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 تابعه وزارت نفت هايشركتمعرفي 

 )صرفاً  ويژه شركت هاي دارنده نياز و مجوز استخدام(
 :نفتوزارت 

ميليارد بشکه ذخاير درجاي هيدروکربور مايع )نفت خام، مايعات و  836کشورمان جمهوري اسالمي ايران با برخورداري از 
تريليون متر مکعب ذخاير گازي و با قرار گرفتن در رتبه نخست دنيا از حيث برخورداري از مجموع  34ميعانات گازي( و حدود 

 د.اظ امنيت انرژي در جهان قرار داربديلي از لحذخاير هيدروکربوري، در جايگاه بي
نفت وظيفه اعمال اصل مالکيت و حاکميت ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز، همچنين تفکيك وظايف حاکميتي از وزارت 

شرکت  4ساختار سازماني اين وزارتخانه از يك ستاد مرکزي و  .تصدي در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور را برعهده دارد
هاي نفتي ايران و شرکت ملي صنايع ي گاز ايران، شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردهتابعه شامل؛ شرکت ملي نفت ايران، شرکت مل

برداري، بازاريابي، هاي فرعي خود، بر عمليات اکتشاف، توليد و بهرهاست و از طريق نظارت بر شرکتپتروشيمي ايران تشکيل شده
هاي فني و مهندسي مناسب براي نگهداري د. تدوين سياستنمايهاي نفتي نظارت ميتوزيع و فروش نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده

گذاري، هدايت و راهبري خريد و پتروشيمي و ساير تأسيسات وابسته، سياست، پااليش و پخش و حفظ تأسيسات صنايع نفت، گاز 
گذاري در فت سياستهاي بازرگاني و مراکز خريد صنعت نو ساخت کاال در زنجيره تأمين و ايجاد بستري يکپارچه در کليه بخش

فرآيند ارتقاء ساخت داخل کاال و تجهيزات مورد نياز صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش به منظور حمايت و خودکفايي، مديريت 
موقع، باکيفيت و قيمت مناسب و افزايش قابليت ارتباط با سازندگان داخلي و بهبود توان سازندگان داخلي در جهت تامين کاالي به

هاي ينان از تامين کاال در شرايط بحراني، ارتقاء نظام نگهداري و تعميرات کارآمد بر مبناي نظام پيشگيرانه و کاهش هزينهاطم
هاي مديريت نت )نگهداري و تعميرات( متناسب با توسعه روزافزون صنعت نفت، نگهداري و تعميرات و مکانيزاسيون سيستم

تالش در جهت نيل به ساختار فناورمحور از طريق ت، پژوهش، فناوري و نوآوري در صنعت نفساماندهي، سازماندهي و استقرار نظام 
هاي وظايف مجموعه وزارت نفت پژوهش و فناوري در تعامل با واحدهاي عملياتي و اجرايي در سطح صنعت نفت از جمله حوزه

از درآمد ارزي دولت را از طريق صدور نفت خام و  است. اين وزارتخانه عالوه بر تأمين نيازهاي اصلي انرژي، بخش قابل توجهي
 کند.هاي نفتي، تأمين ميفرآورده

کل هاي ستادي و واحدهاي مستقل وابسته به وزارت) پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت ها ، ادارهوزارت نفت از معاونت
رکت ملي گاز ، شرکت ملي پااليش و پخش هاي اصلي) شرکت ملي نفت ،شالمللي انرژي( ، شرکتنفت، موسسه مطالعات بين

هاي فرعي و تابعه تشکيل گرديده است که با توجه به مجوز استخدام هاي نفتي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي(، شرکتفرآورده
 هاي خدمتي آتي پرداخته شده است:صادره و به منظور آشنايي بيشتر داوطلبان ذيالً صرفاً به توضيح مختصري از محل

 ت نظارت بر منابع هيدروكربوريونمعا

موقع از ابزارهاي گيري هوشمندانه و بهدهد که با بهرهدر دنياي امروز دارا بودن منابع هيدروکربوري اين امکان را به کشورها مي
وري در جهان سرمايه و فناوري در مسير پيشرفت و توسعه گام بردارند و ايران به عنوان بزرگترين دارنده منابع و ذخاير هيدروکرب

 از اين قاعده مستثني نبوده است.
هاي پذير و کاهش سهم منابع فسيلي در سبد انرژي جهان در دهههاي تجديدناگفته پيداست که با ظهور و افزايش مصرف انرژي

بود. با اين اوصاف ناپذير خواهد گيري به موقع از اين منابع در ايران ضرورتي اجتناباي اثربخش در بهرههاي توسعهآتي، سياست
هاي  ابالغي بيش از آفريني معاونت نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت در اجراي وظايف حاکميتي محوله و سياستنقش

ها و وظايف معاونت نظارت بر توان از اهم مسئوليتهاي ذيل را ميراهبري و نظارت بر فعاليت .نمايدهر زمان ديگري ضروري مي
 کربوري وزارت نفت برشمرد.منابع هيدرو

  اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر ذخاير و منابع نفت و گاز کشور از طريق صدور پروانه اکتشاف و توليد، راهبري
شوراي عالي هاي هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي و هاي تخصصي ذيربط از جمله راهبري دبيرخانهها و شورايدبيرخانه

و گاز و شوراي عالي اکتشاف براي اجراي هرچه دقيق تر اعمال حق حاکميت و مالکيت بر ذخاير مهندسي مخازن نفت 
 .هيدروکربوري
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 هاي نفتي اصليخام، گاز، ميعانات و مايعات گازي و فرآوردههاي کمي و کيفي مبادالت نفتنظارت بر حسن اجراي سنجش 

 حفاري، توسعه، توليد و ازدياد برداشت از منابع هيدروکربوريهاي مربوط به حوزه اکتشاف، راهبري و نظارت بر فعاليت 

 راهبري و نظارت بر تهيه، تدوين و انتشار ساالنه گزارش آمار ذخاير هيدروکربوري کشور 

کل شامل نظارت بر منابع هيدروکربوري و اکتشاف، نظارت ساختار اصلي معاونت نظارت بر منابع هيدروکربوري بر پايه سه اداره

 بود و ازدياد برداشت از مخازن و نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتي شکل گرفته است.بر به

 بر منابع هيدروكربوري و اكتشاف كل نظارتاداره -الف

هاي حوزه باالدستي صنعت کل نظارت بر منابع هيدروکربوري و اکتشاف در راستاي تحقق وظايف حاکميتي و مأموريتاداره

ريزي راهبردي در حوزه اکتشاف، حفاري، توسعه، ها، اهداف کالن و برنامهمشيها، خط. تعيين و تبيين سياستکندنفت فعاليت مي

برداري توليد و اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر ذخاير و منابع نفت و گاز کشور از طريق صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره

ها در زنجيره يکپارچه اکتشاف تا هاي صادره و فعاليتعاليه بر حسن اجراي مفاد پروانهو مديريت منابع سازماني، همچنين نظارت 

 کل بوده است.سازي منابع هيدروکربوري از اهداف تشکيل اين ادارهبرداري، انتقال، ذخيرهبهره

 بهبود و ازدياد برداشت از مخازن كل نظارت براداره -ب

هيئت  18/07/1395ه مورخ  53521ت  /86453داشت از مخازن بر اساس مصوبه شماره  کل نظارت بر بهبود و ازدياد براداره

ريزي هاي کالن و برنامهمشيها، خطمحترم وزيران تشکيل شده است. پيگيري تکاليف محوله در اين سند، تعيين و تبيين سياست

اشت از ذخاير و منابع نفت و گاز کشور مبتني بر اسناد برداري صيانتي، بهبود و ازدياد بردراهبردي در حوزه مطالعات مخازن، بهره

سازي عمليات توليد و ازدياد هاي مرتبط در راستاي توليد صيانتي، بهينهباالدستي و مديريت منابع سازماني و نظارت کالن بر طرح

 کل بوده است.اداره هاي مصوب از اهداف تشکيل اينبرداشت از منابع هيدروکربوري کشور و همچنين انطباق با برنامه

 كل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتياداره -ج 

هاي کمي و کيفي مبادالت در چارچوب اسناد باالدستي مشتمل بر هاي مربوط به حسن سنجشنظارت و راهبري فعاليت

گيري گيري از تجهيزات اندازه، با بهرههاي وزارتيها، مصوبات و دستورالعملدستورالعمل اوزان و احجام ابالغي هيئت دولت و ابالغيه

دقيق منطبق بر استانداردهاي معتبر و مرتبط در کليه مبادي صادراتي و مبادالتي کشور در راستاي صيانت از منابع وزارت نفت به 

و فرورده هاي نفتي  نيابت از دولت در حوزه مقادير توليد، صادرات، واردات و مبادالت نفت خام، گاز، ميعانات گازي و مايعات گازي

 کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتي بوده است.اصلي از اهداف تشکيل اداره

 پژوهشگاه صنعت نفت:

تأسيس شد و هدف اوليه  1338در سال « اداره توسعه تحقيقات شرکت ملي نفت ايران»پژوهشگاه صنعت نفت در آغاز با نام 

مرکز پژوهش و خدمات »مواد نفتي بود. بعد از پيروزي انقالب اسالمي، نام اين سازمان به آن، تحقيق و پژوهش در زمينه کاربرد 

نامه اصولي ، اين مرکز، طبق موافقت 1368ها در راستاي اهداف موردنظر پرداخت. در سال تغيير يافت و به توسعه فعاليت« علمي

نام گرفت و با هدف انجام تحقيقات بنيادي، کاربردي و « پژوهشگاه صنعت نفت»شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 

 هاي خود ادامه داد.اي به فعاليتتوسعه

سازي فناوري با رويکرد اصل انجام پژوهش براي توسعه راهبرد پژوهشگاه صنعت نفت، ايجاد ارزش افزوده از راه توليد و تجاري

پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي  صنعت نفت در سه مجموعه: هاي پژوهشگاههاي جديد است. فعاليتسازي فناوريو داخلي

 شود.انجام مي توسعه انرژي و محيط زيست پرديس پژوهش و و دستي نفت پرديس پژوهش و توسعه صنايع پايين، نفت
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 :شركت ملي نفت ايران

هاي صنعت نفت اعم از اکتشاف، گذاري فعاليتدار سامان بخشيدن و سياستتاکنون عهده 1330شرکت ملي نفت ايران از سال 
هاي عظيم حفاري، توليد، پژوهش و توسعه و همچنين صادرات نفت و گاز بوده است. اين شرکت با در اختيار داشتن ذخيره

تر شدن رفت دانش و فناوري صنعت نفت و پيچيدهآيد. با پيشهاي نفتي جهان به شمار ميهيدروکربوري، يکي از بزرگترين شرکت
اي و هاي ملي، منطقههاي اقتصادي و سياسي، جايگاه شرکت ملي نفت ايران نيز ارتقاء يافته است. از اين رو سياستمناسبت

شرکت قرار دارد. همکاري با کشورهاي مهم صنعتي در زمينه تأمين انرژي و ايجاد ثبات در بازارهاي جهاني نفت در دستور کار اين 
الملل، مديريت پژوهش و فناوري، مديريت شرکت ملي نفت ايران مجموعه اي سازمان يافته از واحدهاي مديريتي )مديريت امور بين

ريزي تلفيقي، مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز، مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات، مديريت توسعه منابع برنامه
ديريت امور مالي، مديريت امور حقوقي، مديريت اکتشاف، مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست، مديريت نظارت بر انساني، م

عمومي، هسته گزينش،  هاي ستادي )روابطخيز، مديريت پشتيباني ساخت و تامين کاال(، واحدهاي عمراني مناطق نفتطرح
سازي مصرف ي داخلي(، سازماني )سازمان بهداشت و درمان، شرکت بهينهحراست، امور بازرسي و پاسخگويي به شکايات، حسابرس

خيز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، شرکت نفت و گاز پارس، هاي توليدي )شرکت ملي مناطق نفتسوخت(، شرکت
ملي حفاري ايران، هاي خدمات فني )شرکت شرکت نفت فالت قاره ايران، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت خزر( و شرکت

 شرکت مهندسي و توسعه نفت، شرکت پايانه هاي نفتي ايران، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس( است.

 شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب:

مخزن  65ميدان و  45  با  ترين شرکت تابع شرکت ملي نفت ايرانخيز جنوب به عنوان بزرگمناطق نفت  ملي شرکت
درصد  80هزار کيلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود  70اي افزون بر هيدروکربوري بزرگ و کوچك در گستره

چون اهواز، گچساران، مارون، هاي بزرگي همکند. در اين قلمرو وسيع نفتي ميداندرصد گاز کشور را توليد مي 16نفت خام و 
هاي وزارت نفت مبني بر ايجاد ها و برنامهبا توجه به سياست 1379در سال  ج و پارسي و بي بي حکيمه قرار دارند.آغاجاري، کرن

خيز جنوب مورد بازنگري قرار گرفت و شرکت ملي مناطق ها، ساختار سازماني مناطق نفتتغيير و تحول در نحوه اداره فعاليت
شرکت خدماتي و  4شرکت بهره برداري نفت و گاز و  5شرکت فرعي شکل گرفت ) خيز جنوب در قالب يك ستاد مرکزي و نهنفت

شرکت خدماتي و تخصصي منحل، و به عنوان مديريت هاي  4، 1395تا  1393هاي تخصصي( که پس از تغييرات مجدد طي سال
 ستادي تغيير ساختار دادند.

 هاي تابعه شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب:شركت

هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز است که براساس موقعيت جغرافيايي و ميدان 5خيز جنوب داراي نفت ملي مناطق شرکت
 اند.اصلي کددارون، مددارون، آغاجاري، گچساران و مسجدسليمان تأسيس شده

 برداري نفت و گاز كارونركت بهرهش -1-1

هاي برداري نفت و گاز کارون با مرکزيت اهواز مسئوليت راهبري و توليد صيانتي نفت، گاز و مايعات گازي از ميدانبهره شرکت
 دار است.واقع در شهرستان اهواز و حومه از جمله بزرگترين ميدان نفت خام ايران)اهواز آسماري و بنگستان( را عهده

 برداري نفت و گاز مارونبهرهكت شر -1-2

هاي نفتي غرب رودخانه مارون )جراحي( خام و گاز از ميدانبرداري و استحصال نفتبرداري نفت و گاز مارون، بهرهشرکت بهره
 دار است.هاي مارون، کوپال و شادگان را عهدهشامل ميدان

 برداري نفت و گاز گچسارانت بهرهشرك -1-3

اي از جمله گچساران، هاي پراکندهو راهبري عمليات توليد از ميدان برداريبرداري نفت و گاز گچساران، بهرهبهره شرکت
 سفيد، پازنان، منصورآباد، نرگسي و کيلور کريم را بر عهده دارد.حکيمه، سياهمکان، رگبيبي
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 ت و گاز آغاجاريبرداري نفشركت بهره -1-4

 8برداري نفت و گاز آغاجاري با مرکزيت شهرستان اميديه راهبري عمليات توليد فرآورش و انتقال نفت و گاز را از بهره شرکت

سفيد و بخشي از ميدان مارون واقع در جنوب شرق استان ميدان نفت و گاز آغاجاري، کرنج، پرنج، پارسي، رامشير، پازنان، رگ

 دار است.خوزستان را عهده

 برداري نفت و گاز مسجدسليمانهرهب شركت-1-5

هاي نفت و گاز مناطق نفتخيز جنوب واقع در برداري از ميدانبرداري نفت و گاز مسجدسليمان راهبري توليد و بهرهبهره شرکت

و  «کبود»، «نارقلعه»، «هفتکل»، «سفيدنفت»، «زياليي»، «کارون»، «عنبل»، «پرسياه»، «مسجدسليمان»شمال خوزستان شامل 

 را به عهده دارد.« سفيدلب»

 شركت نفت مناطق مركزي ايران:-2

تأسيس گرديده، يکي از پنج شرکت توليدي نفت و گاز و دومين شرکت  1377شرکت نفت مناطق مرکزي ايران که در سال 

هاي جغرافيايي استانهاي خشکي در محدوده باشد. اين شرکت مسئوليت توليد و توسعه اکثر ميدانتوليد کننده گاز کشور مي

هاي غربي و شرقي، اردبيل، فارس، بوشهر، هرمزگان و چهارمحال لرستان، کردستان، کرمانشاه، مرکزي، قم، ايالم، خراسان، آذربايجان

نمايد. شرکت نفت مناطق مرکزي بختياري را بر عهده دارد و در حال حاضر نزديك به نيمي از گاز مورد نياز کشور را تأمين مي

گذاري و ميدان گازي و نفتي را بر عهده دارد. ستاد اين شرکت که مسئوليت سياست 80ران مسئوليت توسعه و توليد بيش از اي

برداري نفت و گاز غرب، شرق و زاگرس جنوبي هاي بهرهتدوين استراتژي توليد و توسعه را به عهده دارد، در تهران و ستاد شرکت

 شهد مقدس و شيراز واقع است.به ترتيب در شهرهاي کرمانشاه، م

 هاي تابعه شركت نفت مناطق مركزي ايران:شركت

برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به مرکزيت شيراز، شرکت بهره برداري نفت  شرکت بهر 3شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از 

 کيل شده است.و گاز غرب به مرکزيت کرمانشاه شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به مرکزيت مشهد تش

 برداري نفت و گاز زاگرس جنوبيرهشركت به -2-1

هاي فارس، هرمزگان، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري با مرکزيت فعاليت اين شرکت در استان محدوده

هاي مستقل گازي در چهار منطقه عملياتي نار وکنگان، باشد. حوزه فعاليت اين شرکت، توليد از ميدانستاد در شهرستان شيراز مي

باشد. بخشي آباد و انتقال به پااليشگاه شيراز ميهاي جديد سروستان، سعادتنفت از ميدانآغاروداالن، سرخون و پارسيان و توليد 

هاي شرکت ملي گاز خيز جنوب و بخش عمده آن به پااليشگاههاي شرکت ملي مناطق نفتاز گاز توليدي جهت تزريق در ميدان

 گردد.رسيان، فجرجم و جهت صادرات به بندر طاهري ارسال ميهاي شيراز، بندرعباس، پاايران و مايعات گازي آن نيز به پااليشگاه

 برداري نفت و گاز شرقشركت بهره-2-2

هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي با مرکزيت ستاد در شهرستان مقدس مشهد اين شرکت در محدوده استان هايفعاليت

نمايد. است و گاز مورد نياز شمال و شرق کشور را تأمين ميهاي خانگيران و گنبدلي انجام مي گيرد که شامل توليد گاز از ميدان

 گردد.گاز توليدي و مايعات گازي استحصالي نيز به پااليشگاه گاز خانگيران )شهيد هاشمي نژاد( ارسال مي

 ره برداري نفت و گاز غربشركت به-2-3

باشد با مرکزيت ستاد در شهرستان کرمانشاه مي هاي کرمانشاه، ايالم، خوزستان و لرستانفعاليت اين شرکت در استان محدوده

هاي نفتي و گازي در مناطق عملياتي چشمه خوش، دهلران، سرکان/ماله کوه، نفت شهر و تنگ بددرداري از ميدانکه شامل بهره

 بيجار است.
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 شركت نفت فالت قاره ايران: -3

برداري از ميادين هاي توليدکننده نفت و گاز دريايي جهان است که وظيفه استخراج و بهرهيکي از بزرگترين شرکت شرکتاين 

هاي نيلگون خليج فارس )به استثناء پارس جنوبي و شمالي( و کيلومتر از گستره آب 1200نفتي و گازي کشور در طول بيش از 

قرن تجربه بر عهده دارد. حوزه اصلي فعاليت شرکت نفت فالت قاره ايران منطقه  همچنين درياي عمان را با پيشينه بيش از نيم

کشور توليدکننده عمده نفت جهان )عراق، کويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات، عمان( در  7خليج فارس است که عالوه بر ايران، 

 شده است.  حاشيه آن قرار دارند. بر همين اساس خليج فارس به قطب انرژي جهان معروف

 شركت نفت و گاز پارس: -4 

تأسيس شد.  1377هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران در اول دي ماه نفت و گاز پارس به عنوان يکي از شرکت شرکت

ترين مخزن گازي کشور و جهان که به تنهايي نيمي برداري از ميدان مشترك پارس جنوبي به عنوان بزرگاهميت تسريع در بهره

کرد که سازماني مستقل با ساختار اجرايي ويژه جهت راهبري آن ذخاير گاز طبيعي ايران را در خود جاي داده است، ايجاب مياز 

اساسنامه شرکت مهندسي و توسعه نفت  5ايجاد شود. در اين راستا شرکت نفت وگاز پارس )سهامي خاص( طبق بند )الف( ماده 

هاي مربوطه به اين شرکت منتقل شد. اين به همراه کليه نفرات و امکانات موجود و حساب در ارتباط با توسعه ميدان پارس جنوبي

هاي پااليشگاهي و فراساحل و همچنين توسعه ميادين شرکت مسئوليت توسعه تمامي فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي در بخش

 نوبي را داراست.گازي فرزاد، بالل، کيش، پارس شمالي، گلشن و فردوسي و اليه نفتي پارس ج

 شركت مهندسي و توسعه نفت:-5

هاي عظيم نفت و گاز در منظور مديريت و نظارت بر روند اجراي پروژهبه 1373مهندسي و توسعه نفت )متن( در سال شرکت

دسي هاي پيمانکار/ مهنهاي متعدد خشکي و دريايي با شرکتشرکت ملي نفت تأسيس گرديد. شرکت متن در راستاي اجراي پروژه

هاي مربوط به صنايع نفت و گاز وابسته به گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاري داشته و زمينه الزم جهت انتقال فناوري

 هاي فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.پروژه

 شركت ملي حفاري ايران:-6

شد و براساس اساسنامه،  اجراي عمليات حفاري باهاي تابعه شرکت ملي نفت ايران ميحفاري ايران يکي از شرکت مليشرکت 

هاي تزريقي و انجام کليه خدمات منظور اکتشاف، توليد و بهره برداري از مخازن نفت و گاز و نيز تعمير و ترميم آنها، ايجاد چاهبه

 فني وابسته اعم از قلمرو داخلي و فالت قاره را بر عهده دارد.

 شركت پايانه هاي نفتي ايران:-7

هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران سازماني است عملياتي، تخصصي و ت پايانه هاي نفتي ايران به عنوان يکي از شرکتشرک

گيري، ارائه خدمات آزمايشگاهي، عمليات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتي و سازي، اندازههاي ذخيرهاي که در حوزهحرفه

کند و مأموريت اصلي آن پشتيباني و کمك به تداوم پايدار توليد نفت و گاز کشور از ميعانات گازي و خدمات دريايي فعاليت مي

گيري و سنجش کمي و کيفي، بارگيري و تخليه )صادرات و واردات( هاي عمليات دريافت، ذخيره سازي، امتزاج، اندازهطريق فرايند

هاي نفتکش و همچنين تکميل و ارتقاي و جداسازي کشتي(، عمليات پهلودهي SWAPنفت خام و مواد نفتي توليدي و مبادله اي )

اي و ي ارزش نفت و گاز کشور و ايفاي نقش شايسته در پايداري و انعطاف پذيري بهينه زنجيره تأمين انرژي ملي، منطقهزنجيره

 المللي است.بين
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 شركت نفت و گاز اروندان:-8

استخراج  برداري وآيد. اين شرکت در زمينه بهرهشمار ميبه شرکت ملي نفت ايران هاي تابعهشرکت از شرکت نفت و گاز اروندان

 .کندفعاليت مي ايران و غرب در مناطق جنوب نفت

 ،ميدان نفتي دارخوين :باشد، اين ميادين عبارتند ازدر اختيار شرکت اروندان مي ميادين نفتي ايران اکنون شمار زيادي ازهم

ميدان  ،ميدان نفتي اروند ،ميدان نفتي سوسنگرد ،ميدان نفتي بند کرخه ،ميدان نفتي جفير ،ميدان نفتي يادآوران ،ميدان آزادگان

ن و ميدان نفتي ميدان نفتي يارا ميدان نفتي خرمشهر، ميدان نفتي اميد، ميدان نفتي سهراب، ميدان نفتي مهر، ،نفتي مشتاق

 است.  واقع شده سپهر. همچنين دفتر مرکزي اين شرکت در خرمشهر

 شركت نفت خزر:-9

تأسيس شد. اين شرکت وظايف  1376شرکت نفت خزر به عنوان يکي از شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران در دي ماه 

استان ساحلي مازندران، گلستان و گيالن را به عهده دارد. اکتشاف، توسعه و توليد منابع هيدروکربني در حوضه خزر جنوبي و سه 

المللي جهت مطالعه و توسعه ميادين نظارت بر اجراي کليه قراردادهاي منعقد شده بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي بين

نفت و گاز در درياي نفتي در درياي خزر و همچنين نظارت بر مسائل زيست محيطي مرتبط با عمليات اکتشاف و توسعه ذخاير 

 باشد.خزر نيز به عهده شرکت نفت خزر مي

 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:-10

اي به قدمت خود اين صنعت ارايه خدمات سالمت در صنعت نفت ايران از بدو ورود اين صنعت به ايران وجود داشته و پيشينه

هاي زيرمجموعه ن، ارايه خدمات سالمت از طريق يکي از مديريتدارد. پس از ملي شدن صنعت نفت و تشکيل شرکت ملي نفت ايرا

سازماني مستقل زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران تحت عنوان شرکت خدمات بهداشت  1377در سال  .شداين شرکت انجام مي

اساس اساسنامه، بر .شودو درمان صنعت نفت تأسيس گرديد که امروزه به نام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شناخته مي

وظيفه ارايه خدمات بهداشتي و درماني به کل شاغلين و خانواده کارکنان چهار شرکت اصلي شامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت 

هاي زيرمجموعه ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران و شرکت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت

نمايد. اين مناطق شامل: ن قرار دارد. در حال حاضر اين سازمان در پانزده منطقه جغرافيايي ارايه خدمات ميآنها برعهده اين سازما

غرب کشور، اهواز، آبادان، آغاجاري، گچساران، بوشهر، مسجدسليمان، تهران، اصفهان، مرکزي و لرستان، شمال کشور، شمال

 23کلينيك، دي 1بيمارستان ،  9باشد. اين خدمات از طريق ر ميشرق کشور، غرب کشور، فارس و هرمزگان ، ماهشهشمال

 گردد.مرکز پزشکياري ارائه مي 124درمانگاه سالمت کار و  94درمانگاه خانواده،  58کلينيك، پلي

 سازي مصرف سوخت:شركت بهينه -11

قانون برنامه سوم  121براساس ماده هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران عنوان يکي از شرکتسازي مصرف سوخت بهشرکت بهينه

هاي سازي مصرف سوخت در بخشهاي مرتبط با بهينهتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و با مأموريت اجراي سياست

هاي مختلف مصرف، هاي نوين تبديل انرژي در بخشمختلف مصرف، اعمال مديريت تقاضا، کمك به توسعه کاربرد انواع فناوري

سازي مصرف انرژي، هاي مرتبط با بهينههاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملينهکاهش هز

هاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير به نيابت از وزارت کارگيري ظرفيتهاي انرژي همراه با توسعه بهجايگزيني اقتصادي حامل

به امور مزبور و تصدي و انجام هرگونه فعاليت علمي، پژوهشي، فني، بازرگاني و ساير خدمات  هاي مربوطنفت و اجراي کليه فعاليت

 تشکيل گرديد. 1379مرتبط با فعاليت هاي مذکور در سال 
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 :شركت ملي گاز ايران

رود. اهميت اصلي ميکاربرد گاز طبيعي به عنوان سوخت حرارتي تنها قسمتي از موارد متنوع کارايي اين ماده ارزشمند به شمار 

و واقعي گاز طبيعي با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابليت تبديل به هزاران نوع کاالي با ارزش اقتصادي در بخش صنعت 

طور ارز حاصل از فروش و صادرات براي سرمايه شود. نياز روزافزون به گاز براي تأمين انرژي و سوخت و همينپتروشيمي ظاهر مي

هاي مرتبط با صنعت گاز را تقويت کرد و در ه اندازي صنايع مادر و زير بنايي در کشور، انديشه تمرکز بخشيدن فعاليتگذاري و را

اين رابطه طبق اساسنامه، شرکت ملي گاز ايران به عنوان يکي از چهار شرکت اصلي وابسته به وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران 

 ميالدي تاسيس گرديد. 1965مطابق با  1344سال  ميليارد ريال در 25با سرمايه اوليه 

عنوان يکي از منابع گيري از گاز بهاين شرکت از بدو تأسيس تاکنون متناسب با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور و بهره

و منابع و امکانات مختلفي ها ها و توانمنديمهم در تأمين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز، تدريجاً با قابليت

هاي آالت و کارگاهاز جمله نيروي انساني متخصص و کارآمد با دانش و بينش علمي و نظري و نيز ابزارآالت، تجهيزات و ماشين

يافته، به طوري که امروز قادر است کليه امور مربوط را مطابق با متعدد و متنوع و پيشرفته براي اجراي عمليات شرکت دست

 المللي قابل قبول راساً انجام دهد.داردهاي معتبر بيناستان

اکنون شرکت ملي گاز ايران يکي از ده شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورميانه و يکي از چهار شرکت اصلي وزارت نفت 

. از اين نظر شرکت درصد از سوخت مورد نياز کشور را بر عهده دارد 75سال است که وظيفه تأمين بيش از  57با سابقه بيش از 

هاي خود در داخل و ملي گاز ايران از جايگاه مهمي در داخل و خارج کشور برخوردار است که به تناسب نيازها و گسترش فعاليت

افزاري و خارج از کشور، نسبت به تغيير ساختار خود اقدام نموده است. اين شرکت ضمن حفظ و تقويت توان خود در ابعاد سخت

روز رساني توان نيروهاي مجرب اقدام نموده است. در حال حاضر نسبت به جذب نيروهاي متخصص يا با آموزش و بهافزاري، نرم

نفر نيروهاي غيررسمي در خدمت آن  7200نيروي شاغل رسمي بوده و بيش از  17000شرکت ملي گاز ايران داراي بيش از 

 باشند.مي

 شركت انتقال گاز ايران-1

 1344ايران از ابتداي تأسيس شرکت ملي گاز ايران در سال  شرکت ملي گاز ترين زيرمجموعهعنوان بزرگبهشرکت انتقال گاز 

عنوان مديريت انتقال گاز از نظر به 84تحت مديريت شرکت پااليش و انتقال گاز فعاليت داشته است. اين مجموعه عظيم در سال 

درصد  20کارگيري ه شرکت انتقال گاز تبديل گرديد. اين شرکت با بهب 85ساختاري از بخش پااليش تفکيك و در پايان سال 

هاي فيزيکي اين درصد دارايي 70برداري از نيروي انساني شاغل در صنعت گاز، وظيفه خطير مديريت، حفظ، نگهداشت و بهره

گاز طبيعي، اتان، گاز مايع و مايعات کاري العملصنعت عظيم را به عهده دارد. مهمترين وظيفه شرکت انتقال گاز ايران خريد و حق

هاي يادشده هاي صادراتي و انجام سوآپ فرآوردهگازي از منابع توليد داخلي و خارجي و فروش به مبادي تعيين شده داخلي و پايانه

 4نطقه )تهران(، م 3)اصفهان(، منطقه  2)خوزستان(، منطقه  1باشد. اين مهم توسط ده منطقه عملياتي که شامل منطقه مي

)مازندران( و منطقه  9)آذربايجان شرقي(، منطقه  8)همدان(، منطقه  7)هرمزگان(، منطقه  6)فارس(، منطقه  5)خراسان(، منطقه 

هزار  36برداري )بيش از اين شرکت از لحاظ حجم خطوط لوله و تأسيسات تحت بهره .رسدباشد، به انجام مي)بوشهر( مي 10

ايستگاه تقويت فشار گاز(، رتبه نخست را در آسيا و خاورميانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهاي  81کيلومتر خط لوله و 

ميليارد متر مکعب گاز در  280انسيل انتقال بيش از آمريکا، روسيه و کانادا به خود اختصاص داده است. همچنين اين شرکت پت

منظور وسيله واحدهاي توربو کمپرسوري مجتمع سراجه، بهسازي گاز طبيعي بهباشد. فعاليت شرکت در حوزه ذخيرهسال را دارا مي

ميليون  900اشت بيش از هاي حداکثر مصرف )فصول سرد( با قابليت تزريق و بردذخيره گاز در فصول کم مصرف و استفاده در زمان

 پذيرد.متر مکعب در سال انجام مي
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 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران-2

هاي هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران است که بر اساس نظام اجرايي طرحشرکت مهندسي و توسعه گاز ايران يکي از شرکت
هاي صنعت نفت و گاز کشور هندسي و ساخت طرحهاي معنوان يکي از شرکتگذاري شده است. اين شرکت بهصنعت نفت پايه

هاي مصوب شرکت ملي ها و پروژهمسئوليت مطالعات فني، اقتصادي ، مهندسي پايه و تفصيلي، تأمين منابع و مديريت اجراي طرح
قرر با هزينه بهينه ساله توسعه کشور با کيفيت مطلوب در زمان م 5هاي ساله و برنامه 20گاز ايران را در راستاي اهداف چشم انداز 

هاي بخش خصوصي و دولتي اعم از داخلي و بر عهده دارد. شرکت از طريق توسعه بسترهاي همکاري فني و تجاري با شرکت
هاي الزم براي تأمين پايدار انرژي گاز کشور و صادرات آن را توسعه کند تا زيرساختخارجي به شرکت ملي گاز ايران کمك مي

هاي پروژه محور حوزه صنعت گاز در کالس جهاني از طريق توسعه توسعه گاز ايران يکي از سازماندهد. شرکت مهندسي و 
 المللي است.هاي همکاري ملي و بينهاي سازماني و شبکهقابليت

 مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد-3

کنترل کمي و کيفي محصوالت توليدي، ريزي توليد و اين مديريت کليدي عهده دار کنترل توليد و هماهنگي صادرات، برنامه
ها و مشتريان، تهيه گزارشات ريزي صادرات و مديريت عمليات صادرات، هماهنگ کننده بين سکوهاي دريايي، پااليشگاهبرنامه

، ارزيابي منظور دريافت شکاياتصالح، مديريت ارتباط با مشتري، برقراري ارتباط با مشتري بهتوليد و صادرات و ارائه به مراجع ذي
باشد. پااليشگاه هاي گاز زيرمجموعه مديريت گيري محصوالت توليدي ميهاي اندازهمندي مشتريان، نظارت بر سيستمميزان رضايت

 باشد:هماهنگي و نظارت بر توليد به قرار زير مي

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-3-1

شرکت هاي عنوان يکي از زيرمجموعهبه 1377است که در سال  ايراني گازي بزرگترين شرکتشرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، 
تأسيس شد.  ميدان گازي پارس جنوبي 24تا  1برداري از تأسيسات مستقر در خشکي فازهاي در زمينه توليد و بهره ملي گاز ايران

را بر عهده دارد  ميدان گازي پارس جنوبيتمامي فازهاي  گاز طبيعيو  ميعانات گازيبرداري و پااليش اين شرکت مسئوليت بهره
نمايد. شرکت أمين کننده گاز طبيعي مصرفي داخل و صادرات خارجي نيز نقش آفريني ميکه در اين راستا به عنوان بزرگترين ت

بندر واقع در  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، در پااليشگاه گازي 10مجتمع گاز پارس جنوبي همچنين مالکيت و مديريت بر 
 د.را نيز در اختيار دار استان بوشهر، عسلويه

 شركت پااليش گاز ايالم-3-2

لوله سراسري در غرب کشور  و تقويت فشار گاز خط استان ايالمشرکت پااليش گاز ايالم به منظور تأمين گاز طبيعي مصرفي 
و  ايالمکيلومتري شمال غرب شهر  25ميدان گازي تنگ بيجار در  گاز ترشو همچنين تأمين خوراك پتروشيمي ايالم با پااليش 

مراحل راه اندازي اوليه  1386آغاز و در پاييز سال  1380است. کار احداث و عمليات از خرداد احداث گرديده چواردر شهرستان 
هزار مترمکعب گاز ترش  800ميليون و  6ت است که در فاز نخسآن صورت پذيرفت. ساخت اين پااليشگاه در دو فاز تعريف شده 

اين شود. به خطوط انتقال گاز تزريق مي گاز طبيعيهزار متر مکعب  400ميليون و  5سازي، وارد پااليشگاه و پس از شيرين
 370با ظرفيت توليد روزانه  اتان ميليون متر مکعب گاز ترش خواهد بود. 10کننده افزون بر  پااليشگاه در فاز دوم نيز دريافت

مترمکعب  1200با ظرفيت روزانه  ميعانات گازيمتر مکعب،  300خام با توليد روزانه بيش از يك هزار و گاز مايعهزارمتر مکعب، 
تن در روز، ديگر محصوالت اين پااليشگاه در فاز نخست خواهند بود و در فاز دوم، همه محصوالت،  340نيز با ظرفيت توليد  گوگردو 

 اضافه خواهد شد. 50%

 شركت پااليش گاز بيد بلند-3-3

شهرستان کيلومتري جنوب شرقي  35و  آغاجاريکيلومتري شمال  18، بهبهانکيلومتري غرب  32پااليشگاه گاز بيدبلند در 
ميدان نفتي همراه نفت  ترشگازهاي منظور پااليش طراحي اين پااليشگاه ابتدا به .است واقع شده استان خوزستاندر  اميديه

 240واحد پااليش گاز با ظرفيت  5ن اوليه شامل و صادرات محصوالت خروجي به خارج کشور صورت گرفت و ساختما آغاجاري
برداري قرار مورد بهره 1349آغاز و در آذر ماه  1347واحد در سال  9ميليون فوت مکعب در روز، براي هر واحد و قابل توسعه تا 

نظارت گروه مهندسي و با  Costain & Press و ساختمان آن به وسيله شرکت  Pritchard گرفت. طراحي پااليشگاه توسط شرکت
 .و مديريت ايران صورت گرفت
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 گاز سرخون قشم شركت پااليش-3-4

کيلومتري شمال شرقي بندرعباس قرار دارد و از سال  25پااليشگاه گاز سرخون و قشم يك واحد پااليشگاه گاز است که در 

تأسيس گرديد و فعاليت خود را در بخش استحصال و پااليش گاز  1357است. اين شرکت در سال شروع به کار کرده  1375

طبيعي و ميعانات گازي همراه و گاز مايع مربوط به ميدان گازي سرخون در منطقه بندرعباس و ميدان گازي گورزين در جزيره 

سازي ظرفيت توليد واحد شيرين ميليون مترمکعب بود که با تعميرات اساسي 9قشم آغاز نمود. ظرفيت توليد گاز از اين پااليشگاه 

  خورشيدي افزايش يافت.  1393ميليون مترمکعب در سال  10به 

 گاز شهيد هاشمي نژاد )خانگيران( شركت پااليش-3-5

هاي گاز کشور است. فعاليت نژاد معروف به پااليشگاه گاز خانگيران، يکي از نخستين پااليشگاهپااليشگاه گاز شهيد هاشمي

به مخزن گاز شيرين شوريجه رسيد و  1341به وقوع پيوست و نخستين چاه در سال  خانگيراندر منطقه  1331اکتشافي در سال 

نيا با تأمين خوراك از مخزن گاز شوريجه جمالي زدايينمنويد طرح و اجراي تأسيسات گاز در اين منطقه معنا پيدا کرد. تأسيسات 

اينچي ارسال گرديد.  16از طريق يك خط لوله  مشهدبرداري رسيد و گاز مصرفي بخش محدودي از شهر به بهره 1352در سال 

عنوان يك مخزن بزرگ و ه منطقه خانگيران بخشيد و بهمتري زمين، شهرتي جهاني ب 3700در عمق  مزدورانکشف مخزن بزرگ 

مخزن گاز  3شامل  شهرستان سرخسهاي جهان قرار گرفت. مخازن گازي منطقه خانگيران مستقل گاز بر روي تلکس خبرگزاري

ميليارد متر  300مانده توليد ميليارد متر مکعب و يك مخزن گاز ترش عظيم با استعداد باقي 17مانده توليد شيرين با استعداد باقي

برداري بهره 1362حلقه چاه انجام گرفت و در سال  3با  1352برداري از منابع گاز شيرين خانگيران در سال هره. بباشدمکعب مي

حلقه چاه آغاز گرديد. مخزن گاز ترش مزدوران  6نژاد با اندازي پااليشگاه گاز شهيد هاشميزمان با راهاز مخزن گاز ترش مزدوران هم

باشد؛ و مشابه اين مي( 2CO) اکسيد کربنديگاز  ٪6/5و   )S2H (سولفيد هيدروژنگاز بسيار سمي و خطرناك  ٪3/5حاوي 

توان اشاره کرد. با توجه مي کانادامخزن تعداد محدودي در حجم باالي توليد در سطح جهاني فعال است که از آن جمله به کشور 

ترين بعدي که يکي از پيشرفتهنگاري سهوجود ذخاير عظيم گاز در نقاط مرزي کشور همسايه، مطالعات اکتشافي از جمله لرزهبه

هاي العات مزبور انجام برخي حفاريباشد در منطقه مرزي سرخس انجام گرفته و بر مبناي نتايج مطوگاز ميهاي اکتشافي نفتروش

  است. اکتشافي نيز در نقاط مرزي و دشت سرخس در دستور کار است که نخستين چاه اکتشافي/تحديدي نيز حفاري شده

 هاي گاز استاني(مديريت هماهنگي امور گاز رساني )شركت-4

گيري از جغرافياي ممتاز انرژي در منطقه و جهان بهرههاي شرکت ملي گاز ايران با عنوان يکي از مديريتمديريت گازرساني به

هاي فسيلي از طريق مديريت و در زمينه مديريت توزيع گاز طبيعي کشور و جايگزيني اقتصادي انرژي پاك گاز با ساير سوخت

نيازهاي متقاضيان و هاي گاز استاني نسبت به دريافت و توزيع پايدار، ايمن و مطلوب گاز طبيعي براي پاسخ به پشتيباني شرکت

کارگيري المللي، بهمشترکين خانگي، تجاري و صنعتي در گستره کشور ايران با پايبندي به قوانين و مقررات، استانداردهاي ملي/ بين

 نمايد.هاي نوين، کارکنان متخصص و متعهد و زنجيره تأمين توانمند اقدام ميفناوري

از شرکت انتقال گاز و توزيع مستمر و مطلوب به کليه مشترکين و پاسخگويي به مديريت گاز رساني وظيفه مهم دريافت گاز 

هاي تغذيه و توزيع گاز و همچنين توسعه گازرساني با انتظارات مردم عزيز و مسئولين محترم در کنار حفظ و نگهداشت شبکه

ا بر عهده دارد. با عنايت به اهميت و گستردگي هاي ابالغي رگذارياولويت اقدامات زيربنايي و اصالح شبکه ها در راستاي سياست

هاي ، انجام اين وظايف مهم، در قالب شرکت1379وظايف مديريت گازرساني در سطح کشور، بر اساس تصميمات اتخاذ شده در سال 

ريزي، هدايت، هتوان به مواردي همچون برنامباشد. از مهمترين وظايف مدير گازرساني ميگاز استاني تعريف و در حال اجرا مي

 ريزي و پشتيباني و . . . اشاره نمود.برداري و امور برنامههاي امور مهندسي و بهرههاي معاونتسرپرستي و نظارت بر کليه فعاليت
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 هاي نفتي ايران:يش و پخش فرآوردهشركت ملي پاال

هاي باالدستي )اکتشاف تفکيك فعاليتبراساس اصل  1370هاي نفتي ايران در اسفندماه شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده

هاي نفتي( در وزارت دستي )انتقال نفت خام و فرآورده، پااليش، صادرات، واردات و توزيع فرآوردهو توليد نفت خام و گاز( از پايين

ت، راهبري عنوان يکي از چهار شرکت اصلي وزارت نفآغاز شد. اين شرکت به 1371هاي رسمي آن از سال نفت تأسيس و فعاليت

هاي نفتي ايران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، هاي فرعي شامل شرکت ملي پخش فرآوردهشرکت و نظارت بر فعاليت

شرکت پااليش نفت آبادان، شرکت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند اراك، شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و شرکت 

هاي نفتي به سه نظام توليد، انتقال و هاي شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردهعهده دارد. مأموريتتوسعه صنايع پااليش را بر 

شود. عالوه بر سه نظام يادشده، مسئوليت ارائه هاي پايين دستي( تقسيم ميهاي زنجيره ارزش فعاليتتوزيع ) به عنوان حلقه

 ز بر عهده دارد.هاي زنجيره تأمين را نيخدمات مهندسي و مخابرات به شرکت

 هاي نفتي ايرانملي پخش فرآورده شركت-1

، CNG، بنزين هاي نفتيفرآوردهست که در زمينه توزيع ادستي پايين شرکت دولتيهاي نفتي ايران شرکت ملي پخش فرآورده

اي از کند. اين شرکت به عنوان زيرمجموعههاي سوخت فعاليت ميدر داخل کشور و مديريت جايگاه سوخت هواپيماو  گازوئيل

 50جي و انجايگاه سي 2312 ،جايگاه پمپ بنزين 3742اي از ، مالك شبکههاي نفتي ايرانشرکت ملي پااليش و پخش فرآورده

، سازماني با وظايف توزيع و شرکت ملي نفت ايرانو تأسيس  ملي شدن صنعت نفتپس از   باشد.گيري هواپيما ميمرکز سوخت

هاي بعد، شکل گرفت که در طول سال شرکت ملي نفت ايرانلوله در هاي نفتي، تحت عنوان اداره پخش و خطوط پخش فرآورده

سازمان پخش  1366فعاليت داشت. در سال  تهرانور پخش و فروش محلي در با عناويني چون امور پخش و فروش داخلي و نيز ام

و تحت نام  شرکت ملي نفت ايرانمتعلق به  شرکت سهامي خاصهاي نفتي از شرکت ملي نفت جدا شد و به عنوان يك فرآورده

 وزارت نفتهاي تابعه در پي تجديد ساختار شرکت 1370هاي نفتي ايران تأسيس گرديد. در سال شرکت ملي پخش فرآورده

 بخش باالدستيهاي هاي شرکتاسازي فعاليتتأسيس شد و بر اساس اصل جد هاي نفتي ايرانشرکت ملي پااليش و پخش فرآورده

اکنون اين شرکت ملي پااليش و پخش واگذار گرديد و هم هاي نفتي به شرکتمالکيت شرکت ملي پخش فرآورده دستيپاييناز 

 کند.اي از شرکت پااليش و پخش فعاليت ميهمچنان به عنوان زيرمجموعه

 ت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرانشرك-2

ايران هاي زير مجموعه شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران يکي از شرکت

سازي اقتصاد ملي هاي مختلف صنعتي و بهينهاست که با مأموريت انتقال کالن مواد نفتي ايفاي نقشي موثر در تأمين انرژي بخش

مرکز انتقال نفت، تأسيسات و فشار شکن به صورت شبانه روزي وظيفه انتقال ايمن نفت خام از مبادي توليد  194را به عهده دارد. 

پااليشگاه و انتقال به مخازن انبارهاي نفت  8کشور را بر عهده دارند. همچنين اين شرکت، دريافت فرآورده از  پااليشگاه مهم 7به 

ها و بخشي از خوراك صنعت پتروشيمي ها ، فرودگاهمتصل به خطوط لوله در سراسر کشور ، تأمين سوخت مايع برخي از نيروگاه

ميليارد تن کيلومتر ( را از  60ميليارد ليتر مواد نفتي ) معادل  128ساالنه بالغ بر اي با کارکرد انتقال و در مجموع کنترل شبکه

برداري پايدار، ايمن و اقتصادي از خطوط لوله، اين هزار کيلومتر خطوط لوله بر عهده دارد. نگهداري و بهره 14طريق افزون بر 

ايستگاه مخابراتي با ضريب اطمينان باال،  298نعتي از طريق هاي حياتي انتقال مواد نفتي با پشتيباني شبکه مخابرات صشريان

پذيرد. در اين راستا چشم انداز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران دستيابي مي جهت نيل به انجام اين مأموريت خطير صورت

و ارائه خدمات مخابرات صنعتي در هاي نفتي به جايگاه برترين شرکت در زمينه انتقال کالن، پايدار و ايمن نفت خام و فرآورده

 خاورميانه است.
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 ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران شركت-3

هاي زير بنايي در بخش پايين دستي صنعت نفت اعم شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران عهده دار اجراي کليه طرح

هاي در سراسرکشور است. فعاليت اين شرکت از گذشتههاي نفتي از پااليشي، ذخيره سازي و انتقال و توزيع نفت خام و فرآورده

هاي فروش مواد نفتي آغاز شد و با ايجاد پااليشگاه اول تهران و خطوط لوله سراسري دور با طراحي و احداث انبارهاي نفت و جايگاه

ن تداوم يافت. مسئوليت در شرکت ملي نفت ايرا« هاي مخصوص  مديريت طرح» با عنوان  1340هاي دهه نفت و گاز در طول سال

هاي توسعه مرتبط با اصلي شرکت با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در تمام زمينه

هاي روغن سازي، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده، انبارهاي بزرگ نفت، هاي جديد، کارخانهطراحي و احداث پااليشگاه

ها طرح و پروژه ديگرآغاز شد. شرکت ملي مهندسي و ساختمان هاي گازي و دهفاري دريايي، جمع آوري گاز از ميدانسکوهاي ح

هاي هاي کالن وزارت نفت و مبتني بر نظام اجرايي طرحنفت ايران پس از اصالح ساختار در سازمان جديد که همسو با سياست

هاي متعدد، برخورداري از نيروي انساني کار آزموده و کار آمد اصل از اجراي طرحصنعت نفت است، با اتکا به تجربيات ارزشمند ح

را بر عهده دارد. شرکت « مديريت اجرايي طرح هاي توسعه اي صنعت نفت » افزاري مدرن و روزآمد گيري از تجهيزات نرمو بهره

طرح هاي توسعه صنعت تالش مي نمايد تا با تقويت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران به منظور ايفاي نقشي شايسته در اجراي 

گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و ها و بهرهسازي رويههاي اطالعاتي، تدوين استانداردها، شفافهاي مهندسي، تهيه بانكهسته

 مايد.فني و درکنار آن جذب نخبگان و پرورش آنها نسبت به ارتقاي توان علمي و فني خود بيش از پيش اهتمام ن

 شركت پااليش نفت آبادان-4

ميالدي( در نواحي مسجد سليمان، آبادان به دليل نزديکي به مناطق نفتخيز،  1909) 1287پس از پيدايش نفت خام در سال 

ب کيلومتري خليج فارس و قابل دسترسي به آبهاي آزاد دنيا انتخا 71هاي اروند و بهمنشير، در فاصله قرار گرفتن در ميان رودخانه

ميالدي( به زمين زده شد و پااليشگاه آبادان در سال  1910) 1287گرديد. به همين منظور اولين کلنگ احداث پااليشگاه در سال 

المللي هاي جنگ بيندر سال عنوان اولين تصفيه خانه نفت کشور آغاز به کار نمود.بشکه در روز به 2500ميالدي( با  1912) 1291

توسعه پااليشگاه  هاي جنگي، گسترش بيشتري يافت.منظور دستيابي بيشتر به تهيه سوخت براي کشتيبهاول پااليشگاه آبادان 

و عقد قرارداد جديد نفتي شتاب بيشتري  ANGELO IRANIAN  ميالدي( با لغو قرارداد موجود 1932) 1312از سال   آبادان

ها براي تعليم و آماده نمودن ايرانيان براي جانشيني خارجي  مهاي الزنقطه عطف در قرارداد جديد اين بود که پيش بيني .گرفت

 1319شمسي داير و در سال  1318هاي دانشکده نفت آبادان نيز ريخته شد. اين دانشکده در سال بشود و به همين منظور پايه

دادند، توجه بيشتري به گسترش که متفقين نفت و پااليشگاه برمه را از دست الملل دوم بعد از آندر جنگ بين افتتاح گرديد.

 25000ترين پااليشگاه دنيا گرديد و به دليل تهيه و تحويل بنزين هواپيما در زمان جنگ به مقدار پااليشگاه آبادان شد. آبادان بزرگ

در پيروزي  سزاييکه تهيه بنزين هواپيماي جنگي متفقين از پااليشگاه آبادان سهم بهبشکه در روز شهرت جهاني دست يافت بطوري

هاي نفتي براي مصارف ، تأمين فرآورده1330ها در سال و خروج خارجي 1329با ملي شدن صنعت نفت در سال  .آنان داشت

عهده کارکنان شاغل در آن زمان سپرده شد. پااليشگاه پيش از داخلي و نگهداري و محافظت صنعتي از اين پااليشگاه عظيم به

هزار 130بشکه در روز، يك واحد تقطير با ظرفيت  100ر000ه تقطير هر يك به ظرفيت تقريبي جنگ تحميلي داراي چهار دستگا

مخزن ذخيره مواد نفتي بوده که در دوران جنگ  850بشکه در روز، تعداد زيادي واحدهاي توليدي و پااليشي فرآورده متنوع و نيز 

 12هزار بشکه در روز بازسازي و در 130پااليشگاه با ظرفيت  بسياري از واحد ها تخريب شدند و پس از پذيرش قطعنامه، فاز يك

 افتتاح و در مدار توليد قرار گرفت. 85واحد تقطير  1368فروردين ماه 
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 شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران:

وقت به گردد. در اواخر اين دهه، وزارت اقتصاد شمسي بر مي 1330ساله دارد و به دهه  50صنعت پتروشيمي در ايران قدمتي 
طرح احداث  1337منظور گسترش صنعت پتروشيمي در کشور، بنگاه شيميايي کشور را تأسيس نمود و شرکت مزبور در سال 

تر هاي تخصصي گستردهکارخانه کود شيميايي مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. ليکن از آنجا که رشد اين صنعت نيازمند فعاليت
به زودي ضرورت ايجاد سازماني براي توسعه و هدايت صنعت پتروشيمي مشهود گرديد و به و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي با مالکيت دولت و تحت پوشش شرکت ملي نفت ايران تأسيس گرديد  1342همين سبب در سال 
 رديد.هاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي در اين شرکت متمرکز گو کليه فعاليت

 شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

هاي مهم توليد محصوالت پتروشيمي در کشور در افق دراز مدت، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي ارائه دهنده فناوري
کننده فناوري براي شرکت ملي صنايع پتروشيمي را خواهد داشت و به عنوان شرکتي در تراز جهاني، باشد و رتبه اول تأمينمي

المللي، براي ذينفعان هاي ارائه دهنده فناوري در سطح منطقه خواهد بود و با فروش دانش در سطح بيني جدي براي شرکترقيب
منافع اقتصادي و براي کشور امنيت فناوري خلق خواهد نمود. اين شرکت در پايان برنامه ششم توسعه کشور خودکفا و در پايان 

 زا خواهد بود.برنامه هفتم توسعه کشور شرکتي درآمد
هاي مورد نياز صنعت پتروشيمي بيانيه مأموريت: شرکت پژوهش و فناوري متولي پژوهش و توليد فناوري در تمامي زمينه 
 باشد:هاي مختلف به شرح زير ميهاي شرکت در حوزهباشد و مأموريتمي

 ايجاد استقالل و امنيت دانشي و فناوري براي صنعت پتروشيمي  -
 ت از طريق انجام پژوهش و توليد دانش و فناوريايجاد ثرو -
 انجام پژوهش در زمينه فرآيندهاي توليد محصوالت پتروشيمي و تبديل پژوهش به فناوري و ارائه آن به مشتريان و ذينفعان  -
 ها و مواد شيميايي مصرفي در صنايع پتروشيمي و ارائه فناوري توليد اين مواد به مشتريان و ذينفعان انجام پژوهش در زمينه کاتاليست -
هاي به کار رفته در واحدهاي توليدي پتروشيمي با هدف افزايش منافع اقتصادي روز رساني فناوريانجام پژوهش در زمينه به -

 کاهش اثرات زيست محيطي  و افزايش ايمني و
 سازي فرآيندهاي توليدي و رفع موانع توليد منظور بهينهانجام پژوهش به -
 هاي نوين و مرزهاي دانشانجام پژوهش در مسير دانش -

هاي فني مورد نياز صنعت پتروشيمي، سازي دانشهاي بنيادين: شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان متولي بوميارزش
 داند: هاي بنيادين خود ميول زير را به عنوان ارزشاص

مسئوليت پذيري  -رعايت حقوق معنوي ديگران -صداقت و شفافيت در ارائه  -هاي اخالقي، ديني و کرامات انسانيحفظ ارزش -
 -هاي مليايهاستفاده بهينه از سرم -ارزش آفريني -پاسخگويي و احترام براي ذي نفعان -مشارکت عمومي -فردي و اجتماعي

 هاي فکري، خرد جمعي، خالقيت و نوآوريحفاظت از حقوق دارايي -بهبود مستمر -تقويت خالقيت و نوآوري
اهداف کالن: شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با تکيه بر توانمندي کشور و دانش بومي، برنامه راهبردي تدوين شده خود را با 

هاي هاي واحدروز نمودن فناوريهاي توليدي و بهپتروشيمي، بهينه سازي فرآيند هاي فني مورد نياز صنايعهدف خلق دانش
ها براي ذينفعان و صاحبان سهام دارد. در توليدي تدوين نموده و در اين مسير تاکيد بر مشتري محوري و سودآوري کلي برنامه

 د:نماياين راستا اهداف کالن شرکت را در چهار حوزه به شرح زير تعريف مي
تدوين دانش فني  -هاي فني توليد محصوالت پتروشيمي تدوين دانش -هاي فني مورد نياز صنعت پتروشيمي:تدوين دانش -

تدوين دانش مورد نياز  -تدوين دانش فني مواد شيميايي استراتژيك پتروشيمي -هاي استراتژيك پتروشيميتوليد کاتاليست
 صنايع تکميلي پتروشيمي 

 شکالت فرآيندهاي واحدهاي توليديسازي و رفع مبهينه -
 هاي موجود و گسترش مرزهاي دانشبهبود دانش -
 هاي شرکت در زمينه توسعه محصول، توسعه کاربرد و توسعه فناوريتوسعه دانش فني -
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