
 عملکرد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در نخستین سال دولت خدمتگـزار سیـزدهم

 بهره گیری از
 30 هزار نیروی انسانی 

متخصص وکارآزموده

  بهره مندی از
 10 پاالیشـــــگاه نفتــی و 

گازی  میعانات 

 37 منطــقه
 تـأمین و پخــــش 

فرآورده های نفتی 

بیش از 14 هزارکیلومتر 
خطوط لوله انتقال نفت خام 

و فرآورده های نفتی

طراحی، ساخت و توسعه 
زیرساخت های پاالیشگاهی، 

خطوط لوله و انبار نفت

بهره گیری از ظرفیت  ها، توان علمی و فنی شرکت های دانش بنیان داخلی

اقدامــــــــــــــات و دستـــــــــــــاوردها

متولی اصلی تولید، انتقال و توزیع سوخت و فرآورده های نفتی کشور، به صورت ایمن و پایدار با توسعه زیر ساخت های توسعه ای الزم

اجرای طرح های ملـی راهبردی و تغییر مسیر از ســوخت محوری به ســود محوری و برنامه ریزی های مدون

حمایت از شرکت های دانش بنیان

احداث پاالیشگاه و صدور خدمات فنی مهندسی به پاالیشگاه های فراسرزمینی

شرکت مادرتخصصی

صیانت از حقوق شهروندی 

اقدامات مالی

)HSE اقدامات زیست محیطی )مدیریت

امضای تفاهم نامه های راهبردی

بخشی از  اقدامات در راستای امنیت و پایداری عرضه سوخت برای بازار مصرف داخلی 

 تبدیل وضعیت ایثارگران  به رسمی

 صادرات ال پی جی 

دستاوردهای توسعه زیرساخت شرکت های پاالیشی

دفع مقتدرانه، سریع و به موقع حمالت سایبری 

 انعقاد تفاهم نامه های پژوهشی با 5شرکتدانشبنیان جهت:
  1- هوشمندسازی 2- ساخت ربات ها 3- تجهیزات سامانه هوشمند 

کارت خوان سامانه هوشمند سوخت 4- حمایت از تولید برج های نور 5- تجهیزات 

 احداث خطلولهپارس با ظرفیت 75 هزار بشکه فرآورده های نفتی در روز و 
کشور به نقاط مرکزی،  با هدف انتقال ایمن و پایدار فرآورده های نفتی و سوخت مصرفی از جنوب 

کیلومتر در مسیر مهرآران-شیراز( کشور )به طول 400  شرق و شمال شرق 

کشور  امضای تفاهم نامه با بانک های عامل در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای 
  به میزان 500نفتکشجادهپیما با شرکت های خودروسازی 

با هدف افزایش ضریب ایمنی و رعایت استاندارد های زیست محیطی

 احداث خطلولۀتابش با ظرفیت انتقال 150 هزار بشکه  فرآورده های نفتی در روز و
 با هدف انتقال ایمن و پایدار فرآورده های نفتی و سوخت مصرفی

کیلومتر در مسیر رفسنجان-مشهد( کشور  )به طول 978  کشور به نیمه شمالی   از جنوب 

ساخت پتروپاالیشگاه 300 هزار بشکه ای شهیدسلیمانی در بندر عباس
 ساخت پاالیشگاه 300 هزار بشکه ای مرواریدمکران در جاسک 

)با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش برای اولین بار(

 احداث تاسیسات انتقال و ذخیره سازی فرآورده های نفتی شهید مهدوی
بهمیزان600میلیونلیتر انواع فرآورده های نفتی به منظور جلوگیری از 
انباشت و حبس فرآورده های تولیدی نفتی در مبادی استان هرمزگان 

راه اندازی واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه الوان با استفاده از  توان داخلی و شرکت های دانش بنیان 
)افزایشتولیدروزانهبهمیزان1میلیونلیتربنزینیورو4(

کاتالیست های پاالیشگاه های آبادان و امام خمینی )ره(   خودکفایی در تولید 
با صرفه جویی 35 میلیون دالری

 امضای قرارداد با شرکت های خودروسازی 
کسیووانتدوگانهسوز به ارزش 20 میلیون دالر به منظورتولید45000خودرویتا

افزایش23درصدی تامین و توزیع سوخت خودروها به نسبت افزایش مصرف آن 

گازی  رشد6درصدی پاالیش نفت خام و میعانات 

کسی به دوگانه سوز  تبدیل رایگان کارگاهی بیش از 100 هزار خودروی عمومی وانت و تا

تحویل وکیوم باتوم تهاتری ارسالی به شرکت های قیرساز /میزان80درصدمحققشده

گازی   استحصال و پاالیش روزانه2میلیونو200هزاربشکهنفتخام و میعانات 
 تولید روزانه 100میلیونلیتربنزین 

 تولید روزانه 112میلیونلیتر گازوئیل

راه اندازی نظام الکترونیکی منسجم برای توزیع عادالنه و یکپارچهLPG و  برنامه ریزی بلند مدت برای 
کسی و وانت توسعۀ سوخت سبز CNG در سبد مصرف سوخت  1 میلیون و 206 هزار دستگاه تا

 حذف امضاهایطالیی در ارتباط با اعطای مجوزها 
از جمله مجوز احداث مجاری عرضه از طریق برقراری سیستم و اتصال بهدرگاهملیمجوزها

تعیین تکلیف قراردادهای فروش  انواع فرآورده های نفتی)مربوطبهتعهداتدولتقبل(
) 170 هزار تن بنزین، 3600 تن نفت گاز، جمعًا به ارزش 72 میلیون دالر(

تامینسوختبه95نیروگاهتولیدبرقوانرژی  به میزان 18 میلیارد و 600 میلیون  لیتر  
کشور گسترده در  در یکسال اخیر به منظور جلوگیری از خاموشی های 

گازوییل از طریق 4500 جایگاه  تامین و توزیع61میلیاردو400میلیونلیتربنزینو
کشور    و توزیع 3 میلیارد لیتر نفت سفید و سوخت هواپیما در 50 مرکز سوخت گیری هواپیمایی در 

کشور بهمیزان5میلیاردو300میلیونلیتر تحویل سوخت مایع به صنایع بزرگ 

ممیـــزی انــرژی تاسیــــــسات پاالیشــــی و صرفه جویی  460 میلیون دالری

جابجایی135میلیاردلیترفرآوردههاینفتی با متوسط شعاع 500 کیلومتر توسط ناوگان جاده ای

  اضافه شدن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به فهرستسازمانهایتوسعهای 
طبق تصویب نامه شماره 79786/ت59762  مورخ 1401/05/11 هئیت دولت 

موفقیت در حل و فصل پرونده های مالیاتی جمعًا بهمبلغ368هزارمیلیاردریال

کسبرتبهاولدرسطحوزارتنفت و ارتقا رتبه از جایگاه 37 به جایگاه 5  در میان 110دستگاه اجرایی 

افزایش 41 درصدی فضای سبز  نسبت به سال قبل

ک  نسبت به سال قبل کاهش  58 درصدی پسماندهای خطرنا

تامین منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها110هزارمیلیاردتومان

افزایش سودآوری مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش جمعًا بهمبلغ86هزارمیلیاردریال )45 درصد رشد(

کشور نزد بانک مرکزی کل  اجرایتکلیفقانونیتمرکزوجوه حاصل از فروش فرآورده های نفتی به حساب خزانه داری 

 تفاهم نامه مطالعات فنی و مهندسی  احداث پاالیشگاه های جدید 
کارائیب  کشورهای حوزه  و توسعه پاالیشگاه های موجود در 

  تبدیلوضعیتایثارگرانبهرسمی به استناد بند )و(و بند)د( قانون بودجه؛ بند )و( به تعداد 964 نفر 
و بند )د( به تعداد  3461 نفر  که 1333 فقره نهایی و 2128 تحت اقدام می باشد )جمعًا 4425 نفر( 

کامل 20 میلیون متر مکعب از حدود 53 میلیون متر مکعب   تصفیه 
کشور پساب تولیدی صنعت پاالیش و پخش با تأیید سازمان محیط زیست 

 فراهم نمودن زیر ساخت ها و صادرات دریایی گاز مایع در پایانه شهید باهنر بندرعباس
 و جلوگیری از انباشت و سوزاندن 2000 تن در روز با حدود ارزش صادراتی 365 میلیون دالر در سال

انعقاد قرارداد 110 میلیون یورویی بازسازی و راه اندازی پاالیشگاه 140 هزار بشکه ای ونزوئال 

 خنثی سازی توطئه اختالل در سامانۀ هوشمند سوخت در بیش از 4500 جایگاه 
و 55 هزار نازل با اعزام بیش از 4 هزار نیروی متخصص در سطح کشور


