشـگاه مـی توانیـد از تا

کنیـد. اسـتفاده 
کنید.  •  قبال هزینه سفر را سوال 
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اطالعات عمومݡی

   رستوران
- رستوران های داخل نمایشگاه 

واقع در شمال سالن سرویس ناهار وشامرستوران بزرگ نمایشگاه
۴0A)021( 21912۳۳۵

22۶۶27۵۳ )021(روبروی سالن ۳1 فقط سرویس ناهاررستوران تپه سبز

فقط سرویس ناهارفست فود بزرگ نمایشگاه
گرم 22۶۶2798 )021(غذای سرد و 

22۶۶2۶7۵ )021(جنب سالن 10 و11فقط سرویس ناهاررستوران شماره 10 و 11

کنید. - از بوفه های مجاز در فضای باز نیز می توانید استفاده 
کنید. - لطفا از خرید هرگونه غذا و آشامیدنی از فروشندگان غیر مجاز و دستفروش جدا خودداری 

کار نمایشگاه    ساعات 
- 1۶ اردیبهشت                 10 صبح - 18 عصر
- 17 اردیبهشت                 10صبح - 18 عصر
- 18 اردیبهشت                 10 صبح - 18 عصر

- 19 اردیبهشت                 10صبح - 18 عصر    

   سالن های همایش
سالن آمفی تئاتر ۳۵

کنفرانس شماره یک سالن 

کنفرانس VIP سالن 

کنفرانس شماره دو سالن 

 جایگاه اختصاصی بزرگ
شماره یک

 جایگاه اختصاصی بزرگ
شماره دو

سالن اصفهان

کیش  سالن 
 به تابلوهای راهنمای نصب شده در

محوطه توجه نمایید
گونه اطالعات می توانید با شماره  برای هر 

219127۵۴)021( تماس بگیرید.

 VIP سالن خلیج فارس

 سالن خلیج فارس - سالن
ایران

 سالن خلیج فارس - سالن
مروارید

 سالن خلیج فارس - سالن
صدف

 سالن خلیج فارس - اتاق
کوچک اداری 

 سالن خلیج فارس - اتاق
اداری بزرگ

   شغل یابی
)021(2277770۴ +  www.IranTalent.com  به وبسایت  -
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اطالعات عمومݡی

   رستوران
- رستوران های داخل نمایشگاه 

واقع در شمال سالن سرویس ناهار وشامرستوران بزرگ نمایشگاه
۴۰A)۰21( 21912۳۳۵

22۶۶27۵۳ )۰21(روبروی سالن ۳1 فقط سرویس ناهاررستوران تپه سبز

فقط سرویس ناهارفست فود بزرگ نمایشگاه
گرم 22۶۶2798 )۰21(غذای سرد و 

22۶۶2۶7۵ )۰21(جنب سالن 1۰ و11فقط سرویس ناهاررستوران شماره 10 و 11

کنید. - از بوفه های مجاز در فضای باز نیز می توانید استفاده 
کنید. - لطفا از خرید هرگونه غذا و آشامیدنی از فروشندگان غیر مجاز و دستفروش جدا خودداری 

کار نمایشگاه    ساعات 
- 1۶ اردیبهشت                 1۰ صبح - 18 عصر
- 17 اردیبهشت                 1۰صبح - 18 عصر
- 18 اردیبهشت                 1۰ صبح - 18 عصر

- 19 اردیبهشت                 1۰صبح - 18 عصر    

   سالن های همایش
سالن آمفی تئاتر ۳۵

کنفرانس شماره یک سالن 

کنفرانس VIP سالن 

کنفرانس شماره دو سالن 

 جایگاه اختصاصی بزرگ
شماره یک

 جایگاه اختصاصی بزرگ
شماره دو

سالن اصفهان

کیش  سالن 
 به تابلوهای راهنمای نصب شده در

محوطه توجه نمایید
گونه اطالعات می توانید با شماره  برای هر 

219127۵۴)۰21( تماس بگیرید.

 VIP سالن خلیج فارس

 سالن خلیج فارس - سالن
ایران

 سالن خلیج فارس - سالن
مروارید

 سالن خلیج فارس - سالن
صدف

 سالن خلیج فارس - اتاق
کوچک اداری 

 سالن خلیج فارس - اتاق
اداری بزرگ

   شغل یابی
)۰21(227777۰۴ +  www.IranTalent.com  به وبسایت  -
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اطالعات عمومݡی

   فرودگاه
- پروازهای بین المللی - فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

• برنامه پروازها
http://ikia.airport.ir/schedule : کنید به نگاه 

با شماره 9۶۳۳ )۰21( تماس بگیرید
•  دسترسی به فرودگاه

گمشده  •  اشیاء 
 با شماره های ۵1۰۰7۳28 - ۵1۰۰7۰1۴ - ۵1۰۰7897 - )۰21( تماس بگیرید.

کارت ملی را همراه داشته باشید.  مدارک شناسایی مانند پاسپورت، شناسنامه و 
کنید   با امور جامه دان مستقر در سالن ورودی مراجعه 

•  حمل و نقل به شهر تهران بزرگ
کسی های مجاز فرودگاه  کنید - تا کسی استفاده  از تا

هزینه سفر براساس نوع وسیله بین 7۰۰.۰۰۰ تا 8۰۰.۰۰۰ ریال متغیر است
کسی قبال با شماره های 18۳۳- 1828 - 18۰۴ )۰21( تماس بگیرید. برای رزرو تا

•  بانک - صرافی 
کنید  در سالن ورودی - طبقه همکف از این خدمات می توانید استفاده 

کارت  •  سیم 
کنید کارت تهیه   در سالن ورودی - غرفه شماره 1۴ می توانید سیم 

• پلیس
 با شماره های ۵1۰۰7۳28 - ۵1۰۰7۰1۴ - ۵1۰۰7897 - )۰21( تماس بگیرید.

• وبسایت و ایمیل 
www.ikia.airport.ir

 ikia@airport.ir
- پروازهای داخلی - فرودگاه بین المللی مهر آباد

•  برنامه پروازها
http://mehrabad.airport.ir/flight-info کنید به نگاه 

با شماره  199 تماس بگیرید
• دسترسی به فرودگاه

گمشده •  اشیاء 
با شماره ۶1۰21 )۰21( تماس بگیرید

 مدارک شناسایی معتبر خود را همراه داشته باشید
کنید به امور جامه دان ایرالین ها مراجعه 

• حمل و نقل عمومی به داخل شهر
کنید. که با رنگ زرد یا سبز مشخص شده اند مراجعه  کسیرانی های معتبر  کیوسک های تا به 

کنید. از مترو استفاده 
•  پلیس 

با شماره 11۰ تماس بگیرید
• وبسایت 

www.mehrabad.airport.ir

   قطب نما
کنید. کنید و به عالئم راهنما توجه  کیوسک های اطالع رسانی دریافت  - نقشه راهنمای چاپ شده نمایشگاه را از 

کنید - به تابلوهای راهنمای نصب شده در محوطه باز توجه 
کتاب استفاده  کنید و از راهنمایی های  کتاب نمایشگاه را از درب ورودی خریداری  - در هنگام ورود به نمایشگاه 

کنید     

کنندگان    قیمت بلیط ورودی برای بازدید 
کنندگان 2۰.۰۰۰ ریال می باشد - قیمت بلیط روزانه برای بازدید 

کارت ویژه می باشند رایگان می باشد که دارای  - ورود برای غرفه داران 

   کمک های اولیه
کمک های اولیه را به طور رایگان و 2۴ ساعته در محل نمایشگاه می توانید از هالل احمر جمهوری اسالمی   -

       ایران دریافت نمایید.
کمک های اولیه با شماره های 21912۵۵۰ - 21912۵۵۵ - )۰21( تماس بگیرید. - برای دریافت هرگونه 

    کیوسک های اطالع رسانی
- باجه های اطالع رسانی 

• شمال
کسپو- جنب هالل احمر درب شمالی - ابتدای خیابان ا

• غرب
انتهای پارکینگ غربی - روبروی سالن ۳7

جنوب غربی سالن ۴1
روبروی سال ۳8

۳1A ضلع شمالی سالن
• شرق 

جنوب غربی سالن شماره ۵ روبروی ساختمان اداری شماره 2 
• جنوب

جنب سالن شماره 7  
کیوسک های اطالع رسانی   -

• درب ورودی همه سالن های فعال نمایشگاه 
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اطالعات عمومݡی

   فرودگاه
- پروازهای بین المللی - فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

• برنامه پروازها
http://ikia.airport.ir/schedule : کنید به نگاه 

با شماره 9۶33 )۰21( تماس بگیرید
•  دسترسی به فرودگاه

گمشده  •  اشیاء 
 با شماره های ۵1۰۰7328 - ۵1۰۰7۰1۴ - ۵1۰۰7897 - )۰21( تماس بگیرید.

کارت ملی را همراه داشته باشید.  مدارک شناسایی مانند پاسپورت، شناسنامه و 
کنید   با امور جامه دان مستقر در سالن ورودی مراجعه 

•  حمل و نقل به شهر تهران بزرگ
کسی های مجاز فرودگاه  کنید - تا کسی استفاده  از تا

هزینه سفر براساس نوع وسیله بین 7۰۰.۰۰۰ تا 8۰۰.۰۰۰ ریال متغیر است
کسی قبال با شماره های 1833- 1828 - 18۰۴ )۰21( تماس بگیرید. برای رزرو تا

•  بانک - صرافی 
کنید  در سالن ورودی - طبقه همکف از این خدمات می توانید استفاده 

کارت  •  سیم 
کنید کارت تهیه   در سالن ورودی - غرفه شماره 1۴ می توانید سیم 

• پلیس
 با شماره های ۵1۰۰7328 - ۵1۰۰7۰1۴ - ۵1۰۰7897 - )۰21( تماس بگیرید.

• وبسایت و ایمیل 
www.ikia.airport.ir

 ikia@airport.ir
- پروازهای داخلی - فرودگاه بین المللی مهر آباد

•  برنامه پروازها
http://mehrabad.airport.ir/flight-info کنید به نگاه 

با شماره  199 تماس بگیرید
• دسترسی به فرودگاه

گمشده •  اشیاء 
با شماره ۶1۰21 )۰21( تماس بگیرید

 مدارک شناسایی معتبر خود را همراه داشته باشید
کنید به امور جامه دان ایرالین ها مراجعه 

• حمل و نقل عمومی به داخل شهر
کنید. که با رنگ زرد یا سبز مشخص شده اند مراجعه  کسیرانی های معتبر  کیوسک های تا به 

کنید. از مترو استفاده 
•  پلیس 

با شماره 11۰ تماس بگیرید
• وبسایت 

www.mehrabad.airport.ir

   قطب نما
کنید. کنید و به عالئم راهنما توجه  کیوسک های اطالع رسانی دریافت  - نقشه راهنمای چاپ شده نمایشگاه را از 

کنید - به تابلوهای راهنمای نصب شده در محوطه باز توجه 
کتاب استفاده  کنید و از راهنمایی های  کتاب نمایشگاه را از درب ورودی خریداری  - در هنگام ورود به نمایشگاه 

کنید     

کنندگان    قیمت بلیط ورودی برای بازدید 
کنندگان 2۰.۰۰۰ ریال می باشد - قیمت بلیط روزانه برای بازدید 

کارت ویژه می باشند رایگان می باشد که دارای  - ورود برای غرفه داران 

   کمک های اولیه
کمک های اولیه را به طور رایگان و 2۴ ساعته در محل نمایشگاه می توانید از هالل احمر جمهوری اسالمی   -

       ایران دریافت نمایید.
کمک های اولیه با شماره های 21912۵۵۰ - 21912۵۵۵ - )۰21( تماس بگیرید. - برای دریافت هرگونه 

    کیوسک های اطالع رسانی
- باجه های اطالع رسانی 

• شمال
کسپو- جنب هالل احمر درب شمالی - ابتدای خیابان ا

• غرب
انتهای پارکینگ غربی - روبروی سالن 37

جنوب غربی سالن ۴1
روبروی سال 38

31A ضلع شمالی سالن
• شرق 

جنوب غربی سالن شماره ۵ روبروی ساختمان اداری شماره 2 
• جنوب

جنب سالن شماره 7  
کیوسک های اطالع رسانی   -

• درب ورودی همه سالن های فعال نمایشگاه 
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اطالعات عمومݡی

   گل 
کنید گل مورد نظر خود را تهیه  گل فروشی داخل شهر تهران  - می توانید از همه فروشگاه های معتبر 

کنید به : گل به صورت آنالین نگاه  - در صورت تمایل خرید 
 www.golbishe.com
 www.rosagol.com

   مترجمان رسمی
WWW.IACTI.IR کنید به - جهت استفاده از خدمات مترجمان رسمی به همه زبان ها نگاه 

   مسجد 
- مسجد حضرت ابراهیم در ضلع جنوب غربی میدان اصلی )استخر( نمایشگاه جنب سالن های ۶ و 27 آماده ارائه به 

کنندگان می باشد.      بازدیدکنندگان و مشارکت 
گردد - نماز ظهر هر روز در وقت شرعی به جماعت اقامه می 
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"شركت ملی نفت ایران؛ شاه بیت توسعه ملی"

كتشاف نفت در خاك های زرخیز دشت خوزستان، معادالت اقتصادی و سیاسی  از بدو ا
كه این مهم به نوبه خود تحوالت چشمگیری را در ابعاد  كرد  ایران تغییرات شگرفی را تجربه 

اقتصادی و سیاسی جهان رقم زده است.
نقش بی بدیل شركت ملی نفت ایران به عنوان دومین شركت بزرگ نفتی جهان و تاثیر آن 
كسوت یكی از مهمترین اعضای اوپك، جایگاه ویژه ای را برای  بر روند تامین انرژی جهان در 
كرده و از همین روی بار سنگینی را بر دوش راهبران  كشور فراهم  این مولد بزرگ اقتصاد 

اصلی صنعت نفت قرار داده است. 
ذخایر  نخست  رتبه  هیدروكربوری،  درجای  ذخایر  بشكه  میلیون   200 و  میلیارد   1140 داشتن  اختیار  در  با  شركت  این 
گستره فرامرزی، تمركز  كرده است. شركت ملی نفت ایران برای پیشبرد اهداف خود در  هیدروكربوری در جهان را از آن خود 
كارون و میدان مشترک پارس جنوبی(، افزایش ضریب برداشت،  گاز )به ویژه میدان های غرب  بر میدان های مشترک نفت و 
كار قرار  كه در نیمه دوم عمر خود قرار دارند را در دستور  گاز به میدان های نفتی و افزایش برداشت از میدان هایی  تزریق 
گاز در شركت ملی نفت ایران، دستیابی به سطح ظرفیت تولید 5.7 میلیون  داده است. بر همین مبنا افق های تولید نفت و 
گاز طبیعی در پایان  گازی، همراه با ظرفیت تولید بیش از 1300 میلیون مترمكعب در روز  بشكه در روز نفت خام و مایعات 

برنامه ششم را هدف قرار داده است.
ارتقاء سطح چابكی  گیری اداره شركت براساس بنگاه داری اقتصادی و  در این میان توجه به مدیریت راهبردی، جهت 
شركت با اصالح و بهبود سیستم ها و فرآیندها از جمله برنامه های شركت ملی نفت ایران در مسیر تحقق اهداف توسعه ای 
گیری از تجارب 66 سال حضور فعال و مستقل در عرصه  كوشد با بهره  به شمار می رود. دومین شركت بزرگ نفتی جهان می 
كثر ضریب برداشت و اتخاذ سیاست های صحیح و راهگشا  گرفتن حدا گاز را با در نظر  جهانی، راهبرد توسعه و تولید نفت و 

به منصه ظهور برساند.

•  شركت ملی نفت ایران در یک نگاه
كنون عهده دار سامان بخشیدن و سیاستگذاری فعالیت های صنعت نفت اعم از  شركت ملی نفت ایران از سال 1330 تا

گاز و فرآورده های نفتی و صادرات آن بوده است. كتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه، پاالیش و توزیع نفت،  ا
گون، ضمن نظارت عالی بر  گونا شركت ملی نفت ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی با تفویض اختیار به بخش های 
فعالیت صنعت نفت، اقداماتی موثر در زمینه تاسیس بنگاه های اقتصادی به انجام رسانده است. همچنین با تامین منابع 
كتشاف، حفاری و بهره برداری با  مالی و اقالم مورد نیاز توسعه و رشد در راستای به روز رسانی دانش و فناوری در زمینه ا

گام های بلندی در این راه برداشته است.  كاركنان ایرانی،  اعتماد به متخصصان و 
شركت ملی نفت ایران مجموعه ای سازمان یافته متشكل از واحدهای مدیریتی، ستادی، سازمانی و شركت های تولیدی 

و خدمات فنی است:
مدیریت  تلفیقی،  ریزی  برنامه  مدیریت  فناوری،  و  پژوهش  مدیریت  الملل،  بین  امور  مدیریت  مدیریتی:  واحدهای   -
گاز، مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت توسعه منابع انسانی، مدیریت امور  هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و 
كتشاف، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مدیریت صادرات گاز ایران ، طرح  مالی، مدیریت امور حقوقی، مدیریت ا

كمک به عمران مناطق نفت خیز(
گزینش، حراست، امور بازرسی و پاسخگویی به شكایات،حسابرسی داخلی - واحدهای ستادی: روابط عمومی، هسته 

كشور،  - واحدهای سازمانی: پژوهشگاه صنعت نفت،سازمان بهداشت و درمان ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
كاركنان صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه 

گاز  كارون، نفت و  گاز  - شركت های تولیدی: شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب )شامل شركت های بهره برداری نفت و 
گاز گچساران، آغاجاری و شركت های پیرا حفاری، خدمات رفاهی نفت، خدمات  گاز مسجد سلیمان، نفت و  مارون،  نفت و 
ترابری وپشتیبانی نفت و همچنین شركت خدمات مهندسی و تجهیزات  صنعتی توربین جنوب(، شركت نفت مناطق مركزی 
گرس  گاز زا گاز شرق و شركت بهره برداری نفت و  گاز غرب، شركت بهره برداری نفت و  ایران )شامل شركت بهره برداری نفت و 

گاز اروندان، شركت نفت خزر(  گاز پارس، شركت نفت فالت قاره ایران، شركت نفت و  جنوبی(، شركت نفت و 
- شركت های خدمات فنی: شركت ملی حفاری ایران، شركت مهندسی و توسعه نفت، شركت پشتیبانی ساخت و تهیه 

كاالی نفت تهران، شركت پایانه های نفتی ایران، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شرکت ملی نفت ایران

گاز ایران در افق ۱۴۰۴ •  چشم انداز صنعت نفت و 
 با توجه به جایگاه صنعت نفت ایران در اقتصاد و سیاست، چشم انداز این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ در 
كاهش شدت انرژی  كه  گرفته شده است  كشور در نظر  همین راستا اهدافی برای آن در افق چشم انداز توسعه 20 ساله 
كمتر از 0.3 )معادل تن نفت خام به ازای هزار دالر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000(، حفظ جایگاه  كشور به 
كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای  كننده نفت خام دراوپک  ظرفیت دومین تولید 
گاز طبیعی )با توجه به ضرورت استفاده از مخازن  این جایگاه است و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید 

مشترک( را شامل می شود.
سایرموارد شامل دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پاالیشی به منظورایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع 
كاالهای پتروشیمیایی به منظورایجاد  كشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و  هیدروكربوری 

گاز در منطقه است. كشور و نیل به جایگاه اول فناوری نفت و  كربوری  باالترین ارزش افزوده ازمنابع هیدرو 

•  صنعت نفت؛ ركن دوم برنامه ششم توسعه
گرچه در برنامه ششم توسعه سعی شده است  صنعت نفت از دیرباز به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور مطرح بوده است؛ ا
گاز بعد از مالیات به عنوان ركن دوم در شكوفایی اقتصاد  كاسته شود، اما همچنان صنایع نفت و  كه از بار مسئولیت نفت 

كشورمان به شمار می آید.
هدف برنامه ششم توسعه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسِط سالیانه 8 درصد است و در این راه درآمدهای نفتی و 

درآمدهای مالیاتی سهمی اساسی خواهند داشت.
پیش بینی شده در كل برنامه ششم از سال 13۹6 تا 1400 در مجموع 540 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت عاید 
كشور شود؛ از سوی دیگر، درصد اختصاص درآمدهای نفتی به توسعه ملی در الیحه برنامه ششم توسعه افزایش یافته و 
اتكای بودجه عمومی كشور به درآمدهای نفتی كاهش می یابد. در برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و 

كه ساالنه 2 درصد به آن اضافه شود.  گازی 30 درصد تعیین شده و مقرر شده  میعانات 
همچنین سهم شركت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی 14.5 درصد تعیین شده است. سهم مناطق نفت خیز، 

كه این رقم نسبت به قبل یک درصد افزایش داشته است.  كمتر توسعه یافته نیز 3 درصد تعیین شده  گازخیز و مناطق 
كه در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به 200 ملیارد دالر سرمایه گذاری  وزیر نفت و مدیران عالیرتبه صنعت نفت معتقدند 

كه از این میان سهم بخش باالدستی 130 میلیارد دالر است.  نیاز دارد 
گاز به بیش از  گازی به 5 میلیون و 280 هزار بشكه و تولید  قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید نفت و میعانات 
كشورهای  1.2 میلیارد متر مكعب برسد. در عین حال وزرات نفت قصد دارد در دوره زمانی برنامه ششم توسعه به برخی از 

كند.  گاز صادر  كستان، عمان و شاید امارات متحده عربی  همسایه نظیر عراق، پا
همچنین جذب سرمایه در صنعت پاالیش و صنعت پتروشیمی نیز در طول برنامه ششم توسعه حدود 70 میلیارد دالر اعالم شده 

شرکت ملی نفت ایران
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گاز ایران در افق ۱۴۰۴ •  چشم انداز صنعت نفت و 
 با توجه به جایگاه صنعت نفت ایران در اقتصاد و سیاست، چشم انداز این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ در 
كاهش شدت انرژی  كه  گرفته شده است  كشور در نظر  همین راستا اهدافی برای آن در افق چشم انداز توسعه 20 ساله 
كمتر از 0.3 )معادل تن نفت خام به ازای هزار دالر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000(، حفظ جایگاه  كشور به 
كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای  كننده نفت خام دراوپک  ظرفیت دومین تولید 
گاز طبیعی )با توجه به ضرورت استفاده از مخازن  این جایگاه است و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید 

مشترک( را شامل می شود.
سایرموارد شامل دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پاالیشی به منظورایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع 
كاالهای پتروشیمیایی به منظورایجاد  كشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و  هیدروكربوری 

گاز در منطقه است. كشور و نیل به جایگاه اول فناوری نفت و  كربوری  باالترین ارزش افزوده ازمنابع هیدرو 

•  صنعت نفت؛ ركن دوم برنامه ششم توسعه
گرچه در برنامه ششم توسعه سعی شده است  صنعت نفت از دیرباز به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور مطرح بوده است؛ ا
گاز بعد از مالیات به عنوان ركن دوم در شكوفایی اقتصاد  كاسته شود، اما همچنان صنایع نفت و  كه از بار مسئولیت نفت 

كشورمان به شمار می آید.
هدف برنامه ششم توسعه رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسِط سالیانه ۸ درصد است و در این راه درآمدهای نفتی و 

درآمدهای مالیاتی سهمی اساسی خواهند داشت.
پیش بینی شده در كل برنامه ششم از سال 1396 تا 1400 در مجموع 540 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت عاید 
كشور شود؛ از سوی دیگر، درصد اختصاص درآمدهای نفتی به توسعه ملی در الیحه برنامه ششم توسعه افزایش یافته و 
اتكای بودجه عمومی كشور به درآمدهای نفتی كاهش می یابد. در برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و 

كه ساالنه 2 درصد به آن اضافه شود.  گازی 30 درصد تعیین شده و مقرر شده  میعانات 
همچنین سهم شركت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی 14.5 درصد تعیین شده است. سهم مناطق نفت خیز، 

كه این رقم نسبت به قبل یک درصد افزایش داشته است.  كمتر توسعه یافته نیز 3 درصد تعیین شده  گازخیز و مناطق 
كه در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت به 200 ملیارد دالر سرمایه گذاری  وزیر نفت و مدیران عالیرتبه صنعت نفت معتقدند 

كه از این میان سهم بخش باالدستی 130 میلیارد دالر است.  نیاز دارد 
گاز به بیش از  گازی به 5 میلیون و 2۸0 هزار بشكه و تولید  قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید نفت و میعانات 
كشورهای  1.2 میلیارد متر مكعب برسد. در عین حال وزرات نفت قصد دارد در دوره زمانی برنامه ششم توسعه به برخی از 

كند.  گاز صادر  كستان، عمان و شاید امارات متحده عربی  همسایه نظیر عراق، پا
همچنین جذب سرمایه در صنعت پاالیش و صنعت پتروشیمی نیز در طول برنامه ششم توسعه حدود 70 میلیارد دالر اعالم شده 
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است.

گذر از برنامه پنجم و افق های درخشان پیش روی صنعت نفت   •
كه به دلیل  كه با تاخیر یک سال انجام شد )13۹4-13۹0( از جمله برنامه هایی است  كشور  برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
كشور )به ویژه  برخی عوامل از جمله شرایط دشوار بین الملل و اعمال تحریم ها و همچنین شرایط نامطلوب اقتصادی 

گاز( در زمان قبل از برجام، نتوانسته است به تمامی اهداف تعریف شده در سند چشم انداز نائل شود. در بخش نفت و 
گرچه دولت یازدهم در 2 سال اول آغاز به كار خود -كه مطابق با 2 سال پایانی برنامه پنجم توسعه بود- )13۹4-13۹2( تالش  ا
گرایانه به بخشی از اهداف تعریف شده در این سند جامه عمل بپوشاند، اما واقعیت این  كرد تا با اتخاذ سیاست های تعامل 

كه توسعه صنعت نفت به معنای واقعی در 2 سال پایانی این دولت و در دوران پسابرجام اتفاق افتاده است.   است 
منابع  تولید  افزایش  كه  داده  قرار  مدنظر  را  كالن  هدف  چهار  كشور  توسعه  ششم  برنامه  برای  نفت  وزارت  وجود،  این  با 

كنار مالحظه های آمایش سرزمینی از جمله مهم ترین آنهاست .  هیدروكربوری همسو با ایجاد ثروت های مولد و پایدار در 
گاز و محصوالت پتروشیمی با مالحظه های اقتصادی و زیست محیطی، بهره گیری  در عین حال، تامین امنیت عرضه داخلی 
بهینه از ظرفیت های منابع هیدروكربوری همسو با كسب رتبه های نخست در بازار ال ان جی و در نهایت ارتقای صنعت نفت 
به صنعتی روزآمد و سرآمد با تكیه بر توانمندی داخلی و تعامل های بین المللی از دیگر اهداف پیش بینی شده برای صنعت 

نفت در برنامه ششم توسعه خواهد بود.
با تغییر ساختار قراردادهای نفتی، زمینه الزم برای ورود  گام اول  تا در  كرد  در همین راستا مجموعه صنعت نفت تالش 

سرمایه های خارجی را فراهم سازد.

گذاران خارجی •  اصالح قراردادها و باز شدن درهای صنعت نفت به روی سرمایه 
با آغاز به كار دولت یازدهم و همزمان با دستاوردهای این دولت در مسیر دستیابی به برنامه جامع مشترك كه به عنوان نقطه 
عطف توسعه سیاسی ایران مطرح است، سازوكارهای صنعت نفت ایران نیز دستخوش تغییرات زیادی شد و با باز شدن 

كرد. گذاران خارجی، روند تولید و توسعه شتاب بیشتری پیدا  درهای این صنعت معظم به روی سرمایه 
سیاست وزارت نفت در اصالح قراردادها و تعریف مدل جدیدی از قراردادها باعث شد تا روند جذب مشاركت خارجی سرعت 
بیشتری یابد و از این رهگذر ضمن انتقال فناوری و تجربه روز شركت های برتر صنعت نفت جهان، با فراهم شدن سرمایه 

الزم، زمینه برای پیشبرد اهداف توسعه ای صنعت نفت و به ویژه افزایش تولید از میادین مشترك فراهم شود. 
گذشته، موافقتنامه ها و تفاهمات توسعه ای متعددی با شركت های  از این رهگذر شركت ملی نفت ایران طی یك سال 
كشورمان را  طراز اول صنعت نفت در جهان منعقد ساخت و توانست پس از عبور از دوران نفسگیر تحریم ها، صنعت نفت 

به مسیر اصلی خود وارد سازد.  
گفته بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دولت یازدهم، می تواند تا یكصد هزار  كه به  اهمیت عقد این تفاهم ها و توافقات به حدی است 
شغل مولد در كشور ایجاد كند و از این منظر بخش عمده ای از بار اشتغالزایی در كشور را صنعت نفت به دوش خواهد كشید.
كمپرسور نفت)OTC(؛ اردیبهشت ۹5: بر مبنای این تفاهم  - تفاهمنامه سه جانبه شركت ملی نفت ایران، زیمنس و توربو 
كز و ساخت توربینهای با ظرفیت جدید به  مشترك، نوسازی ماشین آالت دوار موجود در مناطق عملیاتی، پاالیشگاهها و مرا

این 2 شركت فعال در صنعت نفت رسید.
- تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت زاروبژنفت روسیه؛ تیر ۹5: بر پایه این یادداشت تفاهم مقرر شد این شركت 
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روسی با مطالعه ٢ میدان پایدار غرب و آبان، پیشنهادهای خود را در خصوص افزایش ضریب بازیافت نفت در این میدان ها 
كند. ارائه 

- تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت ملی نفت اندونزی )پرتامینا(؛ مرداد ۹5: براساس این تفاهمنامه مقرر شد 
گیرد.  میدان های آبتیمور و منصوری ایران از سوی شركت اندونزیایی مورد مطالعه قرار 

گاز پرشیا؛ مهر ۹5:  این توافقنامه، نخستین توافق بر  - توافقنامه شركت ملی نفت ایران و شركت توسعه صنعت نفت و 
كوپال آسماری  كه با هدف توسعه میدان های یاران، مارون بنگستان،  مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است 

كوپال بنگستان امضا شد. و 
-  تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت تات نفت روسیه؛ مهر ۹5: این تفاهمنامه با موضوع مطالعه میدان نفتی 

دهلران با شركت تات نفت روسیه امضا شده است.
-  تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت لوك اویل روسیه؛ مهر ۹5: در این یادداشت تفاهم، مطالعه ٢ میدان نفتی 

منصوری و آب تیمور لحاظ شده است.
- توافقنامه شركت ملی نفت ایران و كنسرسیومی متشكل از شركت های توتال )راهبر كنسرسیوم(، CNPC چین و پتروپارس؛ 
آبان ۹5: این توافقنامه در راستای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شده و طی آن مقرر شد تولید روزانه 1.۸ میلیارد فوت 

گاز از این میدان از سال 2020 میالدی مطابق با 13۹۹ خورشیدی عملیاتی شود. مكعب 
گاز لهستان )PGNiG(؛ آبان ۹5: با امضای این یادداشت تفاهم  - تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی نفت و 

مطالعه میدان نفتی سومار به یك شركت لهستانی سپرده شد.
- تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت نروژی دی ان او )DNO(؛ آبان ۹5: مطالعه میدان نفتی چنگوله موضوع این 

تفاهمنامه است.
گازپروم نفت روسیه؛ آذر ۹5: بر مبنای این تفاهمنامه مطالعه ٢ میدان نفتی  - تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت 

چشمه خوش و چنگوله به این شركت روسی سپرده شد. 
- تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت ملی نفت تایلند )PTTEP(، آذر ۹5: با امضای این تفاهمنامه،  مطالعه سه 

گرفت. كار این شركت تایلندی قرار  میدان چنگوله، دالپری و بالل در دستور 
- تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت انگلیسی هلندی شل؛ آذر ۹5:  بر این مبنا مطالعه 2 میدان نفتی آزادگان و 

گرفت. كار این شركت اروپایی قرار  كیش در دستور  گازی  یادآوران و میدان 
گسترش انرژی پاسارگاد؛ بهمن ماه ۹5: امضای این تفاهم با هدف مطالعه  - تفاهمنامه شركت ملی نفت ایران و شركت 

گرفته است. میدان های جفیر، سوسنگرد و سپهر صورت 
كانادایی، آسیایی و  اروپایی،  از ١١ شركت  كنسرسیوم پرگس متشكل  -  تفاهمنامه شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و 
دانشگاه صنعتی شریف؛ آذر ۹5: نخستین تفاهم نامه و قرارداد محرمانگی بر اساس مدل جدید قراردادی شركت ملی مناطق 
كرنج )مخازن آسماری، پابده و خامی( و شادگان )مخازن آسماری و بنگستان( را هدف  كه مطالعه ٢ میدان  نفتخیز جنوب 

قرار داده است.
- تفاهمنامه شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت شلمبرژه؛ آذر ۹5: این تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی با هدف 
و  آسماری  مخزن   ٢ و  پارسی  میدان  آسماری  مخزن  رگ سفید،  میدان  خامی  و  بنگستان  آسماری،  مخزن  سه  مطالعه 

بنگستان میدان شادگان امضا شد. 
- تفاهمنامه شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت تات نفت روسیه: بر مبنای انجام مطالعات توسعه مخازن آسماری 

و بنگستان میدان شادگان برنامه ریزی شده است.
پارس جنوبی، برگ برنده دولت یازدهم

میدان مشترك پارس جنوبی، تبلور عزم و اراده در صنعت نفت ایران و برگ برنده دولت یازدهم در شكوفایی صنعت نفت 
است.

گاز طبیعی ایران را در خود  اهمیت این میدان مشترك كه به عنوان بزرگترین مخزن گازی كشور -كه به تنهایی نیمی از ذخائر 
كه بخش مهمی از برنامه های توسعه ای شركت ملی نفت ایران به  جای داده است- و جهان مطرح است به حدی است 
گاز این بخش حدود 14,2 تریلیون  آن اختصاص یافته است. بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده، حجم ذخیره درجای 

گازی است. مترمكعب تخمین زده می شود و همچنین دارای ذخیره ای بالغ بر 1۹ میلیارد بشكه میعانات 
گاز از این میدان مشترک به بیش  كامل فازهای تعریف شده در پارس جنوبی، ظرفیت تولید  پیش بینی می شود با توسعه 
كه این موضوع در راستای تكلیف  گازی افزون بر یك میلیون بشكه در روز برسد  از  ۸00 میلیون مترمكعب در روز و میعانات 

گاز( خواهد بود. گاز )به عنوان یكی از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی درحوزه نفت و  افزایش تولید نفت و 
كار  گرهای زیادی مواجه شده بود، اما با شروع به  گازی در دوران تحریم ها با اما و ا گرچه روند توسعه این میدان عظیم  ا

گازی محقق شد. دولت تدبیر و امید، دستیابی به بخش عمده ای از اهداف تولیدی از این میدان مهم 
كه جهشی 2.5  گذشته  بهره برداری از ۸ فاز اسمی 12، 15 و 16، 17 و 1۸، 1۹، 20 و 20 )معادل 11 فاز استاندارد( طی 3 سال 
كارنامه موفق دولت یازدهم در صنعت نفت را به خود  گاز پارس جنوبی را به همراه داشت، بخش مهمی از  برابری در تولید 
گاز، میعانات  گاز در فصل زمستان و امكان صادرات  كمبود  كه عالوه بر ایجاد اشتغال، رفع مشكل  اختصاص داده است؛ چرا 
كه  افتتاح طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس  كشورهای دیگر را نیز فراهم می سازد؛ این در حالی است  گازی و LNG به 

كشورمان به ارمغان خواهد آورد. جنوبی به تنهایی درآمدزایی 20 میلیون دالری برای 
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كتشاف و تولید هیدروكربورها گام بلند شركت ملی نفت در ا   •
كتشاف  كارنامه درخشان ا گاز و 15 میلیارد بشكه نفت درجا تا پایان دی ماه سال ۹5 مبین  كشف 66 تریلیون فوت مكعب 

در شركت ملی نفت ایران است.
شركت ملی نفت ایران همچنین توانسته است طی چند سال گذشته به بخش عمده ای از اهداف تولیدی خود جامه عمل 
كه میزان تولید روزانه نفت خام از 2.65 میلیون بشكه در سال ۹2 به حدود 4 میلیون بشكه در اواخر  بپوشاند؛ به طوری 

سال ۹5 افزایش یافته است.
كشورمان نیز از 4۹0 میلیون مترمكعب در سال ۹2 به ۸40 میلیون مترمكعب  افزایش یافته  گاز از میادین  میزان تولید روزانه 
كه از این رهگذر تولید از میدان مشترك پارس جنوبی با جهشی نزدیك به 2.5 برابر از رقم 240 میلیون مترمكعب در روز  است 
به 570 میلیون مترمكعب رسیده است؛ شركت ملی نفت ایران در عین حال توانسته است طی همین مدت رقم تولید روزانه 

گازی پارس جنوبی را از 325 هزار بشكه در سال ۹2 به 6۸0 هزار بشكه ارتقا دهد. میعانات 
افزایش تولید نفت خام میدان های مشترك نیز از 1۸4 هزار بشكه در روز در سال ۹2 به رقم 3۸0 هزار بشكه در سال ۹5، برگ 

برنده دیگری برای دولت حسن روحانی است.

صادرات 2 برابری نفت خام در پسابرجام
شركت ملی نفت ایران در ادامه سیاست های خود توانست در پسابرجام به رقم صادرات روزانه 2 میلیون و ۹۸5 هزار بشكه 

كه 2 برابر بیشتر از زمان قبل از برجام است. گازی دست یابد  نفت و میعانات 
گرچه عمده خریداران نفت ایران مشتریان آسیایی هستند، اما روزانه چیزی در حدود 700 هزار بشكه نفت نیز به مشتریان   ا
كشورمان، روزانه نزدیک  كه مشتریان آسیایی به عنوان عمده خریداران نفت  اروپایی فروخته می شود؛ این در حالی است 
كننده انرژی جهان  كنند و با توجه به اینكه آسیا بزرگترین مصرف  به یک میلیون و 740 هزار بشكه نفت از ایران دریافت می 

گرفته است.  است، اولویت شركت ملی نفت ایران برمبنای صادرات ٦٣ درصدی نفت تولیدی به این منطقه قرار 
گذشته در شركت پایانه های نفتی ایران  در عین حال ركورد صادرات روزانه ۸ میلیون بشكه نفت از طریق ۸ نفتكش در سال 

كه سند افتخار دیگری برای دولت تدبیر و امید است. به ثبت رسید 

كارون •  افزایش 3 برابری تولید از میدان های نفتی مشترك غرب 
كشور عراق، یكی دیگر از اهداف مهم  كارون به دلیل همپوشانی منابع هیدروكربوری آن با  توسعه میدان های مشترك غرب 
كشور را به طور چشمگیری افزایش داده و موجب  كه ظرفیت تولید نفت خام  توسعه ای در شركت ملی نفت ایران است 

كشور در بازارهای بین المللی انرژی خواهد شد. تقویت جایگاه 
بر اساس هدف گذاری انجام شده، تا سال 13۹7 تولید نفت خام از میدان های مشترک غرب كارون شامل پنج میدان آزادگان 
شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی و یادآوران با ظرفیت نفت درجای 64 میلیارد بشكه، به ٧٠٠ هزار بشكه 
كارون را می توان در افتتاح فاز  در روز افزایش می یابد؛ با این وجود نقطه اوج طرح های توسعه ای میدان های نفتی غرب 

كرد. نخست سه میدان نفتی یادآوران، آزادگان شمالی و یاران شمالی جستجو 
رئیس جمهوری روز یكشنبه )23 آبان ماه 13۹5( به صورت همزمان فازهای نخست میدان های نفتی یادآوران و آزادگان 
كارون به بیش از ٢٦٠ هزار  كرد و طی آن برداشت روزانه از میدان های غرب  شمالی و طرح توسعه یاران شمالی را افتتاح 

بشكه در روز رسید.
كه در  گرفته است  توسعه هر سه میدان یادآوران، آزادگان شمالی و یاران شمالی، در قالب قراردادهای بیع متقابل صورت 
كار شركت ساینوپک چین  گذاری در دستور  این میان، توسعه فاز نخست طرح توسعه یادآوران با سه میلیارد دالر سرمایه 
قرار داشته و توسعه فاز نخست طرح توسعه آزادگان شمالی با ٢ میلیارد و ٥٥٠ میلیون دالر با راهبری شركت ملی نفت چین 
گاز  كمتر از ٦٠٠ میلیون دالر و از سوی شركت نفت و  )CNPC( به سرانجام رسیده است. میدان یاران شمالی هم با رقمی 

پرشیا توسعه داده شده است.
و  با قدرت پیگیری می شود  ایران  رئوس توسعه ای شركت ملی نفت  از  به عنوان یكی  كارون  توسعه میدان های غرب 
از  را نیز به همراه داشته است؛ دستیابی به ركورد 300 هزار بشكه ای ظرفیت برداشت روزانه  دستاوردهای قابل توجهی 
كار  كه میزان تولید از این میدان ها در تیرماه ٩٢ و در بدو آغاز به  گیرد  كارون در حالی صورت می  میدان های مشترك غرب 

دولت تدبیر و امید حدود ٧٠ هزار بشكه در روز بوده است. 

•  هوای پاك، هدیه دولت تدبیر و امید به مردم خوزستان
گازهای همراه نفت در خوزستان، یكی از بزرگترین دستاوردهای شركت ملی نفت ایران در  اجرای فاز دوم طرح جمع آوری 

كسازی هوای اهواز و خوزستان به شمار می رود. گام بزرگی در راستای پا كه  دوران پسابرجام است 
گرچه معرفی طرح آماك به عنوان یكی از شاخص ترین اقدامات زیست محیطی شركت ملی نفت ایران از قدمتی بیش از  ا
كه خوشبختانه در دوران پسابرجام با  یك دهه برخوردار است، اما به دلیل وقوع تحریم ها با موانع زیادی روبه رو شده بود 
رفع موانع حضور شركت های صاحب نام در این حوزه، این مشكل رفع شد و از این رهگذر در دولت تدبیر و امید، هوای پاك 

سهم مردم خوزستان شد.

•  افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه های نفتی ایران
ایران  نفت  ملی  شركت  راهبردهای  از  یكی  عنوان  به  خام  نفت  سازی  ذخیره  پسابرجام،  دوران  در  نفت  تولید  افزایش  با 
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گناوه با راهبری شركت  اهمیت بیشتری یافت. از همین روی ساخت مخازن ذخیره سازی 10 میلیون بشكه ای نفت خام در 
كلید خورد و با سرعت نیز در حال انجام است. پایانه های نفتی ایران 

گیرد، اقدامی استراتژیک در جهت  كه در راستای پشتیبانی صادرات نفت خام از جزیره خارگ صورت می  اجرای این طرح 
كشورمان به شمار می رود. استمرار و تداوم تولید پایدار نفت خام و تكمیل و ارتقاء زنجیره ارزشی صنعت نفت 

كه عالوه  كند؛ به این معنی  كارون را نیز در خود ذخیره  همچنین قرار است این مخازن بخشی از نفت تولیدی میادین غرب 
كه در برنامه افزایشی قرار دارد،  كارون نیز  بر ذخیره سازی نفت خام تولیدی مناطق نفت خیز، نفت تولیدی میادین غرب 

ذخیره خواهد شد.

•  تمركز بر توسعه الیه نفتی پارس جنوبی
توسعه الیه نفتی میدان پارس جنوبی كه به عنوان یكی از مهم ترین برنامه های شركت ملی نفت ایران مطرح است دستاورد 

كه افتخار بهره برداری از آن به دولت یازدهم می رسد.  بزرگ دیگری است 
كه همزمان با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی در فروردین ماه ۹6 و با حضور رییس جمهوری انجام شد؛  در فاز اول این طرح 
كه افزایش تولید از این  كی از آن است  تولید روزانه 35 هزار بشكه نفت محقق می شود؛ در عین حال برآوردهای اولیه حا

میدان به میزان 70 هزار بشكه در فاز دوم امكانپذیر است.
در ادامه سیاست های صنعت نفت دولت یازدهم، تولید اولیه از الیه نفتی پارس جنوبی از اسفندماه ۹5 آغاز شد و طی یك 
ماه فعالیت آزمایشی تا فروردین ۹6، امكان صدور 550 هزار بشكه نفت خام را فراهم ساخت؛ ضمن اینكه با بهره برداری از 

این طرح استراتژیك، امكان ذخیره سازی 700 هزار بشكه نفت نیز فراهم شده است.

•  از سرگیری دوباره سوآپ نفت خام
تا 100  از صفر  بنا به دالیلی عملیات سوآپ نفت خام متوقف شده بود،  كه  ایران در چند سالی  پایانه های نفتی  شركت 
كشتی های  گونه مشكلی برای پهلوگیری  كنون هیچ  كرده است و هم ا كامل سكوهای تخلیه موجود را بازسازی  تجهیزات 
كه از قبل موجود بوده )120  كثری  نفتكش وجود ندارد. در صورت از سرگیری عملیات سوآپ، پایانه نفتی شمال با توان حدا

هزار بشكه در روز( می تواند این عملیات را انجام دهد. 
گیر در دست اجراست كه با اجرایی شدن  كنون به منطور بهبود زیرساخت های توسعه سوآپ پروژه احداث حوضچه فرا هم ا
این پروژه در فازهای مختلف می توان به ترتیب ظرفیت تخلیه نفت خام را از روزانه 120 هزار بشكه به 500 هزار بشكه، یک 

میلیون و 1.5 میلیون بشكه در روز افزایش داد.

•  تقویت ساخت داخل، رویكرد رقابت پذیری صنعت نفت
كاالهای  گروه  كامل ساخت 10  گذاری  كار آمدن دولت تدبیر و امید، دستور صریح وزیر نفت مبنی بر وا در دومین سال از روی 
كردن  گام ارزشمندی در راستای عملیاتی  كه این امر  پر مصرف صنعت نفت به سازندگان و صنعتگران داخلی ابالغ شد 

سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، خروج غیرتورمی از ركود و حمایت از ساخت داخل بود.  
كاالی اولویت دار مورد نیاز صنعت نفت به منظور حمایت از ساخت داخل، ساخت تجهیزات سرچاهی و  تعداد ١٠ قلم 
كنترلی، ایمنی  تجهیزات رشته تكمیلی درون چاهی، پمپ های درون و سرچاهی، انواع مته های حفاری، انواع شیرهای 
 ،Cryogenic آلیاژی  و دور متغیر، ماشینهای دوار، فوالدهای  الكتروموتورها ضدانفجار  لوله ها،  انواع  و تجهیزات جانبی، 

گیری حفاری و پیگ های هوشمند، را شامل می شود. ابزارهای اندازه 

•  بهره برداری از ٤٠١ پروژه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در دولت یازدهم
افتخارات شركت ملی نفت ایران تنها محدود به فعالیت های توسعه ای صنایع نفت و گاز نیست؛ این شركت بار تامین اعتبار 

كشد. كشور بر دوش می  و اجرای بخش عمده ای از مسئولیت های اجتماعی را به ویژه در استان های جنوبی 
كار دولت یازدهم تا پایان  مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز شركت ملی نفت ایران از ابتدای شروع به 
گذشته، تكمیل و بهره برداری از ٤٠١ پروژه را در بخش های مختلف حیطه مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت در  سال 

كرده است. كارنامه خود ثبت 
مختلف  حوزه های  در  و  یافته  اختصاص  اعتبار  تومان  میلیارد   ٣٨٥ از  بیش  عام¬المنفعه  پروژه  تعداد  این  اجرای  برای 

آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه و خدماتی تعریف و اجرا شده است.
از مجموع این ٤٠١ پروژه، ١٤٤ پروژه در بخش آموزشی، ١١٥ پروژه در بخش ورزشی، ٩٠ پروژه در بخش بهداشتی، ٤٤ پروژه در 

بخش خدماتی و ٩ پروژه در بخش راه به بهره برداری رسیده است.
كاری  گذشته، بسته های  در ادامه، با توجه به اهمیت یافتن حوزه مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت طی چهار سال 
كارون تعریف شده و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است؛ در  مجزایی برای فعالیت های CSR در پارس جنوبی و غرب 
از این  اعتبارات مصوب طرح های توسعه ای هریک  از  صورت تصویب نهایی این بسته ها و اجرایی شدن آن، 3 درصد 

مناطق به حوزه مسئولیت اجتماعی اختصاص می یابد.
گیری از ظرفیت قابل  بی تردید شركت ملی نفت ایران در مسیر دستیابی به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، با بهره 
گام های بلندی در تسخیر دوباره بازارهای جهانی برداشته است؛  توجه خود و سیاست های تعاملی دولت تدبیر و امید، 
كارنامه پربار دومین شركت بزرگ نفتی جهان در دولت یازدهم قطار صنعت نفت را زودتر از آنچه به  كه با توجه به  گام هایی 

نظر می رسد به مقصد خواهد رساند. 
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گرانقدر به شمار می رود. اهمیت  كارآیی این ماده  گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع  كاربرد 
كاالی با ارزش اقتصادی در بخش  گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع  اصلی و واقعی 

صنعت بعنوان ماده اولیه و یا منبع انرژی ظاهر می شود.   
گذاری و راه اندازی  گاز برای تأمین انرژی و سوخت و همینطور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه   نیاز روزافزون به 
كرد و در این رابطه طبق  گاز را تقویت  صنایع مادر و زیربنایی در كشور، اندیشه تمركز بخشیدن فعالیت های مرتبط با صنعت 
گاز ایران به عنوان یكی از چهار شركت اصلی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران با  اساسنامه قانونی، شركت ملی 

گردید.   سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق با 1۹65 میالدی تأسیس 
این شركت از بدو تشكیل تا كنون متناسب با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور و بهره گیری از گاز به عنوان یكی از منابع 
مهم در تأمین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز ،تدریجًا با قابلیتها و توانمندی ها و منابع و امكانات 
كارآمد با دانش و بینش علمی و نظری و نیز ابزارآالت، تجهیزات و ماشین آالت و  مختلفی از جمله نیروی انسانی متخصص و 
كلیه امور  كه امروز قادر است  كارگاه های متعدد و متنوع پیشرفته و مدرن برای اجرای عملیات شركت دست یافته، به طوری 

مربوطه را مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی قابل قبول راسًا انجام دهد.  
گاز در خاورمیانه و یكی از چهار شركت اصلی وزارت نفت  گاز ایران یكی از ده شركت بزرگ فعال در عرصه  كنون شركت ملی  ا
كشور را بر عهده دارد. از این نظر  كه وظیفه تأمین بیش از 70 در صد از سوخت مورد نیاز  با سابقه بیش از51 سال می باشد 
گسترش فعالیتهای خود  كه به تناسب نیازها و  كشور  برخوردار است  ج  گاز ایران جایگاه مهمی در داخل و خار شركت ملی 
كشور، نسبت به تغییر ساختار خود اقدام نموده است. این شركت ضمن حفظ و تقویت توان خود در  ج از  در داخل وخار
ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری، نسبت به جذب نیروهای متخصص یا  با آموزش و به روزرسانی توان نیروهای مجرب اقدام 

نموده است.   

گاز ایران نگاه اجمالی به گستره اداری و سازمانی شركت ملی 
كه عبارتند از:   گاز ایران مركب از ۸ مدیریت می باشد  شركت ملی 

1. مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید 
2. مدیریت امور مالی 

3. مدیریت برنامه ریزی  
4. مدیریت پژوهش و فن آوری

5. مدیریت توسعه منابع انسانی  
گازرسانی    6. مدیریت 

گاز طبیعی)دیسپچینگ(   7. مدیریت هماهنگی و نظارت بر توزیع 

شرکت ملی گاز ایران

۸. مدیریت امور بین الملل  
كه مستقیمًا زیر نظر مدیر عامل مشغول فعالیت هستنند. این امور  عالوه بر مدیریت های یاد شده 13 امور وجود دارند 
عبارتند از: روابط عمومی، امور حقوقی، امور بازرسی و پاسخگویی به شكایات، حسابرسی داخلی، حراست، امور مجامع، 
امور اجرایی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، بازرسی فنی، امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE(، فن آوری 

گزینش و مهندسی ساختار.   اطالعات و ارتباطات، امور تخصصی بازرگانی، 
گاز ایران  شركت های تابعه شركت ملی 

با  طبیعی  گاز  صنعت  مختلف  حوزه های  در  یك  هر  كه  است  فرعی  شركت  از 53  مركب  ایران  گاز  ملی  شركت  همچنین 
مدیریت هایی مستقل مشغول فعالیت هستند. این شركت ها عبارتند از: 

گاز استانی  الف: شركت های 
روستاها،  و  شهرها  به  گازرسانی  چون  فعالیت هایی  به  ایران  جغرافیایی  گستره  در  استانی  گاز  شركت  حاضر31  حال  در 

كز تجاری مشغول هستند.  گازرسانی به مرا كشور و  گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع 
گاز  ب: شركت های پاالیش 

گاز زیر نظر معاونت عملیات فعالیت می نمایند. این معاونت در حال حاضر نظارت و بهره برداری از 13  شركت های پاالیش 
كه با اجرا طرح های توسعه ای تا سال 1404 تعداد آنها افزایش یافته و بنا به  پاالیشگاه را بر عهده دارد. پیش بینی می شود 
همین پیش بینی، در صورت تحقق تمامی طرح های توسعه ای پاالیشی در پایان سال 1404 مجموع ظرفیت پاالیش شركت 
كه در حال حاضر تحت مدیریت  گردد. شركت های پاالیشی  گاز ایران به بیش از 1200 میلیون متر مكعب در روز بالغ  ملی 

این شركت فعالیت دارند عبارتند از : 
گاز سرخون و قشم/ شركت  گاز بید بلند1 و مسجد سلیمان / پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد / شركت پاالیش  پاالیشگاه 

گاز پارس جنوبی  گاز فجر جم / شركت مجتمع  گاز پارسیان/ پاالیشگاه ایالم / پاالیشگاه  پاالیش 
گاز ایران   ج: شركت مهندسی و توسعه 

گاز بر اساس نظام اجرائی طرح های صنعت  گاز ایران است.  شركت مهندسی و توسعه  یكی از شركت های تابعه شركت ملی 
كه از لحاظ حجم پروژه های در دست اقدام، بزرگترین  گاز ایران می باشد  كالن شركت ملی  نفت مسئول اجرای طرح های 
گاز بوده و بیشتر اعتبارات توسط این شركت سرمایه گذاری می گردد. این شركت متولی  شركت در مجموعه شركت ملی 

گاز،  توسعه پاالیشگاه ها و تأسیسات زیربنائی می باشد.   گاز، ایستگاه های تقویت فشار  طراحی و ساخت خطوط انتقال 
گاز ایران  د: شركت انتقال 

گاز ایران در سال  كه از ابتدای تأسیس شركت ملی  گاز ایران است  گاز نیز یكی از شركت های فرعی شركت ملی  شركت انتقال 
گاز فعالیت داشت. در سال ۸4 مدیریت انتقال از نظر ساختاری از بخش  1344 تحت مدیریت شركت پاالیش و انتقال 
گاز طبیعی،  گردید. مهمترین وظیفه این شركت دریافت  گاز تبدیل  پاالیش تفكیك و در پایان سال ۸5 نیز به شركت انتقال 
گازی از منابع تولیدی داخلی و خارجی و انتقال به مبادی مصرف داخلی و پایانه های صادراتی  گاز مایع و مایعات  اتان ، 
كه در مجموع مدیریت عملیات  گاز ایران از 7 حوزه مدیریتی و 10 منطقه عملیاتی تشكیل شده است  است. شركت انتقال 
گاز از منابع  كشور را بر عهده دارد. توضیح اینكه، این حجم از خطوط احداث شده  گاز  كیلومتر از خطوط  بالغ بر 37 هزار 
كشور محسوب می شوند.  گاز در سراسر  استحصال تا پاالیش و انتقال به منابع مصرف، به منزله شریان های اصلی انتقال 
كه اطمینان  كار تنها با ذكر ارقام و آمار دریافت نمی شود، اما تا همین اندازه اشاره شود  كه پیچیدگی و بزرگی  بدیهی است 
گاز از منابع استحصال تا منابع مصرف و پایانه های صادراتی، جز در پرتو مسئولیت  از انتقال بیش از 600 میلیون متر مكعب 
كمپرسور و اداره یك  گاز ، وجود حدود 26۸  دستگاه  پذیری حدود 4000 نیروی تالشگر و مدیریت7۸ ایستگاه تقویت فشار 

شبكه مدرن مخابراتی و تله متری امكان پذیر نبود.   
گاز طبیعی  ه: شركت ذخیره سازی 

كه در سال 13۸6 با هدف  گاز ایران است  گاز طبیعی یكی دیگر از شركت های مهم و تابعه شركت ملی  شركت ذخیره سازی 
گاز طبیعی در شرایط خاص )افت شدید دما( و همچنین ساماندهی،  برقراری و حفظ موازنه الزم میان تولید و مصرف 
گردید و ادامه پروژه ها و همچنین تعریف اجرای  كشور تأسیس  گاز طبیعی در  گسترش و تسریع فعالیت های ذخیره سازی 
كشور به منظور مشخص  پروژه های جدید را عهده دار شد و حركت شتابنده ای را برای بررسی و مطالعه در نقاط مختلف 
كنون  گاز طبیعی آغاز و 217 مخزن را طی یكسال مورد بررسی و مطالعه قرارداد. هم ا كردن پتانسیل های ذخیره سازی 
گاز طبیعی شوریجه و سراجه با مجموع ظرفیت حدود 4 میلیارد متر مكعب در سال به بهره برداری  مخازن ذخیره سازی 
رسیده و پروژه های تاقدیس یورتشاء ، مخزن نصر آباد و ساختاركوه احمدی در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار 

دارند.   
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گرانقدر به شمار می رود. اهمیت  كارآیی این ماده  گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع  كاربرد 
كاالی با ارزش اقتصادی در بخش  گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع  اصلی و واقعی 

صنعت بعنوان ماده اولیه و یا منبع انرژی ظاهر می شود.   
گذاری و راه اندازی  گاز برای تأمین انرژی و سوخت و همینطور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه   نیاز روزافزون به 
كرد و در این رابطه طبق  گاز را تقویت  صنایع مادر و زیربنایی در كشور، اندیشه تمركز بخشیدن فعالیت های مرتبط با صنعت 
گاز ایران به عنوان یكی از چهار شركت اصلی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران با  اساسنامه قانونی، شركت ملی 

گردید.   سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق با 1۹65 میالدی تأسیس 
این شركت از بدو تشكیل تا كنون متناسب با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور و بهره گیری از گاز به عنوان یكی از منابع 
مهم در تأمین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز ،تدریجًا با قابلیتها و توانمندی ها و منابع و امكانات 
كارآمد با دانش و بینش علمی و نظری و نیز ابزارآالت، تجهیزات و ماشین آالت و  مختلفی از جمله نیروی انسانی متخصص و 
كلیه امور  كه امروز قادر است  كارگاه های متعدد و متنوع پیشرفته و مدرن برای اجرای عملیات شركت دست یافته، به طوری 

مربوطه را مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی قابل قبول راسًا انجام دهد.  
گاز در خاورمیانه و یكی از چهار شركت اصلی وزارت نفت  گاز ایران یكی از ده شركت بزرگ فعال در عرصه  كنون شركت ملی  ا
كشور را بر عهده دارد. از این نظر  كه وظیفه تأمین بیش از 70 در صد از سوخت مورد نیاز  با سابقه بیش از51 سال می باشد 
گسترش فعالیتهای خود  كه به تناسب نیازها و  كشور  برخوردار است  ج  گاز ایران جایگاه مهمی در داخل و خار شركت ملی 
كشور، نسبت به تغییر ساختار خود اقدام نموده است. این شركت ضمن حفظ و تقویت توان خود در  ج از  در داخل وخار
ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری، نسبت به جذب نیروهای متخصص یا  با آموزش و به روزرسانی توان نیروهای مجرب اقدام 

نموده است.   

گاز ایران نگاه اجمالی به گستره اداری و سازمانی شركت ملی 
كه عبارتند از:   گاز ایران مركب از ۸ مدیریت می باشد  شركت ملی 

1. مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید 
2. مدیریت امور مالی 

3. مدیریت برنامه ریزی  
4. مدیریت پژوهش و فن آوری

5. مدیریت توسعه منابع انسانی  
گازرسانی    6. مدیریت 

گاز طبیعی)دیسپچینگ(   7. مدیریت هماهنگی و نظارت بر توزیع 

شرکت ملی گاز ایران

۸. مدیریت امور بین الملل  
كه مستقیمًا زیر نظر مدیر عامل مشغول فعالیت هستنند. این امور  عالوه بر مدیریت های یاد شده 13 امور وجود دارند 
عبارتند از: روابط عمومی، امور حقوقی، امور بازرسی و پاسخگویی به شكایات، حسابرسی داخلی، حراست، امور مجامع، 
امور اجرایی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، بازرسی فنی، امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE(، فن آوری 

گزینش و مهندسی ساختار.   اطالعات و ارتباطات، امور تخصصی بازرگانی، 
گاز ایران  شركت های تابعه شركت ملی 

با  طبیعی  گاز  صنعت  مختلف  حوزه های  در  یك  هر  كه  است  فرعی  شركت  از 53  مركب  ایران  گاز  ملی  شركت  همچنین 
مدیریت هایی مستقل مشغول فعالیت هستند. این شركت ها عبارتند از: 

گاز استانی  الف: شركت های 
روستاها،  و  شهرها  به  گازرسانی  چون  فعالیت هایی  به  ایران  جغرافیایی  گستره  در  استانی  گاز  شركت  حاضر31  حال  در 

كز تجاری مشغول هستند.  گازرسانی به مرا كشور و  گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع 
گاز  ب: شركت های پاالیش 

گاز زیر نظر معاونت عملیات فعالیت می نمایند. این معاونت در حال حاضر نظارت و بهره برداری از 13  شركت های پاالیش 
كه با اجرا طرح های توسعه ای تا سال 1404 تعداد آنها افزایش یافته و بنا به  پاالیشگاه را بر عهده دارد. پیش بینی می شود 
همین پیش بینی، در صورت تحقق تمامی طرح های توسعه ای پاالیشی در پایان سال 1404 مجموع ظرفیت پاالیش شركت 
كه در حال حاضر تحت مدیریت  گردد. شركت های پاالیشی  گاز ایران به بیش از 1200 میلیون متر مكعب در روز بالغ  ملی 

این شركت فعالیت دارند عبارتند از : 
گاز سرخون و قشم/ شركت  گاز بید بلند1 و مسجد سلیمان / پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد / شركت پاالیش  پاالیشگاه 

گاز پارس جنوبی  گاز فجر جم / شركت مجتمع  گاز پارسیان/ پاالیشگاه ایالم / پاالیشگاه  پاالیش 
گاز ایران   ج: شركت مهندسی و توسعه 

گاز بر اساس نظام اجرائی طرح های صنعت  گاز ایران است.  شركت مهندسی و توسعه  یكی از شركت های تابعه شركت ملی 
كه از لحاظ حجم پروژه های در دست اقدام، بزرگترین  گاز ایران می باشد  كالن شركت ملی  نفت مسئول اجرای طرح های 
گاز بوده و بیشتر اعتبارات توسط این شركت سرمایه گذاری می گردد. این شركت متولی  شركت در مجموعه شركت ملی 

گاز،  توسعه پاالیشگاه ها و تأسیسات زیربنائی می باشد.   گاز، ایستگاه های تقویت فشار  طراحی و ساخت خطوط انتقال 
گاز ایران  د: شركت انتقال 

گاز ایران در سال  كه از ابتدای تأسیس شركت ملی  گاز ایران است  گاز نیز یكی از شركت های فرعی شركت ملی  شركت انتقال 
گاز فعالیت داشت. در سال ۸4 مدیریت انتقال از نظر ساختاری از بخش  1344 تحت مدیریت شركت پاالیش و انتقال 
گاز طبیعی،  گردید. مهمترین وظیفه این شركت دریافت  گاز تبدیل  پاالیش تفكیك و در پایان سال ۸5 نیز به شركت انتقال 
گازی از منابع تولیدی داخلی و خارجی و انتقال به مبادی مصرف داخلی و پایانه های صادراتی  گاز مایع و مایعات  اتان ، 
كه در مجموع مدیریت عملیات  گاز ایران از 7 حوزه مدیریتی و 10 منطقه عملیاتی تشكیل شده است  است. شركت انتقال 
گاز از منابع  كشور را بر عهده دارد. توضیح اینكه، این حجم از خطوط احداث شده  گاز  كیلومتر از خطوط  بالغ بر 37 هزار 
كشور محسوب می شوند.  گاز در سراسر  استحصال تا پاالیش و انتقال به منابع مصرف، به منزله شریان های اصلی انتقال 
كه اطمینان  كار تنها با ذكر ارقام و آمار دریافت نمی شود، اما تا همین اندازه اشاره شود  كه پیچیدگی و بزرگی  بدیهی است 
گاز از منابع استحصال تا منابع مصرف و پایانه های صادراتی، جز در پرتو مسئولیت  از انتقال بیش از 600 میلیون متر مكعب 
كمپرسور و اداره یك  گاز ، وجود حدود 26۸  دستگاه  پذیری حدود 4000 نیروی تالشگر و مدیریت7۸ ایستگاه تقویت فشار 

شبكه مدرن مخابراتی و تله متری امكان پذیر نبود.   
گاز طبیعی  ه: شركت ذخیره سازی 

كه در سال 13۸6 با هدف  گاز ایران است  گاز طبیعی یكی دیگر از شركت های مهم و تابعه شركت ملی  شركت ذخیره سازی 
گاز طبیعی در شرایط خاص )افت شدید دما( و همچنین ساماندهی،  برقراری و حفظ موازنه الزم میان تولید و مصرف 
گردید و ادامه پروژه ها و همچنین تعریف اجرای  كشور تأسیس  گاز طبیعی در  گسترش و تسریع فعالیت های ذخیره سازی 
كشور به منظور مشخص  پروژه های جدید را عهده دار شد و حركت شتابنده ای را برای بررسی و مطالعه در نقاط مختلف 
كنون  گاز طبیعی آغاز و 217 مخزن را طی یكسال مورد بررسی و مطالعه قرارداد. هم ا كردن پتانسیل های ذخیره سازی 
گاز طبیعی شوریجه و سراجه با مجموع ظرفیت حدود 4 میلیارد متر مكعب در سال به بهره برداری  مخازن ذخیره سازی 
رسیده و پروژه های تاقدیس یورتشاء ، مخزن نصر آباد و ساختاركوه احمدی در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار 

دارند.   
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گاز ایران  و: شركت بازرگانی 
كه  ایران است  گاز  فرعی شركت ملی  از شركت های  یكی دیگر 
كالن شركت  در سال ۸6 و در راستای اهداف و سیاست های 
گاز ایران جهت انجام فعالیت های مشروحه ذیل تشكیل  ملی 

گردیده است. 
• فعالیت های بازرگانی شامل بازاریابی، خرید، فروش، واردات، 
همچنین  و  تجهیزات  و  كاال  كاری  حق العمل  صادرات، 
گاز   ،) Natural Gas ( گاز طبیعی مشتقات هیدروكربوری اعم از 
 Liquefied ( گاز طبیعی مایع  ،) Liquid Petroleum Gas ( مایع
گوگرد   ،) Condensate ( گازی Natural Gas (، مایعات و میعانات 

و سایر محصوالت پاالیشگاهی.   
انبارداری،  شامل  كاالئی  خدمات  فعالیت های  انجام   •

تشریفات گمركی و سایر فعالیت های مرتبط.  
كاال، به روزرسانی  • ارائه خدمات فنی، تخصصی، بازرسی فنی 
كاال و سایر خدمات  كاال، تهیه بانک منابع تأمین  و طبقه بندی 

مرتبط.  
گاز ایران  اهداف استراتژیك شركت ملی 

گاز ایران در دو بخش ملی و بین المللی  اهداف مهم شركت ملی 
كه در هر دو سطح ، اصل رضایت مشتری  قابل بررسی می باشد 
كثر بهره وری سرلوحه فعالیتها می باشد. در  و رسیدن به حدا
همین راستا وبر اساس سند چشم انداز )افق 1404(، دو هدف 
عمده شركت ملی گاز ایران قرار گرفتن در رتبه سوم تولید كنندگان جهانی گاز طبیعی با سهمی معادل 10- ۸ درصد از تجارت 
گاز ایران درسطح  گاز در منطقه تعریف شده است. برنامه ها و سیاستهای شركت ملی  كسب رتبه اول در فناوری  جهانی و 
گاز طبیعی به شرح ذیل می باشد:    بین المللی و قرار گرفتن در رتبه سوم جهانی و دراختیار گرفتن 10 در صد از تجارت جهانی 

گاز طبیعی  1-  فرآورش روزانه حدود 1200میلیون متر مكعب 
كشور)تا70 درصد( از طریق جایگزینی مصرف فراورده های نفتی مایع  گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی  2- افزایش سهم 

گاز طبیعی   با 
گاز طبیعی به بازارهای منطقه ای و بین المللی با استفاده از خطوط لوله و سایر روش ها            3- افزایش صادرات 

4- جذب سرمایه های خارجی از طریق بازارهای سرمایه و یا پروژه های مشترك 
كثر سازی سود دهی و رقابت در بازار بین المللی 5- نگرش بنگاه داری اقتصادی و اصالح ساختار به منظور حد ا

LNG،GTL :گازی، شامل گاز طبیعی از طریق متنوع سازی محصوالت و تبدیالت  كثر سازی ارزش افزوده حاصل از  6- حدا
CNGو

گاز    7-   تقویت بخش خصوصی در صنایع پایین دستی و توزیع 
گاز گاز طبیعی و تجارت و ترانزیت  كشورهای منطقه در تمامی اجزاء زنجیره تامین  ۸- همكاری با 

گاز در منطقه گذاری بر وضعیت مدیریت  ۹- تاثیر 
گاز طبیعی گذاری  10- اصالح نظام قیمت 

گازی جهان تا پایان سال2۰۱۴ كشور اول دارنده ذخایر  • پنج 

كشورردیف میزان ذخایر ) تریلیون متر مكعب (نام 

34ایران١

32/6روسیه٢

24/5قطر٣

17/5تركمنستان4

۹/۸آمریكا5

گاز ایران جهت حضور در بازارهای جهانی • امتیازات و مزایای صنعت 
كوتاه ترین مسیر به بازارهای جهانی  .1

كشور ج از  گاز به خار 2. دارا بودن زیر ساختهای عظیم انتقال 
3. حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز

كشورهای اروپایی وكشورهای حوزه خلیج فارس 4. امكان ترانزیت به تركیه و 
كشورهای مجاور گاز به  5. امكان سواپ 
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كنندگان عمده بالقوه 6. وجود مصرف 
7. داشتن بالغ بر 34 تریلیون متر مكعب ذخایر تثبیت شده و قرار داشتن در رتبه نخست جهان از نظر ذخایر اثبات شده 

گاز جهان  گان  عمده  كنند  ۸. داشتن رتبه چهارم در میان تولید 
كشورهای حاشیه خلیج فارس گاز و ترانزیت  به اروپا ، آسیای شرقی و  ۹. داشتن زیرساختهای الزم برای صادرات و سواپ 

LNG 10. برخورداری از ویژگیهای جغرافیایی الزم به منظور حضور فعال در بازار جهانی تجارت

گاز كشور در دولت یازدهم عملكرد صنعت 
انرژی بعنوان یكی از مهم ترین اركان هرفعالیت اقتصادی، از جایگاهی راهبردی در نظام های اقتصادی رو به توسعه برخوردار 
گردد. به عبارت دیگر، انرژی نیز همانند سایر عوامل تولید از جمله  بوده و از اساسی ترین عوامل توسعه پایدار محسوب می 
كه برنامه ریزی و اقدام برای دسترسی به منابع قابل  كار از عناصر بنیادین رشد اقتصادی به شمار می رود  سرمایه و نیروی 

اطمینانی از آن جهت تامین امنیت عرضه انرژی را اجتناب ناپذیر می سازد.
گزارشات رسمی منتشره، همچنان  كه بر اساس  گاز مهم ترین حامل های انرژی موجود در سبد جهانی انرژی است  نفت و 
گاز طبیعی به انرژی حرارتی،  كرد. در این میان از آنجائیكه در فرآیند تبدیل  اهمیت خود را طی دهه های آتی حفظ خواهد 
آلودگی زیست محیطی كمتری نسبت به سایر حامل های انرژی فسیلی تولید می شود، به منظور تداوم روند توسعه صنعتی 
گاز طبیعی  گسترش استفاده از  كشورهای جهان و در عین حال حفاظت و صیانت از محیط زیست، توسعه و  و اقتصادی 
بعنوان انرژی پاك و سازگار با مالحظات زیست محیطی كه الزامی گریزناپذیر و از پیش نیازهای توسعه پایدار می باشد. در كنار 
كندگی جغرافیایی مناسب تر و قیمت قابل رقابت با  گاز طبیعی، عواملی همچون پرا مزیت های زیست محیطی بكارگیری 

گاز طبیعی در سبد انرژی جهانی شده است. سایر حامل های انرژی، موجب اقبال و تخصیص سهم فزاینده به 
گاز طبیعی كه بیش از 1۸ درصد از كل  بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، ایران با دارا بودن 34 تریلیون متر مكعب 
گاز جهان شناخته می شود. وجود چنین ذخایر عظیمی  ذخایر دنیا را تشكیل می دهد، به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر 
در ایران، سیاست گذاران بخش انرژی را به سمت برنامه ریزی در جهت توسعه ظرفیت تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع 
گاز طبیعی در  كشور پهناور ایران و جایگزینی آن با سایر فرآورده های نفتی به منظور افزایش سهم  گاز طبیعی در اقصی نقاط 
كه  كشور سوق داده است تا عالوه بر بهره مندی از این سوخت پاك، از افزایش بی رویه مصرف فرآورده های نفتی  سبد انرژی 

كشور شود، جلوگیری بعمل آید.  كاهش واردات آنها می تواند موجب درآمدزایی و رونق اقتصادی  صادرات یا 
كل انرژی مصرفی  گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت های خود، امروز با تامین بیش از 70 درصد از  گاز ایران با  شركت ملی 
كه در زمان  كشور در سطح ملی ایستاده است. جایگاهی  در جایگاه بزرگ ترین عرضه كننده انرژی در سبد انرژی مصرفی 
كالن وزارت نفت در  تاسیس شركت در پنجاه سال پیش برای آن به سختی قابل تصور بود. نگاه راهبردی و برنامه ریزی 
گاز ایران  كشور را از سال ۹2 فراهم ساخته است. شركت ملی  گاز طبیعی در  دولت یازدهم، امكان رشد جهشی عرضه و تولید 
گاز در جهان بعد از ایاالت متحده آمریكا و روسیه، نقشی استراتژیك در حوزه انرژی  كننده بزرگ  امروز به عنوان سومین تولید 

كشور بر عهده دارد.  داخلی و خارجی 
گاز طبیعی در  گاز طبیعی به منظور تامین انرژی داخلی، گسترش برنامه های مبادالت بین المللی  عالوه بر بهره گیری از مزیت 
گاز ایران بشمار می رود. راستای ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و منطقه ای از اهداف مهم و استراتژیك شركت مّلی 

در راستای تحقق این اهداف، موفقیت های چشمگیری در توسعه و افزایش ظرفیت زنجیره عرضه گاز طبیعی در بخش های 
كه در قالب شاخص های عملكردی به شرح ذیل ارائه  گاز طبیعی بدست آمده است  پاالیش، انتقال، توزیع و ذخیره سازی 

گردد.  می 

گاز ایران در طول دولت  یازدهم ب: اهم اقدامات شركت ملی 
گاز به نیروگاهها، متوسط مصرف روزانه سوخت مایع در  كاهش تخصیص فرآورده نفتی به نیروگاه ها: با افزایش تخصیص 
سال 13۹3 به میزان ۸/ 23 میلیون لیتر در روز )۸/7 میلیارد لیتر در سال ( نسبت به سال ۹2 و درسال 13۹4 به میزان 1/ 
كاهشی تخصیص  كاهش داشته است. در واقع رشد  16 میلیون لیتر در روز )۹ /5 میلیارد لیتر در سال( نسبت به سال ۹3 
گازهای  كاهش انتشار  گاز جایگزین شده در  فرآورده های نفتی حدود 32 درصد در هر سال می باشد . عالوه بر اثرات مقدار 
كه از جمله اولویتهای دولت یازدهم بوده است، صرفه جویی مالی  ک و حفظ محیط زیست  گلخانه ای، افزایش روزهای پا
كه  حاصل شده در بخش نیروگاهی در سال ۹3 به میزان 1/۸5 میلیارد دالر و در سال ۹4 به میزان1میلیارد دالر بوده است 

این روند در سال ۹5 نیز ادامه داشت.
ایجاد امنیت انرژی و رفاه عمومی: شركت ملی گاز ایران در دولت یازدهم و در راستای اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی، 
كشور باالخص  گازرسانی در داخل  گسترش عدالت اجتماعی، تمام زیرساخت های الزم برای توسعه  محرومیت زدایی و 
زندگی،  به  امید  ایجاد  به  این مناطق منجر  رفاه در  افزایش  بر  امر عالوه  این  نموده است.  فراهم  را  به روستاها  گازرسانی 

اشتغال زایی و نشاط شده است. 
گاز در زمینه خطوط انتقال و  گذاری و تخصیص اعتبار برای پروژه های شركت  گذاری:  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه 
شبكه شهری و روستایی؛ به طوریكه اجرای این تعداد پروژه ظرف سالهای ۹3 و ۹4 در طول 50 سال فعالیت شركت ملی 

گاز ایران بی سابقه بوده است.
گاز طبیعی برخوردار بودند. اما در دوره 4  گازرسانی : تا قبل از دولت یازدهم ۹75 شهر و 1441۹ روستا از نعمت  توسعه 
كه در حال حاضر   ساله دولت یازدهم، این تعداد شهر و روستا  به ترتیب به ارقامی نظیر  10۸3 و 23000 رسیده اند، به نحوی 
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كشور تحت  گازرسانی سطح  ۹7 درصد واحد مسكونی در مناطق شهری و 70 % از واحدهای مسكونی در روستاهای قابل 
گرفته اند. گاز طبیعی قرار  پوشش 

كثری جامعه از این سوخت پاك و ارزان در دستور  گازرسانی به شهرها و روستاها با هدف بهره مندی حدا در دولت یازدهم 
گردید، بیش از 1/320/00  گاز شهری و روستایی جدید احداث  كیلومتر شبكه  گرفت. در همین راستا حدود 636000  كار قرار 
گاز طبیعی  گردید تا امكان بهره مندی حدود 4/000/000 مشترك شهری و روستایی جدید را از نعمت  انشعاب جدید نصب 

فراهم نماید. آمار و ارقام در این بخش نیز رشد 1۹ درصدی را نشان می دهد.
اقتصاد  اقتصاد و در قالب سیاست های  با تصویب شورای  العبور؛  به مناطق دوردست و صعب   CNG به روش  گازرسانی 
گذر و جنگلی به روش  گازرسانی به نقاط دور دست، سخت  مقاومتی، با هدف حفظ محیط زیست و افزایش رفاه عمومی، 
گازرسانی به آنها از  كه امكان  گاز ایران قرار دارد و در آینده ای نزدیک شهرها و روستاهایی  كار شركت ملی  CNG در دستور 
كنون  گاز طبیعی بهره مند خواهند شد. در این زمینه هم ا طریق خط لوله فراهم نباشد با این روش )سی ان جی( از مزایای 
گازرسانی به روش سی ان جی به شهر بیدروبه از توابع  كار است و اولین پروژه  گازرسانی به چهار منطقه كشور در دستور  پروژه 

شهرستان اندیمشک استان خوزستان در٢١ مردادماه امسال آغاز شد.
كه از اهداف  كه یكی از مهم ترین سازوكارهای تحقق عدالت اجتماعی -  گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان  همچنین 
گاز ایران در دست اجرا است و  عالی نظام جمهوری اسالمی است - به عنوان یكی دیگر از طرح های اولویت دار شركت ملی 
گاز طبیعی را در  به زودی و تا قبل از پایان فعالیت های دولت یازدهم، هموطنان مان در زاهدان و سایر شهرهای استان، 
شهرها و خانه های خود مورد استفاده قرار خواهند داد. دولت یازدهم امیدوار است از این طریق زیرساخت های الزم برای 
توسعه همه جانبه در جنوب شرق كشور را فراهم ساخته و تصویری در خور نظام اسالمی از پیشرفت و توسعه در این خطه از 
كشور نیز ارائه نماید. جلوگیری از مهاجرت به شهرها، صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع، استفاده 
كمك به اقتصاد خانواده، صرفه جویی در استفاده از فراورده های میان تقطیر و سوخت مایع و  از سوخت پاك و ارزان و 

دستیابی به توسعه پایدار از دیگر دست آوردهای دولت یازدهم در این بخش بوده است.
گاز  گازرسانی به نیروگاه ها نیز شاهد رشد 13% درصدی می باشیم. در حال حاضر تعداد نیروگاه های بهره مند از  درخصوص 
گاز  طبیعی از 68 مورد به 7۹ مورد تا پایان خرداد ماه سالجاری رسیده است. براساس آمارهای موجود، در سال 13۹2 سهم 
كرده و  كه این مقدار در سال ۹3 به 70 % و در سال ۹4 به 80 % افزایش پیدا  طبیعی از سوخت مورد نیاز نیروگاه ها 54% بوده 
گردیده است، این در حالی  گاز طبیعی تأمین  در شش ماهه اول سال جاری نیز بیشتر از ۹6 % از سوخت مورد نیاز نیروگاهی از 
گاز طبیعی به عدد 7۹ رسیده است. كننده  كه در طی این سالها با افزایش 11 واحد نیروگاهی تعداد نیروگاههای مصرف  است 

گازرسانی به روستاها • عملكرد دولت محترم یازدهم در حوزه 

 درصد بهره مندیخانوار روستاییتعداد روستاعملكرد

 متوسط تعداد
 روستاهای

 گازرسانی شده در
هر روز

 مبالغ اختصاص
 یافته ) میلیون

)ریال

 تا ابتدای دولت
 یازدهم

)سال ٩٢(
14,1832,۹65,43855____

1,733211,537455.634.826در سال ١٣٩٢

1,710203,706457.4۹8.360در سال ١٣٩٣

2,450272,5855777۹.۹76.16در سال 13۹4

كل  پیش بینی 
 عملكرد در

سال ۹5
3,075273,8535۹38/۹14/611
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كل  پیش بینی 
 عملكرد در دولت

یازدهم
۸,96۸961,6۸11۸7576.024.69

 پیش بینی
 وضعیت در

 انتهای دولت
)یازدهم )سال 95

23,1513,927,11973____

گازرسانی می شود. گردد در چهار ماه باقیمانده سال 1395 بطور متوسط روزانه 15 روستا  پیش بینی می 
افزایش ظرفیت پاالیش گاز: در طول تصدی دولت یازدهم بیش از 700 میلیارد متر مكعب گاز طبیعی تولید و پاالیش شده است 
گذشته، رشد 31 درصدی را نشان می دهد. در همین راستا و به منظور انتقال این  كه این مقدار در مقایسه با عملكرد دولت 
گاز جدید  كیلومتر خط انتقال  گاز، با رشد باالی 5% حدود 2000  گاز برداشت شده از منابع و همچنین پایداری در عرضه  مقدار 
گرفت. در حال حاضر مجموع خطوط  گردید و 5 ایستگاه تقویت فشار با 15 توربوكمپرسور نیز مورد بهره برداری قرار  احداث 
كیلومتر و تعداد ایستگاههای تقویت فشار و توربوكمپرسورها به ترتیب 76 و 257 عدد  گاز احداث شده بالغ بر37000  انتقال 

افزایش پیدا كرده است.
 افزایش گاز تزریق شده به مخازن ذخیره سازی : یكی دیگر از اقدامات مهم و تأثیرگذار این شركت در دولت یازدهم افزایش گاز 
تزریق شده به مخازن ذخیره سازی گاز بوده است. این در حالی است كه تا قبل از این دولت تنها 1034 میلیون متر مكعب گاز به 
منظور مصارف مورد نیاز ذخیره شد اما به تنهایی در دولت یازدهم بیش 5۸13 میلیون متر مكعب گاز در مخازن ترزیق گردید. 

توسعه مناسبات  برجام،  ایران در سایه دستاوردهای  گاز  رویكرد عمده دیگر شركت ملی  المللی:  بین  توسعه مناسبات 
كشور تركیه، آذربایجان، ارمنستان و  كنون با 4  گاز طبیعی است. ایران هم ا كشورهای همسایه بر محور تجارت  اقتصادی با 
تركمنستان در تجارت گاز مشاركت دارد و شهروندان عراقی نیز بزودی برق تولیدی با گاز عرضه شده ایران را مصرف خواهند كرد. 
گاز تولیدی از بزرگ ترین ذخیره گازی جهان،  كرات با 4 طرف تجاری جدید در جریان است و طی آینده نزدیک،  - همزمان، مذا
گاز اروپا و ایجاد  گاز ایران نفوذ به بازار  به چندین بازار منطقه ای دیگر عرضه خواهد شد. راهبرد میان مدت و بلندمدت صنعت 
محوری فعال بر اساس تجارت گاز طبیعی با قاره سبز به منظور كسب سهمی شایسته اولین دارنده ذخایر گازی جهان و كاهش 
آسیب پذیری اقتصاد ملی در جریان نوسانات سیاسی و افزایش تاب آوری اقتصاد ملی بر مبنای روابط مستحكم چندجانبه با 

اقتصاد جهانی است.

 ج: عملكرد مقایسه ای دولت یازدهم در یك نگاه

 عملكرد از ابتدا تاواحدنوع فعالیتردیف
پایان  تیرماه ٩٢

 عملكرد از ابتدا  تا
پایان آبان ٩٥

 عملكرد دولت
یازدهم

از  تیرماه 92 تا( 
 پایان خرداد 

)ماه 95

گاز از منابع1 21۸5.442۸76.۸6691/42میلیارد متر مكعببرداشت 

گاز2  خطوط انتقال 
34996371512155كیلومتراحداث شده

گاز بهره3  خطوط انتقال 
3243۸.2341921753/۸كیلومتربرداری  شده

 ایستگاه های تقویت4
71765عددفشار بهره برداری  شده

 توربوكمپرسورهای5
24425915واحدنصب شده

گاز به مخازن6  تحویل 
1034.156۸47.645۸13/49میلیون متر مكعبذخیره سازی

گازرسانی7  نیروگاههای 
6۸7911واحدشده

گاز شهری و۸  شبكه 
2413333049916365۸كیلومترروستایی اجرا شده

گاز شهری و9  انشعاب 
9241۸201056۸5۸31326763عددروستایی نصب شده

گاز10  تعداد مشتركین 
167642952073153۸3967243عددشهری و روستایی

 واحد تحت پوشش11
2051900924342۸573۸23۸4۸عددشهری و روستایی
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شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

مقدمه
فعالیت هــای  تفكیــك  اصــل  براســاس   1370 اســفندماه  در  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــركت 
كتشــاف وتولیــد نفــت خــام وگاز(از پاییــن دســتی)انتقال نفت خــام وفرآورده،پاالیــش، صــادرات، واردات و توزیــع  باالدستی)ا
فرآورده هــای نفتــی( در وزارت نفــت تاســیس و فعالیت هــای رســمی  آن از ســال 1371 آغــاز شــد. شــركت ملــی پاالیــش و پخــش 
فــرآورده هــای نفتــی ایــران بــه عنــوان یكــی از چهــار شــركت اصلــی وزارت نفــت، راهبــری و نظــارت بــر فعالیت هــای 3 شــركت 

فرعــی و ۹ شــركت پاالیشــی را برعهــده دارد.
گیــری از خدمــات 20 هــزار نفــر نیــروی مجــرب بــه انجــام مــی رســاند. در حــال حاضــر،  ایــن شــركت ماموریت هــای خــود را بــا بهــره 
كــردن و بهبود بخشــیدن  كشــور بــه فــرآورده هــای نفتــی، ایــن شــركت برنامــه مشــترك توســعه، روزآمد  باتوجــه بــه نیــاز روز افــزون 
بــه پاالیشــگاه هــا را بــه انجــام رســانده و برنامــه عظیــم ســاخت پاالیشــگاه هــای جدیــد را در دســت اجــرا دارد. فعالیت هــای 
شــركت ملــی پاالیــش و پخــش، همچنیــن در ســه بخــش عمــده دیگــر شــامل شــركت های مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران، 

پخــش فــرآورده هــای نفتــی وخطــوط لولــه و مخابــرات نیــز متمركــز اســت.

شركت پاالیش نفت آبادان
تاریخ تاسیس:12۸۸

تاریخ بهره برداری:12۹1
ظرفیت:400000 بشكه در روز

گازی خوراك: نفت خام اهواز- آسماری- دارخوین، ترش امیدیه و میعانات 
واحدهای تولیدی:

كاتالیســتی )بســتر  كــر/ آلكالســیون/ تبدیــل  كرا كــت  گاز مایــع/  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیردراتمســفر/ تقطیــر در خــالء/ 
گوگــرد/ واحدهــای جانبــی ثابــت(/ ایزومریزاســیون/ تهیــه پروپیلــن/ تصفیــه بنزیــن/ تصفیــه هیدروژنــی نفتــا/ تولیــد 

گواهینامه ها: 
ISO  9001 

ISO/TS29001
ISO14001

OHSAS18001
ISO 50001 
HSE/MS

مالكیت: شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴(

فرآورده                                            میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                             2100                                                                     

بنزین پایه                                                                        9350                                                                    

نفت سفید                                                                       2300                                                                   

گاز                                                                           17500                                                                      نفت 

كوره                                                                        19400                                                                    نفت 

نفتا                                                                                     5200 

سوخت جت                                                                      50

اطالعات ارتباطی: 
آبادان- حاشیه اروند - صندوق پستی 555

كدپستی:   631657۸۹54  
تلفن:061-5322۸050

www.abadan-ref.ir  061-5322۸0۸0:كس           فا

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند
تاریخ تاسیس: 136۸

تاریخ بهره برداری:1372
ظرفیت:250،000 بشكه در روز

خوراك: نفت خام اهواز- آسماری- دزفول شمالی
واحدهای تولیدی:

گاز مایــع/ تصفیــه هــای هیدروژنــی نفتــا، بنزیــن، نفت ســفید و  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیــردر اتمســفر، تقطیــر درخــالء/ 
گوگــرد/ تولیــد هیــدروژن/ تولیــد هیدروژنــی ایزومریزاســیون/  كــس/ تولیــد  نفــت گاز/ تبدیل كاتالیســتی احیــاء مــداوم/ آیزوما
گوگردزدایــی از تــه مانــده نفــت خــام )RCD( ، تهیــه پروپیلــن/ واحدهــای   ،)RFCC( كاتالیســتی تــه مانــده نفــت خــام تبدیــل 

نبی جا
گواهینامه ها: 

9001-ISO
14001-ISO
50001-ISO
27001- ISO

18001-OHSAS

مالكیت: شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴ (

فرآورده                                          میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                            2650 

بنزین پایه                                                                          14000

نفت سفید                                                                          1100

گاز                                                                            ۹500 نفت 

كوره                                                                          7700 نفت 

سوخت جت                                                                      ۹50                                                                                                                           
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شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

مقدمه
فعالیت هــای  تفكیــك  اصــل  براســاس   1370 اســفندماه  در  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــركت 
كتشــاف وتولیــد نفــت خــام وگاز(از پاییــن دســتی)انتقال نفت خــام وفرآورده،پاالیــش، صــادرات، واردات و توزیــع  باالدستی)ا
فرآورده هــای نفتــی( در وزارت نفــت تاســیس و فعالیت هــای رســمی  آن از ســال 1371 آغــاز شــد. شــركت ملــی پاالیــش و پخــش 
فــرآورده هــای نفتــی ایــران بــه عنــوان یكــی از چهــار شــركت اصلــی وزارت نفــت، راهبــری و نظــارت بــر فعالیت هــای 3 شــركت 

فرعــی و ۹ شــركت پاالیشــی را برعهــده دارد.
گیــری از خدمــات 20 هــزار نفــر نیــروی مجــرب بــه انجــام مــی رســاند. در حــال حاضــر،  ایــن شــركت ماموریت هــای خــود را بــا بهــره 
كــردن و بهبود بخشــیدن  كشــور بــه فــرآورده هــای نفتــی، ایــن شــركت برنامــه مشــترك توســعه، روزآمد  باتوجــه بــه نیــاز روز افــزون 
بــه پاالیشــگاه هــا را بــه انجــام رســانده و برنامــه عظیــم ســاخت پاالیشــگاه هــای جدیــد را در دســت اجــرا دارد. فعالیت هــای 
شــركت ملــی پاالیــش و پخــش، همچنیــن در ســه بخــش عمــده دیگــر شــامل شــركت های مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران، 

پخــش فــرآورده هــای نفتــی وخطــوط لولــه و مخابــرات نیــز متمركــز اســت.

شركت پاالیش نفت آبادان
تاریخ تاسیس:12۸۸

تاریخ بهره برداری:12۹1
ظرفیت:400000 بشكه در روز

گازی خوراك: نفت خام اهواز- آسماری- دارخوین، ترش امیدیه و میعانات 
واحدهای تولیدی:

كاتالیســتی )بســتر  كــر/ آلكالســیون/ تبدیــل  كرا كــت  گاز مایــع/  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیردراتمســفر/ تقطیــر در خــالء/ 
گوگــرد/ واحدهــای جانبــی ثابــت(/ ایزومریزاســیون/ تهیــه پروپیلــن/ تصفیــه بنزیــن/ تصفیــه هیدروژنــی نفتــا/ تولیــد 

گواهینامه ها: 
ISO  9001 

ISO/TS29001
ISO14001

OHSAS18001
ISO 50001 
HSE/MS

مالكیت: شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴(

فرآورده                                            میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                             2100                                                                     

بنزین پایه                                                                        9350                                                                    

نفت سفید                                                                       2300                                                                   

گاز                                                                           17500                                                                      نفت 

كوره                                                                        19400                                                                    نفت 

نفتا                                                                                     5200 

سوخت جت                                                                      50

اطالعات ارتباطی: 
آبادان- حاشیه اروند - صندوق پستی 555

كدپستی:   631657۸۹54  
تلفن:061-5322۸050

www.abadan-ref.ir  061-5322۸0۸0:كس           فا

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند
تاریخ تاسیس: 136۸

تاریخ بهره برداری:1372
ظرفیت:250،000 بشكه در روز

خوراك: نفت خام اهواز- آسماری- دزفول شمالی
واحدهای تولیدی:

گاز مایــع/ تصفیــه هــای هیدروژنــی نفتــا، بنزیــن، نفت ســفید و  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیــردر اتمســفر، تقطیــر درخــالء/ 
گوگــرد/ تولیــد هیــدروژن/ تولیــد هیدروژنــی ایزومریزاســیون/  كــس/ تولیــد  نفــت گاز/ تبدیل كاتالیســتی احیــاء مــداوم/ آیزوما
گوگردزدایــی از تــه مانــده نفــت خــام )RCD( ، تهیــه پروپیلــن/ واحدهــای   ،)RFCC( كاتالیســتی تــه مانــده نفــت خــام تبدیــل 

نبی جا
گواهینامه ها: 

9001-ISO
14001-ISO
50001-ISO
27001- ISO

18001-OHSAS

مالكیت: شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴ (

فرآورده                                          میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                            2650 

بنزین پایه                                                                          14000

نفت سفید                                                                          1100

گاز                                                                            ۹500 نفت 

كوره                                                                          7700 نفت 

سوخت جت                                                                      ۹50                                                                                                                           
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اطالعات ارتباطی: 
راهــی  ســه   - بروجــرد  جــاده   20 كیلومتــر  اراك- 

شــازند
صندوق پستی 3۸671-41111

تلفن: 0۸6-3674541-4
كس:33494011 -086 فا

www.ikorc.ir

شركت پاالیش نفت اصفهان
تاریخ تاسیس: 1355

تاریخ بهره برداری:135۸
ظرفیت:375،000 بشكه در روز

خوراك: نفت خام مارون/ شادگان
واحدهای تولیدی:

كاهــش   / خــالء  در  تقطیــر  اتمســفر،  در  تقطیــر 
نفتــا/  كاتالیســتی  تبدیــل  و  تصفیــه  گرانــروی/ 
گاز مایــع/  تصفیــه هــای هیدروژنــی نفتــا/ تهیــه 
كاتالیســتی/ بســتر ثابــت و احیــاء مــداوم/  تبدیــل 
كــس/ تهیــه هیــدروژن/ ایزومریزاســیون/  آیزوما

گوگــرد/ واحدهــای جانبــی تولیــد 
گواهینامه ها: 

9001:2008-ISO
29001:2010-TS/ ISO

14001:2004 ISO
18001:2007-OHSAS

مالكیت: بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال۱39۴ (

فرآورده                                                     میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                                      2200 

بنزین پایه                                                                                 12100 

نفت سفید                                                                               2700

گاز                                                                                    20۹00 نفت 

كوره                                                                                 10۹00 نفت 

سوخت جت                                                                            1200

نفتا                                                                                              1000

اطالعات ارتباطی: 
كیلومتر 5 جاده تهران اصفهان- 

صندوق پستی ۸1465-415
كدپستی: ۸33511315

تلفن:30- 031-33۸02715
كس:031-366۸6۹62 فا

www.eorc.ir
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شركت پاالیش نفت بندرعباس
تاریخ تاسیس: 1371

تاریخ بهره برداری:1376
ظرفیت:320،000 بشكه در روز

گازی خوراك: نفت خام سنگین/ میعانات 
واحدهای تولیدی:

گاز مایــع/ تصفیــه هــای هیدروژنــی نفتــا و نفــت ســفید/ تهیــه  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیــر در اتمســفر/ تقطیــر در خــالء/ 
گوگــرد/ واحدهــای جانبــی كــس/ تولیــد  كاتالیســتی احیــاء مــداوم/ آیزوما هیــدروژن/ تبدیــل 

گواهینامه ها: 
ISO9001:2008

ISO14001:2004 
ISO/ TS29001:2010

ISO50001:2011
ISO/ IEC17025:2010

HSE/MS
OHSAS18001:2007

IMS

مالكیت:  بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴(

فرآورده                                             میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                                  1250

بنزین پایه                                                                             ۸050

نفت سفید                                                                            2700

گاز                                                                               15500 نفت 

كوره                                                                             10600 نفت 

سوخت جت                                                                         5۹0

نفتا                                                                                          3100

اطالعات ارتباطی: 
بندرعباس- صندوق پستی  7۹145-31۸4

تلفن:076-335641۸0
كس:076-33564157 فا

www.baorco.ir

شركت پاالیش نفت تبریز
تاریخ تاسیس: 1353

تاریخ بهره برداری:1357
ظرفیت:110،000 بشكه در روز

خوراك: نفت خام اهواز- آسماری
واحدهای تولیدی:

گاز مایــع/ تصفیه هــای هیدروژنــی نفتــا و نفــت ســفید/ تولیــد  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیــر در اتمســفر، تقطیــر در خــالء / 
گوگــرد/ واحدهــای جانبــی كــس/ تولیــد  كاتالیســتی بســتر ثابــت و احیــاء مــداوم/ آیزوما هیــدروژن/ اســتخراج بنــزن/ تبدیــل 

گواهینامه ها: 
ISO9001:2008

ISO14001:2004 
ISO/ TS29001:2010
OHSAS18001:2007
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مالكیت:  بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴(

فرآورده                                                            میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                                     560  

بنزین پایه                                                                                3۹00

نفت سفید                                                                                650

گاز                                                                                     6000 نفت 

كوره                                                                                 3400 نفت 

اطالعات ارتباطی: 
تبریز- جاده آذرشهر -  سه راه سرد رود 

صندوق پستی: 4156
كدپستی: 51۹7131111

تلفن:041-34205570-۸5
كس:041-3524۸7۹1 فا

www.Tbzrefinery.co.ir

شركت پاالیش نفت تهران
تاریخ تاسیس: 1344

تاریخ بهره برداری:134۸ پاالیشگاه جنوبی- 1352 پاالیشگاه شمالی
ظرفیت:250،000 بشكه در روز

خوراك: نفت خام سبك اهواز- آسماری، نفت خام مارون- شادگان
واحدهای تولیدی:

گاز مایــع/ تصفیــه هــای هیدروژنی نفتــا،  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیردراتمســفر/ تقطیردرخــالء / تهیــه روغــن در خــالء/ 
كــس/ ایزومریزاســیون/  كاتالیســتی بســتر ثابــت/ آیزوما نفت ســفید و نفــت گاز/ تولیــد هیــدروژن/ ایزومریزاســیون / تبدیــل 

گوگــرد/ واحدهــای جانبــی تولیــد 

گواهینامه ها: 
9001:2008-ISO
14001:2004 ISO

29001:2007-TS/ ISO
18001:2007-OHSAS

50001:2011-ISO
MS/HSE

مالكیت:  بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال 13۹4(

فرآورده                                            میزان تولید )مترمكعب در روز(

گاز مایع                                                                               1500

بنزین پایه                                                                              6100

نفت سفید                                                                              1450

گاز                                                                                13300 نفت 

كوره                                                                              7400 نفت 

سوخت جت                                                                           1600
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اطالعات ارتباطی: 
تهران- جاده قدیم قم - نرسیده به باقرشهر - بلوار پاالیشگاه

صندوق پستی 4173 - 1۸735
كدپستی 1۸73313111  

تلفن:021-55۹01021
كس:021-61622551 فا

www.tehranrefinery.ir

شركت پاالیش نفت  شیراز
تاریخ تاسیس: 1350

تاریخ بهره برداری:1352
ظرفیت: 5۸،000  بشكه در روز

گازی از حوزه آغار و داالن  گچساران، سروستان، سعادت آباد و میعانات  خوراك: نفت خام میدان های 
واحدهای تولیدی:

گاز مایــع/ تصفیــه هــای هیدروژنــی نفتــا و نفــت ســفید / تولیــد  گرانــروی/ تهیــه  كاهــش  تقطیــر در اتمســفر/ تقطیــر در خــالء / 
گوگــرد/ واحدهــای جانبــی كــس/ تولیــد  كاتالیســتی بســتر ثابــت/ آیزوما هیــدروژن/ تبدیــل 

گواهینامه ها: 
ISO9001:2008-
ISO14001:2004 

OHSAS18001:2007-
IMS

مالكیت:  بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی )سال ۱39۴(

فرآورده                          میزان تولید)مترمكعب در روز(

گازمایع                                                            240  

بنزین پایه                                                        1400

نفت سفید                                                        200

گاز                                                           3300 نفت 

كوره                                                         1۹00 نفت 

سوخت جت                                                   170    
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اطالعات ارتباطی:
كیلومتر 22 جاده شیراز- اصفهان 

صندوق پستی 734۹1-63115 
كدپستی 734۹163115

 تلفن : 071-3۸217561-۹
كس:071-3۸21۸2۸3       021-3۸21۸774    فا

www.sorc.ir

شركت پاالیش نفت كرمانشاه 
تاریخ تاسیس: 1347

تاریخ بهره برداری :1350
ظرفیت : 21،000 بشكه در روز

خوراك: نفت خام شهر، سركان و ماله كوه و ا هواز-آسماری
واحدهای تولیدی: 

ــد  ــت/ تولی ــتر ثاب ــتی بس كاتالیس ــل  ــفید/ تبدی ــت س ــا و نف ــی نفت ــای هیدورژن ــه ه ــع /تصفی گاز مای ــفر/تهیه  ــر در اتمس تقطی
پنتــان/ واحدهــای جانبــی

گواهینامه ها
ISO -9001 :  2008

ISO-14001  :  2004
OHSAS -18001 : 2007

IMS

مالكیت:  بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی) سال 13۹4(

فرآورده                                              میزان تولید)مترمكعب در روز(

گازمایع                                                                    70

بنزین پایه                                                                 630

نفت سفید                                                                 100

گاز                                                                   ۹60 نفت 

كوره                                                                1250    نفت 

اطالعات ارتباطی :
كرمانشاه- بلوار شهید بهشتی روبروی پارك شاهد 

كدپستی 67147۹۹7۹4 
تلفن:  314۹7100 - 0۸3

كس:   3۸363022 – 0۸3 فا
www.korc.ir   

• شركت پاالیش نفت الوان
تاریخ تاسیس:1354

تاریخ بهره برداری:1355
ظرفیت:60،000  بشكه در روز

گازی پارس جنوبی خوراك: نفت خام میدان های الوان و میعانات 
واحدهای تولیدی:

گاز/ تبدیــل  گازمایع/تصفیــه هــای هیدروژنــی ،نفتــا، نفــت ســفید و نفــت  تقطیــر در اتمســفر/ تقطیــر در خــالء/ تهیــه 
جانبــی واحدهــای  ایزومریزاســیون/  ثابــت/  بســتر  كاتالیســتی 

گواهینامه ها
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ISO -9001 :  2008
ISO EN BS-9002  :  1994

ISO -14001 :  2006
TS/ISO-29001 :  2010

ISO -50001 :  2011
OHSAS -18001 : 1999

مالكیت:  بخش خصوصی )تحت نظارت شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران(

میانگین تولید فرآورده های اصلی)سال ۱39۴(

                        فرآورده                              میزان تولید)مترمكعب در روز(

گازمایع                                                            130

بنزین پایه                                                          2100

گاز                                                            2۸00 نفت 

كوره                                                          2000 نفت 

اطالعات ارتباطی :
شیراز- صندوق پستی 71365-56۸

تلفن : 021- 61623140         021- 61622677      071-38316240 
كس:071-38316250 فا

www.lorc.ir

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

كــه  در  شــركت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران در ســال ١٣٠٧ )١٩٢٨میــالدی(  تشــكیل شــده و بیــش از ٨٥ ســال اســت 
كشــور فعالیــت دارد. امــر تامیــن و توزیــع فــرآورده هــای نفتــی 

ایــن شــركت بــا دارا بــودن بیــش از 6243 نفــر پرســنل دائــم و حــدود 10 هــزار نفــر پرســنل غیررســمی، از امكانــات و تأسیســات 
زیــر  بهــره مــی بــرد

• 37 منطقه
• 232 ناحیه

• 3742 جایگاه عرضه ی فرآورده های نفتی
 )CNG( گاز • 2320جایگاه عرضه ی 
گیری هواپیمایی • 50 مركز سوخت 

گاز مایع گازكش برای حمل فرآورده های نفتی و  • 12000دستگاه نفتكش و 
كشتی و شناور نفتكش دریایی • 5 فروند 

• تأسیسات ذخیره سازی چهار فرآورده ی عمده با ظرفیت13 میلیارد لیتر

شــركت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران وظیفــه مدیریــت تأمیــن و نظــارت بــر توزیــع روزانــه  بیــش از 200 میلیــون لیتــر 
كشــور عهــده دار اســت. ایــن شــركت از لحــاظ ســاختار ســازمانی دارای 10 مدیریــت )امــور  انــواع فــرآورده هــای نفتــی را در سراســر 
مالــی، بازرگانــی، صــادرات و واردات، برنامــه ریــزی، تأمیــن و توزیــع، ســامانه ی هوشــمند ســوخت، عملیــات، منابــع انســانی، 
مهندســی و طــرح هــا، و مدیریــت CNG ( و ۹ واحــد بالفصــل )بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت، امــور حقوقــی، بازرســی فنی، 
ج  كمیســیون مناقصــات، اداره پیشــگیری از عرضــه خــار پژوهــش و توســعه، حراســت، حسابرســی داخلــی، روابــط عمومــی، 

شــبكه و مقابلــه بــا قاچــاق فــرآورده هــای نفتــی( اســت.
كلیة فعالیت های عملیاتی و اداری با هدف چابك سازی سازمان و  احراز  استفاده از فناوری های پیشرفته و روزآمدسازی 
كه این شركت به طور جدی به  رتبة اول در صنعت توزیع فرآورده های نفتی در سطح منطقه، از جمله برنامه هایی است 

آن توجه دارد.
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توانمندی ها:
• برنامه ریزی و تعیین خط مشی توزیع سوخت

CNG مدیریت و اجرای توزیع فرآورده های نفتی وگاز طبیعی فشرده •
• نظارت بر عملیات توزیع سوخت

• تعمیر و نگهداری تأسیسات ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی 
• احداث مخازن و انبارهای ذخیره سازی فرآورده های نفتی

گاز • اجرا و نظارت بر سامانه هوشمند توزیع بنزین و نفت 

   میزان مصرف فرآورده های نفتی اصلی در سال ۱39۴
مترمكعب در روزفرآورده

١٠٠٠٠گاز مایع

٧١١٠٠بنزین

٨٥٠٠نفت سفید

٨٣٢٠٠نفتگاز

٢٥٦٠٠نفتكوره

١٩٨٤٠٠جمع

اطالعات ارتباطی:
تهران، خ ایرانشهر شمالی، نبش خ شهید برادران شاداب 

كدپستی: 1583746۹11
تلفن : 021-8412۹

كس:88325268 -021 فا
www.niopdc.ir

شركت  خطوط لوله ومخابرات نفت ایران
كالن نفــت  كــه ماموریــت آن  انتقــال  ایــن شــركت زیرمجموعــه شــركت ملــی پاالیــش و پخــش فــراورده هــای نفتــی ایــران اســت 
ــا انجــام آن نقــش موثــری در شــكوفایی و بهینــه  كــه ب ــا وارداتــی اســت  خــام خــوراك پاالیشــگاه ها و فــرآورده هــای تولیــدی و ی
ــه  ــبانه روزی ب ــورت ش ــه ص ــكن ب ــات و فشارش ــت، تاسیس ــال نف ــز انتق ــن 186 مرك ــد. همچنی ــا می كن ــی ایف ــاد مل ــازی اقتص س
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ــت  ــركت دریاف ــن ش ــرآن، ای ــالوه ب ــد. ع ــور می پردازن كش ــم  ــگاه مه ــت پاالیش ــه هف ــد ب ــادی تولی ــام از مب ــت خ ــن نف ــال ایم انتق
كــوره و ســوخت جــت( از پاالیشــگاه هــا و مبــادی واردات و  گاز، نفــت   فرآورده هــای نفتــی)از قبیــل بنزین،نفــت ســفید، نفــت 
كشــور،تامین ســوخت مایــع برخــی از نیروگاه هــا، ســوخت  انتقــال آن هــا بــه انبارهــای نفــت متصــل بــه خطــوط لولــه در سراســر 
ــر 123  ــغ ب ــرد انتقــال ســاالنه بال كارك ــا  كنتــرل شــبكه ای را ب فرودگاه هــا و بخشــی از خــوراك صنعــت پتروشــیمی و در مجمــوع 

كیلومتــر خطــوط لولــه و 256 ایســتگاه مخابراتــی بــر عهــده دارد. میلیــارد لیتــر مــواد نفتــی از طریــق حــدود 14 هــزار 
مدیریت خطوط لوله

مدیریــت  خطــوط لولــه فعالیتهــای خــود را ا ز طریــق 12 منطقــه عملیاتــی تهران،خوزســتان، لرســتان، مركــزی، شــمال شــرق، 
فــارس، شــمال غــرب، اصفهــان، غرب،جنــوب شــرق ، شــمال و خلیــج فــارس بــه انجــام مــی رســاند. ایــن مدیریــت مســؤولیت 
كیلومتــر نفــت خــام و فــرآورده  ،تغذیــه پاالیشــگاه ها، انتقــال  كاركــرد ســاالنه بالــغ بــر 56 میلیــارد تــن  كنتــرل شــبكه ای بــا 
فرآورده هــای نفتــی ،انتقــال فرآورده هــای تولیــدی شــركت هــای پاالیشــی و انتقــال فرآورده هــای وارداتــی بــه انبارهــای مربوطــه 
كــه بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف مقــررآن، عــالوه بــر  را بــر عهــده دارد . ایــن انتقــال مســتلزم عملیاتــی شــبانه روزی اســت 
گیــری ازآزمــوده تریــن نیروهــای عملیاتــی، از تأسیســات و تجهیــزات اساســی  جــاده هــای دسترســی بــه خطــوط لولــه و بهــره 

زیــر اســتفاده مــی شــود:

كیلومتر خطوط لوله از قطرهای 6 تا 36 اینچ  14000 •
• 1۸6 ایستگاه مركز انتقال نفت ، فشارشكن و تأسیسات

كاتدیك • 320 ایستگاه حفاظت 
كز انتقال نفت و تأسیسات • 1350000 اسب بخار قدرت نصب شده)واحدهای اصلی( در مرا

• 375 دستگاه پمپ های اصلی تقویت فشار
• 163 دستگاه نیروی محركه ازنوع توربین

• 24۸ دستگاه نیروی محركه از نوع الكتروموتور
• 24 دستگاه توربوژنراتور

3 دستگاه الكتروموتور دور متغیر
42 دستگاه مخزن نفت خام به ظرفیت 1،070،000،000 لیتر
19۸ دستگاه مخزن نفت خام به ظرفیت 950،000،000 لیتر

كیلوولت – قدرت برق مصرفی 1۸0 مگاوات 161 واحد پست های برق 33 و 20 
كیلوولت 17 واحد پست های برق 63 

• توانمندی ها 
كز انتقال نفت، خطوط لوله و سایر تأسیسات صنعتی جانبی • احداث و راه اندازی مرا

كز انتقال نفت • بهره برداری از مرا
گازی • نگهداشت و تعمیرات اساسی انواع توربین های 

گریز از مركز • نگهداشت و تعمیرات اساسی انواع تلمبه های 
• سوخت رسانی به نیروگاه های برق

• عیب یابی ، بازسازی ونوسازی خطوط لوله و پوشش آن
• نصب و راه اندازی انواع پست های برق فشار قوی

گازی • نصب و راه اندازی انواع توربین های 
مدیریت مخابرات

كارآمــد امــكان پذیــر نیســت.   عملیــات موفــق انتقــال و پاالیــش در صنعــت نفــت بــدون برخــورداری از شــبكه مخابراتــی 
كارآمدتریــن خدمــات صنعتــی  مدیریــت مخابــرات شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران همــراه صنعــت نفــت بــا ارائــه 
ــه ،  گســترده خطــوط لول كامپیوتــری ، تأسیســات و شــبكه  ــر برقــراری ارتبــاط  ــاال، عــالوه ب و برخــورداری از ضریــب اطمینــان ب
مســئولیت تامیــن ارتباطــات بخــش اعظــم صنعــت نفــت را بــرای شــركت های تابعــۀ صنعــت نفــت علی الخصــوص شــركت مّلــی 

پاالیــش و پخــش را برعهــده دارد.
•  امكانات

كیلومتر   - شبكه رادیویی ، شامل 293 ایستگاه رادیویی با ظرفیت بالغ بر 2 میلیون دو مگابیت 
- شبكه های تلفن ، شامل 250 دستگاه مركز تلفن با 75 هزار پورت 

كیلومتر در زوج های مختلف كابل های داخلی ، با ظرفیتی بالغ بر -/150/000  كابل های زیر زمینی و  - شبكه 
- شبكه تلفن مدیریت )كی سیستم(، شامل 300 دستگاه مجموعا با ظرفیتی بالغ بر  2700 پورت

WAN جهت ارتباط امن در شبكه IP )VPN/MPLS( شبكه -
كیلومتر مربع سطح پوشش - شبكه VHF موبیل سراسری مسیر خطوط لوله و پاالیشگاه ها با 100 هزار 

WAN كی سیستم مدیریت یكپارچه در سطح شبكه - استفاده از 
- سیستم های صوتی صنعتی و غیرصنعتی ، به منظور اعالم حریق و عملیات 
- 100 ترمینال ماهواره ای برای تامین نیازهای موقت واضطراری و زمان بحران



50

كیلومتــر شــبكه فیبرنــوری 16 و 24 رشــته ای بــرای تامیــن نیازهــای روز افــزون مخابراتــی و دیتــا بــه عــالوه مصــارف   4000 -
كنفرانــس ویدئویــی SCADA، اینترنــت و ... آمــوزش از راه دور، 

- شبكه های WAN و LAN در 165 ایستگاه
WAN در سطح شبكۀ  Gbps3000  شبكۀ دیتا با پهنای باند -

• توانمندی ها 
F.H.V كروویو و گیری از شبكه های رادیویی ما -  طراحی، نصب راه اندازی و بهره 

گیری از شبكه سوئیچIP-Based در صنعت نفت  -  طراحی ، نصب و راه اندازی و بهره 
كاربری در محیط های صنعتی -  طراحی، نصب، راه اندازی سیستم های صوتی مخصوصا برای 

-  تعمیر ،نگهداری و بهره برداری از شبكه های رادیویی، تلفنی و فیبرنوری
-  تست و آزمایش شبكه های  IP  Basedدر سه الیه مختلف شبكه

اطالعات ارتباطی:
تهران، خیابان شهیدقرنی- شماره 1۸۸

كدپستی: 15۹۸۹۹5۹13
تلفن گویا:021-61651

كس:021-616300064 فا
www.ioptc.ir

   شركت  ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شــركت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران بــه عنــوان یكــی از شــركت هــای تابعــه شــركت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده 
كلیــه طــرح هــای زیربنایــی در بخــش پاییــن دســتی صنعــت نفــت اعــم از احــداث  هــای نفتــی ایــران، عهــده دار اجــرای 
كشــور اســت. پاالیشــگاه ها، مخــازن ذخیــره ســازی ، احــداث خطــوط لولــه انتقــال نفت خــام و فــرآورده هــای نفتــی در سراســر 

الف( طرح های احداث ، نوسازی و افزایش ظرفیت پاالیشگاه
اهم تجارب :

-  پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند
-  پاالیشگاه بندرعباس

كارخانه روغن سازی اصفهان  -
-  رفع تنگناهای افزایش ظرفیت پاالیشگاه بندرعباس
-  نوسازی و افزایش ظرفیت پاالیشگاه آبادان)فاز یك(

كیفیت فرآورده های پاالیشگاه تهران -  بهینه سازی فرایند و بهبود 
كیفیت فرآورده های پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند -  افزایش ظرفیت و بهبود 




