


فرایند 
ســـــبـز

63

ww
w.

nio
rdc

.ir
استفاده از فّناوری های برتر زیست  محیطی درگذر از بستر رودخانه ها )روش HDD و...(	 
گرفته  شده در خط لوله و تلمبه خانه ها	  استفاده از آخرین استانداردهای روز دنیا در مواد و تجهیزات بکار 
كاتدی و...(	  استفاده از فّناوری های نوین در پایش زیست محیطی و خوردگی خطوط لوله) فیبر نوری، حفاظت 
مقاوم سازی مسیر خط لوله با ایجاد دیوار حائل و زهکشی محل هایی با احتمال رانش زمین	 
كوره ها، مشعل ها، دیگ ها و بویلرها در جهت كاهش مصرف انرژی	  طراحی بهینه 
حذف مواد مخرب الیه ازن از سیستم تبرید و اطفای حریق در سطح پاالیشگاه ها و تلمبه خانه ها	 

رویکردها
كلیــه حریم هــای 	  تعامــل ســازمانی بــا ســازمان محیط زیســت، وزارت نیــرو، شــهرداری ها، ادارات كل منابــع طبیعــی و... جهــت رعایــت 

حفاظــت  شــده و تحــت مدیریــت زیســت  محیطــی و پیشــبرد اهــداف زیســت  محیطــی شــركت 
ــع و 	  كلیــه طرح هــا و پروژه هــای فعــال شــركت و ســاختمان های ســتادی در راســتای جلوگیــری از اتــالف مناب مدیریــت پســماند در 

دفــع بهداشــتی پســماندها
مدیریــت مصــرف انــرژی ازجملــه انجــام اقدامــات الزم در خصــوص افزایش بازدهی و كاهش مصرف انرژی و بهینه ســازی و اجرای سیســتم 	 

و برنامه های مدیریت انرژی و كاهش مصرف ســوخت و حركت به ســمت تحقق اهداف شــش گانه دســتورالعمل مدیریت ســبز
كن تاریخی، باستانی و ...	  كن عمومی در طرح های توسعه و احداث، به  منظور حفاظت از گیاهان، جانوران، اما مدیریت منابع طبیعی و اما
شــناخت ظرفیت هــای اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر در پاالیشــگاه ها و خطــوط لولــه نفــت و امکان ســنجی اســتفاده از ایــن 	 

منابــع در طراحــی خطــوط لولــه نفــت و تأسیســات مربوطــه
ارزیابــی و انتخــاب پیمانــکاران و مشــاوران طرح هــا بــر اســاس شــاخص های زیســت  محیطــی و الزامــات HSE  و نظــارت بــر رعایــت 	 

الزامــات زیســت  محیطــی در حیــن اجــرای طرح هــا و پروژه هــای شــركت 

طرح توسعه ظرفیت پاالیشگاه آبادان )اخذ مجوز EIA در سال1389(	 
طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان / یزد )اخذ مجوز EIA در سال1390(	 
طرح احداث مجموعه تلمبه خانه های پاالیشگاه آبادان و مایل 40 ماهشهر )اخذ مجوز EIA در سال1388(	 
طرح توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی )تبریز / ارومیه(، )اخذ مجوز EIA در سال1395(	 
كاشان / ری )اخذ مجوز EIA در سال1390(	  طرح احداث خط لوله نائین / 
طرح احداث خط لوله جدید بندرعباس / سیرجان / رفسنجان )اخذ مجوز EIA در سال1390(	 
طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب / تنگ فنی / شازند / ری )اخذ مجوز EIA در سال 1397(	 
ک / ری ) اخذ مجوز EIA در سال 1389(	  طرح احداث خط لوله آبادان / ارا
طرح احداث خط لوله رفسنجان / بیرجند / مشهد " طرح تابش" )اخذ مجوز EIA در سال 1391، تمدید مجوز 1400(	 
طرح احداث انبار نفت شهید مهدوی بندرعباس )اخذ مجوز EIA در سال 1397(	 

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها
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مدیریــت HSE و پدافنــد غیرعامــل شــركت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی، در راســتای تحقــق احــکام توســعه پایــدار و دســتیابی بــه مأموریــت مهــِم 
شــركت در راهبــرِی چرخــه تولید، انتقــال و توزیع پایدار فرآورده های اســتراتژیک 
نفتــی منطبــق بــا اســتانداردهای زیســت  محیطــی جهانــی، همــواره رعایــت 
قوانیــن و مقــررات بین المللــی و ملــی و همچنیــن اســتانداردها و ضوابط محیط 

زیســتی را ســرلوحه اقدامــات خویــش قــرار داده اســت. 
ایــن مدیریــت از طریــِق سیاســت گذاری و برنامه ریزی هــای الزم در خصــوص 
شناســایی و ارزیابــی كلیــه مؤلفه هــای مؤثــر بــر محیــط زیســت در فرایندهــای 
عملیاتــی و همچنیــن تعریــف و اجرایــی كــردن اقدامــات پیشــگیرانه و كنترلــی 
در حوزه هــای بهبــود كیفیــت منابــع آب، خــاك، هــوا و تغییــرات اقلیــم، مدیریــت 
پســماند، مصــرف منابــع و آمــوزش و فرهنگ ســازی، بــا جّدیــت اهــداف كالن 
زیســت  محیطــی شــركت ملــی پاالیــش و پخــش را پیگیــری می نمایــد. همچنین 
 بــا نظــارت مســتمر بــر عملکــرد زیســت  محیطــی شــركت های تابعــه شــامل

 10 شــركت پاالیــش نفــت/ میعانات گازی، شــركت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
)37 منطقــه(، شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت )12منطقه( و شــركت ملی 
مهندســی و ســاختمان نفــت )توســعه زیرســاخت های پایین دســتی صنعــت 
نفــت در حوزه هــای انتقــال، ذخیره ســازی، پاالیــش و توزیــع فرآورده های نفتی(، 

اثربخشــی اقدامــات و فعالیت هــای انجام شــده را مــورد پایــش قــرار می دهــد.

علیرضانریماننژاد
مدیریتHSEوپدافندغیرعامل

پیشگفتار
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كمیته ها و 	 آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های ملی از طریق مشاركت در  بــــــه روزآوری قوانیـــــــــــن،  مشــــاركت در تدویـــــن/ 
كارگروه های تخصصی )نظیركمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط  زیست هیئت دولت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و 

شركت ملی پاالیش و پخش( 
تهیه/ به روزآوری دستورالعمل های یکپارچه زیست  محیطی در مجموعه پاالیش و پخش بر اساس قوانین، دستورالعمل ها و الزامات 	

ابالغِی باالدستی و پایش مستمر وضعیت استقرار آنها
پیگیری تعریف و اجرای اهداف و برنامه های پروژه محور با رویکرد حذف/ كاهش انتشار آالینده های زیست  محیطی در مجموعه پاالیش 	

و پخش و پایش مستمر پیشرفت آنها
تدویـــــــــن/ به روزآوری شــــــــاخص های عملکــــــــرد زیست  محیطِی شركت ملی پاالیش  و پخش، پایش دوره ای شاخص ها و روند بهبود آنها 	

و ارائه گزارش های آماری و تحلیلی به مراجع ذیربط
نظارت بر استقرار و پیاده سازی استانداردهای آالینده های هوا در سطح شركت های تابعه، پایش مستمر پارامترهای آالینده های هوا در 	

بخش های هوای محیطی و منابع ثابت و تعریف و اجرای پروژه های كنترل و كاهش آلودگی هوا 
كید بر كاهش پسماند، 	 نظارت بر استقرار و پیاده سازی قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های مربوطه در سطح شركت های تابعه، با تأ

گذاری به شركت های دارای مجوز و صالحیت دار بازیافت، استفاده مجدد و وا
توسعه 	 و  احداث  پروژه های  اجرای  بر  نظارت  و  تابعه  شركت های  سطح  در  تولیدی  پساب های  تصفیه  عملکرد  دوره ای  پایش 

تصفیه خانه های پساب صنعتی و بهداشتی و استقرار و پیاده سازی كامل استانداردهای آالینده های پساب
ک و آئین نامه های مربوطه و همچنین آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب در سطح 	 نظارت بر استقرار و پیاده سازی قانون حفاظت از خا

شركت های تابعه 
ک و آب زیرزمینی و سنجش اثربخشی 	 اجرای پروژه های احداث شبکه پایش آب زیرزمینی و خاك و پایش مستمر پارامترهای آالینده خا

اقدامات كنترلی )در صورت رفع آلودگی احتمالی(

وظایفوماموریتهایزیستمحیطی

ک، پیگیــریواجــرایتکالیــِفقانونــیملــیوبینالمللــیدرزمینــهحفاظــتمحیــطزیســت)نظیــرقانــونهــوایپــا
قانــونمدیریــتپســماند،قانــونحفاظــتازخــاک،ابالغیــهمقــاممعظــمرهبــریدرخصــوصسیاســتهایكلــی
نظــامدربخــشمحیــطزیســت،قوانیــنبرنامــهپنجســالهتوســعهكشــورو...(وپایــشعملکــرددورهایوارائــهگزارش

بــهمراجــعذیربــط
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نظارت بر فرایند ارزیابی اثرات زیست  محیطی طرح ها و پروژه ها  )EIA( در مجموعه پاالیش و پخش و به روزرسانی دوره ای بانک اطالعاتی 	

EIA طرح ها و پروژه ها و مشاوران
نظارت بر فرایند مدیریت مخاطرات زیست  محیطی در سطح شركت های تابعه از طریق پایش فرایند شناسایی و به روزآوری جنبه های 	

زیست  محیطی در سطح شركت های تابعه، به كارگیری روش چرخه حیات در ارزیابی اثرات زیست محیطی، برگزاری مانورهای زیست محیطی 
و...

پایش وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای و گازهای ارسالی به فلر در مجموعه پاالیش و پخش و همچنین پیگیری اجرای اقدامات كاهشی در 	
سطح شركت های تابعه

پایش مستمر وضعیت اجرای پروژه های كنترل آلودگی دریا و رودخانه ها و تأمیِن تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آلودگی های احتمالی	
پایش عملکرد دوره ای فرایند پرداخت عوارض سبز )آالیندگی( توسط شركت های پاالیشی و برنامه ریزی جهت استفاده مؤثر از عوارض مذكور 	

در اجرای پروژه های بهبود كیفیت محیط زیست
كید بر نگهداشت فضای سبز موجود	 برنامه ریزی توسعه و مدیریت فضای سبز با تأ
پیگیری، پایش، تعریف و اجرای پروژه های صرفه جویی و كاهش مصرف منابع نظیر مدیریت مصرف آب، سوخت، مواد اولیه و ... در سطح 	

شركت های تابعه بر اساس خروجی گزارش های آماری و پایش مستمر عملکرد شركت های تابعه در راستای تعریف و اجرای پروژه های بهبود
بازدید و ممیزی زیست  محیطی و HSE  از شركت های تابعه و پیشنهاد انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز در شركت ها؛	
ارزیابی عملکرد زیست  محیطی شركت های زیرمجموعه و پایش و بررسی میزان انطباق عملکرد شركت ها با استانداردهای زیست  محیطی و 	

پایش مستمر وضعیت بهبود آنها
گزارش عملکرد دوره ای ایشان و مشاركت مؤثر در تدوین قراردادهای ستادی از 	 پایش عملکرد دوره ای فعالیت HSE پیمانکاران بر اساس 

منظر زیست  محیطی، برگزاری دوره های آموزشی برای پیمانکاران و...
كاركنان و نیازسنجی و اجرای آموزش های تخصصی پرسنل محیط زیست در ستاد و 	 ارتقاء سطح دانش عمومی و فرهنگ محیط زیست 

شركت های تابعه
تعامل و تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی به منظور مرتفع نمودن چالش ها و مشکالت زیست  محیطی از طریق مشاركت فعال در 	

كمیته های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست، كمیته تخصصی محیط زیست وزارت نفت، همایش ها و نمایشگاه ها )بویژه نمایشگاه 
كمیته حمایت از پایان نامه های دانشجویی،  كارگروه مدیریت سبز،  كمیته فنی ایمنی آب شرب استان تهران،  بین المللی محیط زیست(، 

كمیته استانداردسازی و كمیته مسئولیت های اجتماعی )CSR( پاالیش و پخش و ...
شناسایی ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور معرفی تکنولوژی های نوین و سازگار با محیط زیست در راستای رفع مشکالت زیست   محیطی 	

كز آموزشی و پژوهشی، مشاوران و پیمانکاران ذیصالح و ...  از طریق شركت های دانش بنیان، مرا

ــیبویــژهنظــام ــدامازشــركتهایتابعــه،ضمــناســتقرارسیســتمهایمدیریت تحقــقوظایــفوماموریتهــایفــوق،هرك بهمنظــور
كلیــه كلیــهجنبههــاوپیامدهــایبــاشناســایی مدیریــتHSEواســتانداردمدیریــتزیســتمحیطیISO14001،بــاشناســایی
واحدهــایعملیاتــی،اقــدامبــهتعریــفواجــرای زمــانطراحــی،ســاختوبهرهبــرداریاز جنبههــاوپیامدهــایزیســتمحیطــیدر

،بــهســرفصلهایمهــمآنهــااشــارهخواهــدشــد. ایــنبروشــور در كــهبــهطــورمختصــر پروژههــایزیســتمحیطــینمودهانــد



ABADAN
آبــــــادانشرکت پاالیش نفـــــــــــــــــــــــــــت  

 4.950.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1291	 
، امیدیه، آغاجری، دارخوین و ...	  ک: چاه های نفت مستقر در اهواز منابع تأمین خورا
 	600.000 :) ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز
 	400.000 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
میزان نفت خام تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 136.936.000 	 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین معمولی: 8.851.000 
- نفتگاز معمولی: 15.277.000

www.ABADAN-REF.irاطالعات پایه

دارنده گواهینامه های EAST و انرژی جهانی از انجمن مدیریت سبز اروپا



فرایند 
ســـــبـز

5

ww
w.

nio
rdc

.ir

• ISO 14001:2015   • ISO 9001:2000     •IMS     •HSE-MS
گواهینامه EAST از انجمن مدیریت سبز اروپا	 
گواهینامه انرژی جهانی از انجمن مدیریت سبز اروپا جهت اجراء پروژه آب مدار بسته 	 
گواهینامه صنعت سبز از انجمن مدیریت سبز اروپا 	 
گواهینامه سطح بلوغ )Mature( در پروژه نشان بلوغ HSE از انجمن مدیریت سبز ایران 	 
 	HSE در پروژه نشان بلوغ )Developed( گواهینامه سطح بلوغ رشدیافته
گواهینامه های سطح 2 و سطح 3 تقدیر سبز از انجمن مدیریت سبز ایران 	 
گواهینامه سطح 2 و سطح 3 تعهد سبز از انجمن مدیریت سبز ایران	 
كسب عنوان الگوی برتر صنعت سبز ایران از انجمن مدیریت سبز ایران	 
كسب رتبه نخست واحد محیط زیست در بین شركت های پاالیشی در سال های 1391، 1392 و 1393	 

گواهینامه های دریافت شده

	 درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %38	   188 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار

فضای سبز

گاز مایع( و سوخت مایع سبک	  گاز )طبیعی + پاالیشگاهی +  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 815.412 	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 52.922 	 

منابع تأمین آب: رودخانه های اروند و بهمنشیر	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 37.068.214	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 4.018.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 37.452.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 3.497.000	 
درصد مدیریت پساب: %9	 
درصد پساب برگشتی: %9 	 

انرژی مصرفی

مدیریت آب و پساب
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شــرك

میزان پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 7004	 
میزان پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 1363	 
درصد مدیریت پسماند: %19	 

كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
گازی 6 و 7 )در دست اجرا(	  طراحی، ساخت و نصب 2 دستگاه بویلر بازیافت حرارتی برای توربوژنراتور 
كار EPC واحد اسید )در دست اجرا(	  خدمات مهندسی جهت انجام طراحی بنیادی و تهیه شرح 
پروژه پژوهشی بهینه سازی توأمان آب و انرژی در یوتیلیتی شركت پاالیش نفت آبادان )1398(	 
كیلوواتی جهت بررسی سیستم احتراقی )1400(	  كوره پایلوت 600  انجام پروژه طراحی و ساخت 
پروژه احداث واحد جدید تقطیر در اتمسفر )در دست اجرا(	 
پروژه احداثظ واحد جدید تقطیر در خالء )در دست اجرا(	 
گاز مایع )در دست اجرا(	  پروژه احداث واحد جدید 
پروژه احداث واحد جدید تصفیه نفتا )در دست اجرا(	 
پروژه احداث واحد جدید ایزومراسیون نفتا )در دست اجرا(	 
پروژه احداث واحد جدید شیرین سازی نفت سفید )در دست اجرا(	 
پروژه احداث واحد جدید شیرین سازی نفتگاز )در دست اجرا(	 
كاتالیستی )در دست اجرا(	  پروژه احداث واحد جدید تبدیل 
كس )در دست اجرا(	  پروژه احداث واحد جدید ایزوما
پروژه احداث واحد جدید هیدروژن )در دست اجرا(	 
گازترش )در دست اجرا(	  پروژه احداث واحد جدید تصفیه 
پروژه احداث واحد جدید تولید سولفور )در دست اجرا(	 
پروژه احداث واحد جدید بسته بندی سولفور )در دست اجرا(	 
كردن نیروگاه های آبی برق شماره 1 و 2 و جایگزینی آن با نیروگاه 3 )1399(	  پروژه از سرویس خارج 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
كاهــش ضایعــات، 	  گازهــای ارســالی بــه مشــعل های دوم و ســوم پاالیشــگاه )FGRU( بــا هــدف  تعریــف و اجــرای پــروژه بازیافــت و تصفیــه 

)1400( CO2   كاهــش انتشــار حــذف آالیندگــی ناشــی از ســوخت هیدروكربورهــا و 
تعریــف و اجــرای پــروژه بازیافــت و تصفیــه گازهــای ارســالی بــه مشــعل های پنجــم پاالیشــگاه )FGRU( بــا هــدف كاهــش ضایعــات، حــذف 	 

مدیریت پسماند

طرح ها و پروژه های زیست محیطی



فرایند 
ســـــبـز

7

ww
w.

nio
rdc

.ir
آالیندگــی ناشــی از ســوخت هیدروكربورهــا و كاهــش انتشــار  CO2  )در دســت اجــرا(

كنتــرل 	  گازهــای خروجــی از دودكش هــا و  خریــد و نصــب آناالیزرهــای آنالیــن بــر روی دودكش هــای نیــروگاه 3 به منظــور پایــش آنالیــن 
كاهــش انتشــار آالینده هــای اتمســفری )1398( بهینــه احتــراق و 

خریـد و نصـب آناالیزرهـای آنالیـن بـر روی دودكش هـای واحـد پنـج بویلـر به منظـور پایـش آنالیـن گازهـای خروجـی از دودكش هـا و كنترل 	 
بهینـه احتـراق و كاهـش انتشـار آالینده هـای اتمسـفری )در دسـت اجرا(

مدیریتآبوپساب:
 	)1399( ) خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری آب  خام برداشتی از رودخانه بهمنشیر )تلمبه خانه بهار
پروژه احداث واحد جدید تصفیه آب های ترش )در دست اجرا(	 

مدیریتپسماند:
استقراركامل سیستم یکپارچه  سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
كاتالیستی )1398(	  كاتالیست های مستعمل دوفلزی واحد تبدیل  بازیافت 

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
ک هــای آلــوده پاالیشــگاه آبــادان طبــق اســتاندارد های 	  بررســی، شناســایی و بکارگیــری روش هــای نویــن تثبیــت فلــزات ســنگین در خا

ملــی و بیــن المللــی )1399(
كانال های آب سطحی نواحی شركتی )1399(	  اجرای عملیات بازسازی و بهینه سازی 
ک در شركت پاالیش نفت آبادان با همکاری دانشگاه تبریز )1399(	  طراحی شبکه چاه پایش آب زیرزمینی، آب سطحی و خا
تعمیرات اساسی مخازن و برچیدن مخازن قدیمی	 

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
تهیه و تدوین طرح اقتضایی مقابله با آلودگی دریا )1400(	 
شناسایی و به روزرسانی جنبه های زیست محیطی فرایندهای پاالیشگاهی	 
انجام مطالعات و برگزاری دوره های آموزشی جهت بکارگیری روش چرخه حیات در ارزیابی اثرات زیست محیطی	 

 تخصیص ردیف بودجه جهت انجام پروژه های زیست محیطی	 
 همکاری و ایجاد بستر مناسب بین دانشگاه ها )علوم و فنون و تهران( و شركت پاالیش نفت آبادان جهت بهره گیری 	 

از خدمات دانشگاهی

...سایر اقدامات و دستاوردهای جدید در حوزه صیانت از محیط زیست



سال بهره برداری: 1372	 
ک: اهواز - آسماری و دزفول شمالی	  منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 250.000 بشکه در روز	 
(: 266.000 بشکه در روز	  ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
میزان نفت خام تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 95.499.953 	 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین یورو 4:  13.754.129
- بنزین معمولی: 280.562

- نفتگاز یورو 4:  11.195.156
  

www.IKORC.irاطالعات پایه

شرکت پاالیش نفـــــــــــــت

5.988.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

SHAZAND
)ره(

دریافت لوح تقدیر محصول سبز از سازمان حفاظت محیط زیست
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• ISO14001     • ISO 9001/2000     • EFQM      • IMS     • OHSAS 18001
دریافت لوح تقدیر محصول سبز از سازمان حفاظت محیط زیست )1382(	 

	    درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %13/4 	   80 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار

گاز مایع( و سوخت مایع )سبک + سنگین(	  گاز )طبیعی + پاالیشگاهی +  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 1،060.641	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 66.292	 

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 13.675	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 6.309	 
درصد مدیریت پسماند: %46	 

منابع تأمین آب، سد كمال صالح + چاه های آب پاالیشگاه	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 10.771.698	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 4.989.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 4.250.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 4.250.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %36	 

مدیریت پسماند

انرژی مصرفی

فضای سبز

گواهینامه های دریافت شده

مدیریت آب و پساب
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 	 SDA, CSOS,( انجــام مطالعــات ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی طــرح احــداث واحــد تولیــد کک ســوزنی شــامل واحدهــای فراینــدی
CSOT, DCU, CCU( بــا هــدف بــه صفــر رســاندن تولیــد نفت کــوره فــاز طراحــی پایــه )در حــال انجــام(

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها

كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
طــرح احــداث تولیــد كک ســوزنی شــامل واحد هــای فراینــدی )SDA, CSOS, CSOT, DCU, CCU( بــا هــدف بــه صفــر رســاندن تولیــد 	 

نفت كــوره فــاز طراحــی پایــه )برنامــه آتــی(
كیفیــت یــورو 4 بــه میــزان 348 	  ــا  اجــرای طــرح توســعه و افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه نفــت امــام خمینــی )ره( شــازند و تولیــد بنزیــن ب

ــه میــزان 300 میلیــون لیتــر در روز میلیــون لیتــر در روز و نفتــگاز یــورو 4 ب

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و آنالین آالینده های زیست  محیطی بر روی دودكش كوره  H-101واحد تقطیر )1395(	 
گوگردسازی فاز 2 )1401(	  اجرای طرح بهبود راندمان واحد 
 	)1401( IN901 گوگردسازی فاز 1 بوسیله حذف اجرای طرح بهبود شرایط عملیاتی واحد 
كنش آالینده های هوا ) 1398-1400(	  اجرای طرح مدل سازی پرا

مدیریتآبوپساب:
اجــرای پــروژه اســمز معکــوس )RO( به منظــور بازیابــی پســاب هایCOOLING TOWER  و پســاب های بســترهای رزینــی امــالح بــاالی 	 

تولیــدی و نیــز بهبــود كیفیــت آب ورودی بــه خطــوط تولیــد آب DM )در دســت اجــرا(
پــروژه ارتقــاء بخــش API واحــد بازیافــت آب هــای روغنــی بــا جایگزینــی تکنولوژی هــای نویــن به منظــور حــذف انتشــار تركیبــات آلــی فــرار 	 

)VOCs(، مدیریــت لجن هــای نفتــی و همچنیــن بازیافــت پســاب های نفتــی بــا راندمــان 99 درصــدی )در دســت اقــدام(
بررسی استفاده از فاضالب شهری جهت تأمین آب مورد نیاز پاالیشگاه	 
گازهای آالینده و خنثی سازی 	  اجرای پروژه مطالعاتی خنثی سازی و بازیافت كاستیک مستعمل جهت كنترل بوی نامطبوع و انتشار 

و حذف پساب مربوطه 

مدیریتپسماند: 
احداث سایت مهندسی مدیریت پسماند	 
كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
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كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 

 	)1398( )Bioremediation( كسازی زیستی كسازی 7000 تن خاك آلوده به تركیبات نفتی به روش پا پا
طراحی و اجرای شبکه پایش آب های زیرزمینی از طریق حفر 71 حلقه گمانه پایش آب های زیرزمینی )1395 تا 1399(	 
اجرای فاز تکمیلی پروژه پایش آب های زیرزمینی )در حال اجرا(	 

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
شناسایی و بروزرسانی جنبه های زیست محیطی فرایندهای پاالیشگاهی	 
به كارگیری روش چرخه حیات در ارزیابی اثرات زیست محیطی	 
برگزاری مانورهای ساالنه جهت مدیریت مخاطرات زیست  محیطی	 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی
 	)Blow down( در سیستم برج های خنك كننده به منظور كاهش تخلیه زیرآب )O3( بررسی و امکان سنجی استفاده از گاز ازن
اجرای تست پایلوت جمع آوری بخارات برج های خنك كننده )پروژه پژوهشی(	 



ESFAHAN
اصفهـــــانشرکت پاالیش نفـــــــــــت  

3.400.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1358	 
ک: نفت خام مارون اهواز و نفت خام سنتزی	  منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 375.000	 
 	338.450 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
میزان نفت خام تصفیه  شده )بشکه در سال 1400(: 123.533.897	 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین یورو 5:  10.284.000      - نفتگاز یورو 5:  421.000
- بنزین یورو 4:    143.000         - نفتگاز یورو 4:  1.562.000

- بنزین معمولی:  822.000        - نفتگاز معمولی:  20.237.000

www.EORC.irاطالعات پایه

صنعت سبِز هلدینگ پاالیشی پتروپاالیِش اصفهان
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• ISO 14001:2015  •ISO 9001:2008     • ISO 50001:2011   • ISO 45001:2018    • ISO 29001:2013     • HSE-MS
گرانولی	  گوگرد  گواهینامه عدم آالیندگی برای واحدهای عملیاتی حالل های ویژه و تولید  دارای 

	    درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %33/8	   115 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار

گاز )طبیعی + پاالیشگاهی( 	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 2.017.744	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: صفر	 

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 412/5	 
پسماند مدیریت  شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 412/5	 
درصد مدیریت پسماند: %100	 

، تأسیسات آبرسانی درچه )چاه های آب(، شبکه آب   شهری	  منابع تأمین آب: پساب شاهین شهر
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 8.742.480 	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 3.214.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 2.912.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 2.799.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %96	 

مدیریت پسماند

انرژی مصرفی

فضای سبز

گواهینامه های دریافت شده

مدیریت آب و پساب

اجرای طرح ارزیابی اثرات زیست  محیطی بهبود و بهینه سازی فرایند )1389(	 

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها
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كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
طرح احداث واحد تصفیه نفتگاز )در دست اجرا(	 
گوگردزدایی از ته مانده برج خأل )در دست اجرا( 	  طرح احداث واحد 
احداث واحد بنزین سازی به منظور تولید بنزین یورو 4 و یورو 5 در پاالیشگاه )1394(	 
احــداث واحدهــای تقطیــر و گاز مایــع شــماره 3 بــه منظــور رفــع تنگناهــای عملیاتــی و بهبــود متغیرهــای عملیاتــی در واحدهــای تقطیــر 	 

و گاز مایــع و كاهــش گرانــروی 1 و 2 )1400(
كیفیــت و بهینه ســازی فراینــد پاالیشــگاه جنوبــی )واحدهــای بازیافــت آب، TGT، تولیــد 	  احــداث واحدهــای جانبــی طــرح بهبــود 

گازتــرش، تصفیــه آب تــرش و ...(  گوگــرد، تصفیــه  هیــدروژن، بازیافــت 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
كوره )در دست اجرا(	  كوره ها برای 9  پروژه خرید و نصب 9 عدد دستگاه پایش آنالین خروجی 
گازهای ارسالی به فلر )در دست اجرا(	  پروژه بازیابی 
كوره ها با كمك شركت های دانش بنیان )در دست اجرا(	  پروژه ساخت سامانه پایش آنالین خروجی 
پروژه خرید دو دستگاه پایش كیفی هوا )در دست اجرا(	 
 	 VOC نصب و بهره برداری از سیستم برخط پایش
 	Boiler B و Boiler A كونومایزر بر روی نصب و بهره برداری از ا

 	)C~F( كونومایزر بر روی سایر بویلرها امکان سنجی نصب و بهره برداری از ا
گازهای انتهایی )TGT( به منظور كاهش انتشار SO2 خروجی به هوا	  تکمیل و راه اندازی واحد تصفیه 
تکمیل پروژه دبل سیل نمودن سقف شناور مخازن	 

مدیریتآبوپساب:
كستری به  عنوان آب مورد 	  احداث تصفیه خانه شاهین شهر با ظرفیت 900 مترمکعب در ساعت به منظور استفاده از پساب های خا

استفاده در صنعت )1398(
نصب سامانه پایش آناالیزر پساب بر روی خروجی پساب بهداشتی با امکان پایش تعداد 11 پارامتر و بهره برداری از سامانه پایش آنالین )1399( 	 
 	)1395( UFو  RO ، پروژه بهینه سازی واحد بازیافت آب توسط نصب سیستم كالریفایر
كولینگ هیبریدی )در دست اجرا(	  انجام مطالعات اولیه امکان سنجی ساخت 
امکان سنجی احداث واحد HERO جهت بازیابی آب های فوق شور )در دست اجرا( 	 
امکان سنجی احداث واحد ZLD جهت بازچرخانی دورریز واحد HERO )در دست اجرا(	 
احداث پیش تصفیه فاضالب شاهین شهر )در دست اجرا(	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
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مدیریتپسماند: 

استقراركامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
كارخانجات سیمان )از سال 1398(	  اجرای پروژه استفاده از خاك های آغشته به مواد نفتی و لجن های نفتی در 
تعریف و اجرای پروژه پژوهشی تبدیل تترا اتیل سرب )TEL( به استبالیزرهای پایه سرب	 
تعریف و اجرای پروژه عملیاتی تبدیل 72 تن تترا اتیل سرب )TEL( به استبالیزرهای پایه سرب	 

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
ک و سفره های آب زیرزمینی در محدوده شركت در قالب طرح خود اظهاری	  اجرای طرح پایش خا
تعمیر و بازسازی ژئوممبران های حوضچه متعادل سازی )در دست اجرا(	 
امکان سنجی بازسازی و تعویض سیستم Oily Water Sewer در واحدهای قدیم	 
رفع آلودگی خاك های منطقه قمیشلو )در دست اجرا(	 

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
برگزاری مانور با رویکرد مخاطرات زیست محیطی	 
بازنگری جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی كلیه واحدهای عملیاتی، ستادی و اداری در شركت و بررسی صنایع همجوار	 
بررسی و ارزیابی خوراك، محصوالت و پسماندها از منظر چرخه عمر 	 

 سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی
پروژه اتصال پاالیشگاه به شبکه ریلی كشور )در دست اجرا(	 
استفاده از خدمات مشاوره ای طرح ملی مدیریت و پایش سیستمی آالینده های زیست  محیطی و تخصصی با استفاده از توان 	 

علمی دانشگاه های معتبر كشور )دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف(



BANDAR ABBAS
بندر عبــــاسشرکت پاالیش نفــــــــت  

7.000.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1376	 
ک: نفت خام سنگین صادراتی ایران )جزیره خارک( و هنگام و میعانات گازی 	  منابع تأمین خورا

سرخون قشم و عسلویه
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 345.000	 
 	328.141 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
گازی تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 119.771.412 	  میزان نفت خام و میعانات 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین یورو 5:  3.880.000       - نفتگاز یورو 5:  173.800
- بنزین معمولی:  8.037.000         - نفتگاز یورو 4: 10.428.600

- نفت كوره:  12.421.300             -نفتگاز معمولی: 6.583.700

www.BAORCO.irاطالعات پایه

متمركز بر توسعه پایدار، متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی و متعهد به حفظ توازن زیستی
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 • ISO 14001:2015     • ISO 9001:2008     • OHSAS 18001:2007
• ISO 50001:2011      • ISO TS29001:2010     • ISO 22320:2018
• ISO 17025:2005      • ISO 27001:2013     • ISO 21001:2018
• IMS 
• HSE-MS

دریافت لوح صنعت سبز كشور در سال های 1379 و 1380 	 
كد ملی زیست  محیطی ISO 14000" از سازمان محیط زیست كشور )1380( 	  گواهینامه " اخذ 
گواهینامه عدم آالیندگی از سال 1392 لغایت 1397	  دریافت 
دریافت جایزه سبز جهانی محیط زیست فرانسه به دلیل دستاوردهای برجسته زیست  محیطی و شیوه های پایدار )1393(	 
( و 1395 )تندیس(	  دریافت جایزه ملی مدیریت سبز از انجمن مدیریت سبز ایران در سال های 1393 )تعهد سبز
 	)Energy Globe 2016( دریافت جایزه جهانی انرژی آلمان
دریافت جایزه ملی مدیریت انرژی از سازمان مدیریت صنعتی ایران )تندیس برنز سال های 1394 و 1395، تندیس نقره 1398( 	 
كنون	  گواهینامه انطباق با معیار مصرف انرژی بر اساس استاندارد ملی شماره 13369 از سال 1392 تا دریافت 
كیفیت بنزین و نفتگاز )1395(	  دریافت جایزه EAST از انجمن مدیریت سبز اروپا برای پروژه افزایش ظرفیت و بهبود 
گواهینامه صنعت سبز از انجمن مدیریت سبز اروپا	 
جایزه پروژه نشان بلوغ HSE Role Modeling( HSE( از انجمن مدیریت سبز ایران )1395(	 
پایداری 	  و  اجتماعی  مسئولیت های  جایزه  دوره  چهارمین  در  اجتماعی  مسئولیت های  عنوان  باالترین  و  بلورین  تندیس  كسب 

بنگاه های اقتصادی كشور )1401(
لوح تقدیر جایزه پالتین گزارش دهی پایداری )GRI( فرایند چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی 	 

)1400-1401(
دریافت تقدیرنامه بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی هرمزگان در حوزه مسئولیت های اجتماعی )1400(	 
ارائه 	  و  و تدوین  فرآورده های نفتی جهت تالش در زمینه مسئولیت اجتماعی  پاالیش و پخش  از شركت ملی  لوح سپاس  دریافت 

گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شركت )1399(
كسب جایزه اهتمام سه ستاره در عرصه مسئولیت های اجتماعی و توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی )1398(	 
كسب رتبه برتر ایفای مسئولیت اجتماعی جشنواره شهید رجایی هرمزگان )1397(	 
كسب لوح سپاس و تندیس نقره ای مسئولیت های اجتماعی در سومین همایش مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت )1396(	 

گواهینامه های دریافت شده
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گاز )طبیعی + پاالیشگاهی + مایع( و سوخت مایع سنگین	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 847.695	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 44.390 	 

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 681	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 327	 
درصد مدیریت پسماند: %48	 

منابع تأمین آب: آب دریا	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 4.647.819	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 5.402.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 1.784.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 1.784.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %11	 

انرژی مصرفی

مدیریت پسماند

مدیریت آب و پساب

اخذ مجوز بهره برداری زیست محیطی" اسكله نفتی فوالد" از سازمان محیط زیست استان )1395(	 

اخذ مجوز بهره برداری زیست محیطی جهت" انبار ذخیره سازی محصوالت کانی- غیرفلزی" از اداره کل  محیط زیست استان )1396(	 
ارزیابی اثرات زیست محیطی )EIA( طرح ارتقاء کیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس )1400(	 

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها

	    درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %51/1	         357/7 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار

فضای سبز
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كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
كیفیت محصوالت سنگین پاالیشگاه بندرعباس با محوریت احداث واحد كک سازی )در دست اجرا(	  طرح ارتقاء 
كیفیت بنزین و نفتگاز پاالیشگاه نفت بندرعباس )1397(	  طرح افزایش ظرفیت و بهبود 
گرانروی )03( به نفت خام )1399(	  طرح تغییر خوراك واحد كاهش 
كره )1398(	   PIELDS گازهای مشعل با مشاركت شركت پروژه مدیریت 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
اجرای طرح مبتکرانه افزایش ظرفیت 30000 بشکه ای بدون مصرف سوخت اضافی و با دستاورد زیست  محیطِی جلوگیری از تولید 	 

گوگرد فرآورده های  كاهش میزان  NOX به میزان حدود 84800 تن در سال و  CO2، CO، SOX و  آالینده های مختلف نظیر  و انتشار 
كوره های  در  گاز طبیعی  تن   9801 ساالنه  به میزان  سوخت  مصرف  از  و جلوگیری  كاهش  و همچنین  شکن  غلظت  واحد  تولیدی 

گرانروی )1395( واحدهای تقطیر و كاهش 
گاز CFI با هدف حذف عوامل مخرب الیه ازن )1385(	  گاز اطفای حریق BCF مخازن با   اجرای پروژه جایگزینی 
كنترل میزان انتشار آالینده خروجی SOX واحد SRP و رسانیدن خروجی كوره H09001 به زیر حدود مجاز استانداردهای سازمان محیط 	 

زیست با اجرای تعمیرات اساسی واحد و تغییر در نوع و چیدمان كاتالیست های واحد )09(
گازهـای 	  گوگـرد و ممانعـت از رهاسـازی  گرانـول(  گوگـرد  SRU جهـت تولیـد و جامدسـازی ) راه انـدازی و بهره بـرداری از واحـد بازیابـی 

كنتـرل آلودگـی هـوا )1397( اسـیدی و 
ــا 	  ــی از دودكش هـ ــای خروجـ ــن آالینده هـ ــا هـــدف پایـــش آنالیـ ــه ای )آنالیـــن( بـ ــامانه پایـــش لحظـ ــروژه سـ ــدازی پـ ــد، نصـــب و راه انـ خریـ

)1394-1396(

مدیریتآبوپساب:
پروژه نصب آناالیزرهای آنالین آالینده های آب بر روی مسیرهای آب بازگشتی به دریا )1399(	 
امکان سنجی فنی- اقتصادی تصفیه تکمیلی پساب خروجی واحد بازیافت با هدف استفاده مجدد در فرایندهای مختلف پاالیشگاه 	 

)در دست اجرا(
اجرای پروژه تولید آب صنعتی به روش MED با احداث یك دستگاه آب شیرین كن در پاالیشگاه )1400(	 
مطالعه و امکان سنجی مربوط به تأمین آب شهرك مروارید از آب تولیدی پاالیشگاه یا شركت های ثالث و قطع وابستگی به سیستم 	 

شبکه آب شهری )1395( 

مدیریتپسماند:
كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	Iranemp.ir  مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
ک )1400-1399(	  ک و غیرخطرنا ساخت Salvage اصولی و مهندسی جهت مدیریت پسماندهای خطرنا
اجرای پروژه مدیریت پسماند كاستیک مستعمل و تزریق آن به حوضچه بازیافت با رعایت استانداردهای زیست  محیطی )در دست اجرا(؛	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
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شــرك
كسازی ایستگاه ذخیره سازی موقت پسماند گچین و انتقال به لندفیل اصولی سازمان همیاری ها )1400(	  اجرای پروژه پا
اجرای طرح پایلوت بی خطرسازی پسماند پشم سنگ مستعمل پاالیشگاه )1399(	 
بهره برداری از دستگاه امحای المپ های مهتابی مستعمل و مدیریت پسماندهای حاصل )1398(	 
امحاء و بی خطرسازی 2500 تن پسماند آلوده به مواد نفتی به روش پیرولیز حرارتی و با اخذ مجوز سازمان محیط زیست استان )1399(	 

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی:  
طراحی شبکه اولیه پایش جریان آب های زیرزمینی )1387(	 
نقطه 	  یك  كسازی  پا و  زیرزمینی  آب های  كسازی  پا سامانه  طراحی  و  زیرزمینی  آب  چاهك های  از  نمونه برداری  و  پایش  پروژه  اجرای 

پایلوت )1395(
خرید یک دستگاه Oil Water Interface Meter با هدف پایش و نمونه برداری از چاهك های آب زیرزمینی )1396(	 
اصالح و تکمیل شبکه پایش و بهره برداری از 159 حلقه گمانه پایش آب های زیر زمینی )1398(	 
اجرای پروژه ترمیم، بازسازی، حفاری و احداث چاهک های پایش آب زیرزمینی )1398(	 
ک های آلوده پاالیشگاه نفت بندرعباس )در دست اجرا(	  كسازی خا اجرای پروژه پژوهشی پایش و پا
 	) اجرای پروژه پایش چاهک های پایش آب زیرزمینی در قالب طرح خود اظهاری سازمان محیط زیست )مستمر
طراحی، خرید و نصب و راه اندازی سیستم كنترل قطع اتوماتیك بازوهای بارگیری فرآورده های ویژه به منظور جلوگیری از سرریزها و نشتی ها	 
تعبیه ساپورت های بتنی در زیر الین های انتقال فرآورده های ویژه به منظور جلوگیری از نفوذ نشتی ها به خاك و آب های زیرزمینی 	 

)اجرای فازهای متعدد از سال 1395(
ک )1400(	  خرید دستگاه VOC meter جهت پایش خا

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
تهیه و تدوین طرح اقتضایی مقابله با آلودگی دریا )1393(	 
اجرای پروژه بازنگری و تدوین طرح آمادگی و رویارویی با آلودگی نفتی در پایانه نفتی شركت پاالیش نفت بندرعباس )1400(	 
اجرای مانورهای زیست  محیطی با محوریت اطفاء آلودگی نفتی در دریا )مستمر ساالنه(	 
خریداری تجهیزات مقابله و رفع آلودگی دریا به مواد نفتی )در سال 1397، تکمیل یگان مقابله از سال1400 در دست اجرا(	 
پیاده سازی برنامه های طرح اقتضایی مقابله  و اطفاء آلودگی نفتی در دریا و اسکله نفتی فوالد )در دست اجرا(	 
خرید مواد نفت روب، پدهای جاذب، آهك و خاك رس به منظور اطفاء آلودگی های احتمالی ایجاد شده و جلوگیری از نشت به خاك 	 

) و آب زیرزمینی )مستمر
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توسعه و نگهداشت فضای سبز شهرک مروارید و پاالیشگاه )مستمر(	 
كسازی زیست محیطی تأسیسات آب گیر دریا )1400(؛	  بهسازی و پا
 پروژه منظرسازی و ایجاد فضای سبز در ورودی بلوار صنعت )1400(	 
خرید و راه اندازی كف كش در حوضچه آب خروجی واحد بازیافت جهت توزیع آب باغبانی )1395(	 
انجام مطالعه جامع زیسـت  محیطی منطقه حفاظت  شـده كشـار با مشـاركت سـازمان حفاظت محیط زیسـت اسـتان توسـط دانشـگاه 	 

شـیراز )در دست اجرا(
ممیزی انرژی كلیه سطوح فرایندی و عملیاتی كشور )ساالنه(	 

...سایر طرح ها و پروژه های زیست  محیطی



TABRIZ
تبــــــریزشرکت پاالیش نفـــــــــــت

2.000.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1356	 
ک: نفت خام اهواز آسماری و نفت خام خاورمیانه	  منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 112.000	 
 	 111.116 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
میزان نفت خام تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 40.557.000 	 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین یورو 5:  3.508.181              - نفتگاز یورو 5:  2.289.299
كوره: 4.281.685                   - نفتگاز معمولی: 4.964.000 - نفت 

www.TBZREFINERY.co.irاطالعات پایه

با  رویکرد 3Z  (Zero discharge- Zero incident- Zero defect ) و رتبه اول در بین شركت های پاالیشی
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•ISO 14001:2015        • ISO 9001:2008        •OHSAS 18001:2007         •ISO 50001:2011        
• EFQM       •  IMS       •  HSE-MS

دریافت لوح صنعت سبز كشور در سال 1393	 
گواهینامه عدم آالیندگی در سال 1392	  دریافت 
كسب رتبه اول در بین شركت های پاالیشی در سال های 1395، 1396 و 1397	 

گواهینامه های دریافت شده

(:               58/5 درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %29/3	  میزان فضای سبز موجود )هکتار

فضای سبز

گاز )طبیعی + پاالیشگاهی(	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 388.732	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: صفر	 

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 2.682	 
پسماند مدیریت  شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 2.585	 
درصد مدیریت پسماند: %96	 

منابع تأمین آب: آب شهری و آب چاه	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 2.711.879	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 2.160.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 1.565.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 1.565.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %100	 

انرژی مصرفی

مدیریت پسماند

مدیریت آب و پساب
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شــرك

پیگیـری اخـذ مجـوز ارزیابـی اثـرات زیسـت  محیطـی )EIA( جهـت اجـرای طرح جامع پاالیشـگاه تبریز بـا رویكرد کاهش تولیـد نفت کوره به 	 
)EIA زیـر 10 درصـد و تولیـد محصـوالت بـا ارزش روز دنیـا )در مرحله اخـذ مجوز

انجــام مطالعــات ارزیابــی اثــرات زیســت   محیطــی و نظارتــی در طرح هــای بهینه ســازی پاالیشــگاه تبریــز به منظــور شناســایی، ارزیابــی و 	 
کنتــرل قــراردادن منابــع آالینده هــای احتمالــی محیــط زیســت و نظــارت برنامه هــای مدیریــت زیســت  محیطــی )1400( تحــت 

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها

كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
احــداث واحــد بنزین ســازی جدیــد )CCR( بــا هزینــه ای بالــغ بــر 265 میلیــون یــورو بــا هــدف تولیــد بنزیــن منطبــق بــا اســتانداردهای 	 

زیســت  محیطــی روز دنیــا )یــورو5( )1392(
تعریــف و اجــرای پــروژه تصفیــه نفتــگاز )HDS( در راســتای تولیــد محصــول منطبــق بــر اســتانداردهای روز دنیــا )یــورو5( بــا صــرف 	 

هزینــه ای بالــغ بــر 70 میلیــون یــورو )1397(
كابری واحد بنزین سازی قدیم با هدف انطباق كل بنزین تولیدی با استاندارد )یورو5( )1397(	  تغییر 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
كاهــش ضایعــات، حــذف آالیندگــی 	  ــا هــدف  گازهــای ارســالی بــه مشــعل پاالیشــگاه )FGR( ب تعریــف و اجــرای پــروژه بازیافــت و تصفیــه 

)1395( CO2 كاهــش انتشــار ناشــی از ســوخت هیدروكربورهــا و 
گازهــای آالینــده 	  كاهــش حجــم  گوگــرد ســازی و  گازهــای انتهایــی )TGT( به منظــور افزایــش بــازده واحــد  احــداث واحــد اســتحصال 

كاهــش انتشــار SO2 بــه اتمســفر و بهره بــرداری از آن )1401(؛ ارســالی بــه آشغالســوز و 
گوگرد سازی جدید )SRP( با هدف كاهش  انتشار آالینده های زیست  محیطی به هوا و بهره برداری از آن )1401(	  احداث واحد 
كاهــش 	  كاهــش انتشــار ریزگردهــا و  گوگــرد تولیــدی بــا اعتبــار بالــغ بــر80 میلیــارد ریــال بــا هــدف  گرانول ســازی  تعریــف و اجــرای پــروژه 

آلودگــی هــوا )1394(
ــوختی 	  گاز س ــی  ــی( و جایگزین ــع مصرف گاز مای ــه  ــل ب ــس )تبدی ك ــد آیزوما ــزر واح ــری دی بوتانای ــای باالس گازه ــتحصال  ــروژه اس ــرای پ اج

گاز طبیعــی ــا  معــادل ب
ــه 	  كنتــرل بهین گازهــای خروجــی از دودكش هــا و  كلیــه دودكش هــا به منظــور پایــش آنالیــن  ــر روی  ــد و نصــب آناالیزرهــای آنالیــن ب خری

ــا 1397(  ــفری )1394 ت ــای اتمس ــار آالینده ه ــش انتش كاه ــراق و  احت
احداث مركز پایش زیست  محیطی در پاالیشگاه برای اولین بار در بین شركت های پاالیشی )1394(	 
كنتــرل بهینــه شــرایط احتــراق 	  كوره هــای فراینــدی و بویلرهــا به منظــور  كلیــه دودكش هــای  كســیژن  بــر روی  نصــب آنالیزورهــای آنالیــن ا

و مصــرف انــرژی
نصب ایستگاه هواشناسی مستقل جهت پاالیشگاه با امکان انتقال آنالین داده به مركز پایش زیست  محیطی	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
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نصب تابلوی پایش پارامترهای هوای محیطی در پاالیشگاه	 
 	Low NOX كوره ها و دیگ های بخار و تعویض مشعل های جدید به نوع گاز طبیعی به جای سوخت مایع در  جایگزینی 
ایجاد مسیرهای نمونه گیری به روش بسته و جلوگیری از نشر هیدروكربن به محیط	 
كاهــش انتشــار 	  گازی بــه مخزنــی بــا سیســتم آب بنــدی دوبلــه جهــت  برنامه ریــزی جهــت جایگزینــی مخــزن نگهــداری خــوراك میعانــات 

بخــارات
تغییر مسیر آب ترش درام كمپرسورهای پروژه FGR به واحد آب ترش جهت تصفیه و حذف بوی نامطبوع منتشره از این محل	 

مدیریتآبوپساب:
كثررسانی بازیافت آب های آلوده و كاهش مصرف و افزایش بهره وری آب )در دست اجرا(	  تعریف و اجرای پروژه RO بمنظور به حدا
كننده به منظور كاهش مصرف آب )1400(؛	  اجرا و بهره برداری از پروژه برج های خنك كننده جدید و اصالح شبکه آب خنك 
نصب پروژه  تجهیزات پایش آنالین در خروجی فیلترهای بازیافت آب	 
عقد قرارداد با شركت آب و فاضالب در خصوص استفاده از پساب شهری در واحدهای صنعتی و كاهش مصرف  آب خام مورد نیاز شركت	 
ساخت مخزن تثبت كننده به منظور مدیریت آب های ترش و بودار جهت تصفیه در واحد آب ترش	 

مدیریتپسماند:
كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	Iranemp.ir مدیریت و ساماندهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
كنوانســیون بــازل و بــه 	  كلیــه ضایعــات پاالیشــگاه براســاس اســتاندارد EPA و كدهــای  انجــام مطالعــات اولیــه در خصــوص طبقه بنــدی 

تبــع آن جــاری  ســازی قانــون مدیریــت پســماندها در شــركت به منظــور مدیریــت بهینــه پســماند و ضایعــات
ــان مــواد )MFCA( براســاس اســتاندارد )در قالــب فرصــت مطالعاتــی و پژوهشــی داخــل كشــور و اســتقرار اســتاد تمــام 	  هزینه یابــی جری

كاهــش ضایعــات و انتشــار آالینده هــا وقــت محیــط زیســت دانشــگاه صنعتــی ســهند بــه مــدت یکســال( به منظــور 
بهره بــرداری مســتمر از پــروژه آب گیــری، هضــم و تفکیــك لجن هــای آهکــی و نفتــی- بیولوژیکــی و تبدیــل لجن هــای نفتــی- بیولوژیکــی 	 

كــود قابــل اســتفاده در توســعه فضــای ســبز و ارســال پســماند آهکــی بــه چرخــه مصــرف مجــدد از طریــق عقــد تفاهــم نامــه بــا كارخانــه  بــه 
ســیمان صوفیــان

كسازی خاك های آلوده به مواد نفتی به روش های بیولوژیکی با هدف كاهش تولید پسماند و اجرای آن )1398(	  پروژه خدمات پا

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
اجرای پروژه طراحی شبکه پایش آب های زیرزمینی و شعاع تأثیرپذیر پیرامون توسط دانشگاه تبریز )1393(	 
احداث گمانه های پایش آب های زیرزمینی و نمونه برداری دوره ای از چاه های پایش به تعداد 41 گمانه	 
احداث حوضچه بتونی غیر قابل نفوذ برای جمع آوری و بازیافت مواد روغنی همراه آب های ارسالی به پوند  تبخیر	 
كردن حوضچه های تبخیر	  كسازی و خشك  پا
پروژه اصالح و نوسازی الینینگ و عایق بندی حوضچه های تبخیر جدید مورد استفاده در مواقع اضطراری	 
پروژه بازطراحی و مدل سازی شبکه پایش آب های زیرزمینی )1400(	 
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مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
شناسایی و به روزرسانی جنبه های زیست  محیطی فرایندهای پاالیشگاهی	 
بکارگیری روش چرخه حیات در ارزیابی اثرات زیست محیطی	 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:
گرام های زیست  محیطی در راستای به روزرسانی جنبه های زیست محیطی 	  اجرای پروژه ترسیم فلودیا

          شركت )EFD( به منظور شناسایی و اندازه گیری منابع بالقوه انتشار آالینده های محیطی
استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در بخش فضای سبز	 

فرایند 
ســـــبـز



TEHRAN
تهـــــرانشرکت پاالیش نفـــــــــــت

4.000.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1347	 
، سراجه قم	  ک: حوزه نفتی مارون، اهواز منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 250.000	 
 	250.000 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
میزان نفت خام تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 81.444.339 	 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- نفتگاز یورو 5: 4.018.848   ک: 2.255.313  - بنزین یورو پا
- نفتگاز یورو 4: 7.245.625    - بنزین معمولی: 3.840.128 

- نفتگاز یورو: 18.140

www.TORC.irاطالعات پایه

كسب تندیس طالیی مسئولیت اجتماعی و دارنده رتبه اول در بین شركت های پاالیشی
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(:  293/7%         • درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی:  %77/3	  میزان فضای سبز موجود )هکتار

گاز )طبیعی + پاالیشگاهی + مایع( و سوخت مایع سبک	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 872.695	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 41	 

منابع تأمین آب: آب شهری و پساب بازیافت شده	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 1،737،840	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 2،774،000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 2،116،000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 2،116،000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %100	 

فضای سبز

انرژی مصرفی

مدیریت آب و پساب

	 ISO 14001:2015       • ISO 9001:2008           •  ISO 50001:2011
	 ISO 17025:2005       •  ISO 27001:2013       • ISO 21001:2018      •  HSE-MS

پیاده سازی مدل های تعالی  EFQ؛	 
پیاده سازی مدیریت دانش Knowledge Management؛	 
كسب تندیس طالیی مسئولیت اجتماعی در چهارمین اجالس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد تکریم از چهره های 	 

نامی صنعت و اقتصاد كشور در سال 1400
كسب تندیس طالیی و رتبه نخست پایداری و مسئولیت اجتماعی صنعت نفت كشور در سال 1399	 
كسب رتبه اول محیط زیست در بین شركت های پاالیشی كشور در سال 1398	 
كسب رتبه دوم محیط زیست در بین شركت های پاالیشی كشور در سال 1397	 
معرفی شركت به عنوان برترین شركت كشور در دوازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز با دریافت جایزه سطح یك مدیریت در سال 1396	 

كسب رتبه اول HSE در بین شركت های پاالیش نفت در مجموعه پاالیش و پخش در سال 1396	 
كسب تندیس بلورین تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی در سال 1395	 
معرفی شركت به عنوان برترین شركت كشور در یازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز با دریافت جایزه سطح دو مدیریت در سال 1395	 

گواهینامه های دریافت شده
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پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 6895	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 6771	 
درصد مدیریت پسماند: %98	 

مدیریت پسماند

پــروژه ارزیابــی اثــرات زیســت  محیطــی احــداث واحــد RCD جهــت كاهــش گوگــرد از نفت كــوره تولیــدی پاالیشــگاه بــر اســاس اســتاندارد 	 
2020 )در دســت اقــدام(

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی واحدهای CCR و كاهش بنزن	 
گوگردزدایــی از نفت كــوره 	  كیفیــت نفت كــوره ) انجــام مطالعــات زیســت محیطــی به منظــور طراحــی، تأمیــن و ســاخت طــرح بهبــود 

ــا الزامــات وزارت نفــت( مطابــق ب

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها

كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
احداث و بهره برداری از واحد تصفیه نفتگاز )1390(	 
احداث و بهره برداری از واحد تصفیه نفت سفید )1390(	 
احداث و بهره برداری از واحد ایزومراسیون )1390(	 
گاز مایع )در حال اجرا(	  طراحی و مهندسی، ساخت و نصب واحد تصفیه نفتای سنگین، CCR كاهش بنزن و اتان زدائی 
بهبــود 	  راســتای  پتروپاالیشــی در  )Fuel Oil Upgrading( و طرح هــای  تولیــدی  كاهــش نفت كــوره  و  بهینه ســازی  واحــد  احــداث 

محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال )طرح هــای آتــی(

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
گاز پوششی مخازن )1396(	  احداث واحد تولید ازت برای استفاده از آن به عنوان 
گازی ری به پست برق پاالیشگاه	  كیلو ولت و اتصال نیروگاه  احداث خط 63 
كوره	  نصب سیستم پایش لحظه ای بر روی خروجی دودكش های 15 
نصب ایستگاه سنجش پارامترهای هوای محیطی در باقر شهر )1399(	 
كونامایزر بر روی دیگ های بخار در سطح پاالیشگاه )1398(	  اجرای پروژه نصب ا
كوره های واحد تقطیر )1397(	  نصب سرامیك فایبر بر روی 
گاز دو سوخته جدید )1398(	   نصب توربین 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
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مدیریتآبوپساب: 

ارتقاء و افزایش ظرفیت تصفیه خانه پساب از 7600 متر مکعب در روز به 11200 متر مکعب در روز )1396(	 
خرید تضمینی بخشی از پساب تصفیه  شده تصفیه خانه جنوب تهران در راستای صرفه جویی در برداشت آب تازه و افزایش بهره وری آب	 
احداث واحد تصفیه خانه برای تصفیه فاضالب خریداری شده جنوب تهران )در حال اجرا(	 
 	)Oil removal( گرم برگشتی ارتقاء و افزایش ظرفیت دستگاه حذف روغن از آب مقطر 
كنترل اتوماتیك آب دورریز بویلرهای پاالیشگاه	 
نصب و راه انداری آناالیزر آنالین پارامترهای زیست محیطی بر روی خروجی پساب تصفیه شده واحد بازیافت آب	 
 	Surge Basin طراحی خرید و نصب و راه اندازی

مدیریتپسماند: 
به كارگیری سانتریفیوژ با ظرفیت 3 متر مکعب در ساعت برای بازیافت لجن های نفتی تصفیه خانه پساب 	 
استفاده از سانتریفیوژ با ظرفیت 15 متر مکعب در ساعت برای بازیافت لجن های بیولوژیکی تصفیه خانه پساب 	 
استفاده از پسماندهای رستوران و فضای سبز برای تولید ورمی كمپوست 	 
خریداری و استفاده از ماشین های مکانیزه برای جمع آوری پسماندهای عادی 	 
خرید و  به كارگیری دستگاه امحاء المپ های كم مصرف و فلورسنت	 
استقراركامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	 
 	 Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
كنون(	  كسازی آلودگی آب زیرزمینی در منطقه تأسیسات ری )از سال 1398 تا خدمات فنی و مهندسی و نظارتی بازیابی مواد نفتی و پا
حفر 60 حلقه چاه گمانه زنی در زمین های كشاورزی ضلع غربی پاالیشگاه )1398(	 
حفر و تجهیز 38 حلقه چاه استحصال و بازیابی مواد نفتی )در دست اجرا(	 
ک های آلوده با روش زیست پاالیی )طرح آتی(	  كسازی خا پا
انجام خدمات نمونه برداری و آنالیز چاه های آب اطراف پاالیشگاه 	 
كسازی منابع زیرزمینی	  استحصال مواد نفتی از منابع آب زیرزمینی و خاك و پا

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
 	ISO 14001:2015 شناسایی و به روزرسانی جنبه های زیست  محیطی مطابق الزامات؛
ارزیابی جنبه های زیست محیطی و تعیین آثار مهم و تعریف پروژه ها و برنامه های بهبود	 
 	PHA PRO شناسایی مخاطرات شغلی محیط زیستی با استفاده از
اجرای پروژه چرخه عمر محصوالت پاالیشگاه	 
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سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:

انجــام خدمــات طراحــی، خریــد، نصــب و راه انــدازی چهــار دســتگاه آناالیــزر 	 
آنالیــن بــر روی 5 حلقــه آب چــاه باقــر شــهر

 پرداخــت هزینــه انتقــال و لولــه گــذاری آب تهــران بــه باقرشــهر و روســتاهای 	 
اطراف )1400(

ایجاد بستر مناسب بین دانشگاه و صنعت جهت بهره گیری از خدمات دانشگاهی 	 

...سایر اقدامات و دستاوردهای جدید در حوزه صیانت از محیط زیست



شـرکت نفـــــــــت

PERSIAN GULF

7.000.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1396 	 
گازی عسلویه	  ک: میعانات  منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 360.000	 
 	454.000 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
گازی تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 145.704.220	  میزان میعانات 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین یورو 5:  924.704.896        -نفتگاز یورو 4:  299.082.646
- بنزین معمولی:  11.529.351.726      - نفتگاز معمولی: 4.319.175.857

www.PGSOC.irاطالعات پایه

دارنده گواهینامۀ بنیاد جهانی انرژی بابت تولید بنزین یورو 5
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	 ISO 14001:2015, ISO 9001:2008      • ISO 50001:2011        • ISO/ TS29001:2020
	 ISO 45001:2018       • ISO 10015:2019      • HSE-MS       • IMS

 	)1400( HSE گواهی الگوی تعالی اخذ 
گواهی از انجمن مدیریت سبز ایران )1399(	  اخذ 
گواهی مدیریت سبز از سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس )1400(	  اخذ 
گواهی از بنیاد جهانی انرژی به منظور تولید بنزین یورو 5 )1399(	  اخذ 

گواهینامه های دریافت شده

(:              85 درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %12/1	  میزان فضای سبز موجود )هکتار

گاز )طبیعی + پاالیشگاهی + مایع( و سوخت مایع سنگین	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 1.276.902	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 2.841	 

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 1148	 
پسماند مدیریت  شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 1147	 
درصد مدیریت پسماند: %100	 

منابع تأمین آب: آب دریا	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 2.673.808	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 2.592.000 	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 1.582.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 1.582.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %19 	 

فضای سبز

انرژی مصرفی

مدیریت پسماند

مدیریت آب و پساب
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كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
تولید محصول استراتژیک بنزین، نفتگاز و دیگر فرآورده های نفتی منطبق با استانداردهای یورو 4 و 5 )1396(	 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
گرانــول( گوگــرد و ممانعت از رهاســازی 	  راه انــدازی و بهره بــرداری از واحــد بازیابــی گوگــرد )Unit 09( SRU جهــت تولیــد و جامــد ســازی )

گازهــای اســیدی و ســولفیدی و كاهــش فلرینــگ و آلودگــی هوا
كتانایــزر به منظــور اســتفاده در سیســتم ســوخت در راســتای مدیریــت ســوخت و انــرژی، 	  بازیابــی گازهــای حاصــل از فراینــد در واحــد ا

كاهــش فلرینــگ و آلودگی هــوا )1398(
گازی مولــد بــرق GTG(هــا) جهــت تولیــد بخــار در بویلرهــای 	  راه انــدازی و بهره  گیــری از بازیافــت حــرارت هــوای خروجــی توربین هــای 

)1396( )HRSG( بازیافــت حــرارت
كتانایزر )1398(	  كوره های ا راه اندازی واحدهای بخار بازیافت حرارت در خروجی 
طرح مطالعات سیاالت دینامیکی در راستای بهینه سازی احتراق و افزایش بازده بویلرها )در دست اجرا(	 
كاهــش هــدر رفــت بخــار 	  كاندنس شــده برگشــتی در راســتای  اصــالح شــبکه بخــار و تلــه بخــار )Steam Trap( جهــت جمــع آوری بخــار 

كاهــش ســوخت )بخــش اول 1399 و 1400؛ بخــش دوم در دســت اجــرا( و 
اضافه نمودن Air Fan در موقعیت Top DIP و Top DIH به منظور كاهش فلرینگ )1400(	 
نصب آناالیزرهای آنالین روی خروجی دودكش منابع احتراقی )در دست اجرا(	 
كالیبراســیون ترانســمیترهای واحدهــای 08 و 58 به منظــور افزایــش 	  بهینه ســازی شــرایط عملیاتــی بــرج جــذب و لــوپ احیــا و 

ک و جلوگیــری از فلرینــگ واحدهــای باالدســتی )1399( ظرفیــت دریافــت خــورا
ک و جلوگیــری 	  ک واحدهــای 58 و 08 از 80% بــه 46% به منظــور افزایــش ظرفیــت دریافــت خــورا كاهــش هیــدروژن موجــود در خــورا

از فلرینــگ واحدهــای باالدســتی )1399(
مکان یابی و احداث ایستگاه سنجش هوای محیط )در دست اجرا(	 
كربن )در دست اجرا(	  كربن در پاالیشگاه به منظور كاهش انتشار  پروژه محاسبه ردپای 

مدیریتآبوپساب: 
ساخت، راه اندازی و بهره گیری از تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی مجهز و مجزا از هم )1396(	 
راه انــدازی و بهره بــرداری از واحدهــای پاالیــش آب تــرش )Sour water stripper units( جهــت اســتفاده مجــدد از آب در واحدهــای 	 

گوگــرد )1396( گازهــای اســیدی از آن و انتقــال بــه واحــد بازیافــت  عملیاتــی و جداســازی 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی

طرح افزایش ظرفیت ذخیره سازی و اصالح کریدورهای انتقال فرآورده ها )در مرحله اخذ EIA(؛	 
 	)EIA ( جهت افزایش ظرفیت و احداث مخازن جدید )در مرحله اخذEIA( انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست  محیطی

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها
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طراحی، ساخت و بهره برداری از سیستم بسته )Closed Loop( جهت بازچرخانی و خنک سازی آب كولینگ واحدهای عملیاتی )1396(	 
كاهــش هــدر رفــت بخــار 	  كاندنــس  شــده برگشــتی در راســتای  اصــالح شــبکه بخــار و تلــه بخــار )Steam Trap( جهــت جمــع آوری بخــار 

)بخــش اول 1399 و 1400؛ بخــش دوم در دســت اجــرا(
نصب آناالیزر آنالین پساب جهت پایش لحظه ای خروجی تصفیه خانه مطابق با استانداردهای زیست  محیطی )در دست اجرا(	 
راه انــدازی تمــام ظرفیــت تصفیه خانــه بهداشــتی و پذیــرش فاضــالب بهداشــتی جوامــع همجــوار در راســتای مســئولیت های اجتماعــی 	 

)در دســت اجــرا(
بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای جهت آبیاری درختان )1398(	 

مدیریتپسماند: 
استقراركامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
جانمایی و طراحی محل جمع آوری ضایعات )Salvage( جهت تفکیک، انبارش صحیح و توزین پسماندها )در دست اجرا(	 
پاالیش مجدد محصوالت غیراستاندارد پایین دستی به مخازن سالپس به منظور كاهش ضایعات )1397(	 

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
طراحی، اجرا و پایش مستمر چاه های پایش آب های زیرزمینی )در دست اجرا(	 
ک های آلوده به مواد نفتی )در دست اجرا(	  مکان یابی و طراحی محل جمع آوری و بازیابی خا
نصب ژئوممبران و ژئوتکستال در حوضچه های تبخیر واحد تصفیه فاضالب )1396(	 
كاتدی به منظور جلوگیری از خوردگی و نشت مواد نفتی )1396(	  نگهداری و حفاظت از خطوط انتقال فلزی زیرزمینی با حفاظت 
احداث بسترهای بتنی و ایجاد منهول جهت جمع آوری مواد نفتی ناشی از نشت حین بارگیری )1398(	 
 	)1396( CRW و OSW كردن منهول ها، سامپ ها و شبکه های جمع آوری مربوط به آب بند 

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
برگزاری مانورهای زیست محیطی	 
خریداری تجهیزات مقابله و رفع آلودگی دریا به مواد نفتی )1397؛ 1400؛ در دست اجرا(	 
تهیه و تدوین طرح اقتضایی مقابله با آلودگی دریا )1400(	 
برگزاری مانور مقابله با آلودگی دریا )در دست اجرا(	 
ارزیابی جنبه های زیست محیطی فعالیت ها و تجهیزات پاالیشگاه )1400(	 
انجام مطالعات ارزیابی چرخه عمر )LCA( )در دست اجرا(	 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:
گرام آن در واحدهای مختلف پاالیشگاه )1400(	  انجام LCP و رسم دیا
عقــد توافقنامــه همــکاری بــا صنــدوق ملــی محیــط  زیســت به منظــور حفاظــت، احیــا و مدیریــت حیــات  وحــش و زیســتگاه های منطقــه 	 

گنــو )1400( حفاظــت شــده و ذخیــره گاه زیســت كره 



SHIRAZ
شیـــــرازشرکت پاالیش نفـــــــــــت

1.140.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1352	 
ک: گچساران- داالن- سروستان	  منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 60.000	 
 	56.000 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
گازی تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 17.893.384	  میزان نفت خام و میعانات 

www.SORC.irاطالعات پایه

تولید محصول با رویکرد استفاده از فناوری های نوین و دانش بنیان
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	 ISO 14001:2015       •  ISO 9001:2008          • OHSAS 18001:2007
	 ISO 50001:2018       • ISO 45001:2018        • HSE-MS

انتخاب به عنوان صنعت برگزیده سبز )1391-1390(	 
كسب مقام برتر در همایش ملی محیط زیست )1396-1395(	 

گواهینامه های دریافت شده

 	334 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار
درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %293	 

فضای سبز

گاز )طبیعی+ پاالیشگاهی( و سوخت مایع )سبک و سنگین(	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 194.698	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 4.156	 

انرژی مصرفی

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 8/2	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 8/2	 
درصد مدیریت پسماند: %100	 

منابع تأمین آب: چاه	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 1.527.359	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 1.160.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 677.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 677.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %100	 

مدیریت پسماند

مدیریت آب و پساب
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شــیراز
ت 

ش نف
ت پاالی

شــرك

كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
احداث واحد ایزومریزاسیون توسط شركت جندی شاپور )1399(	 
ک واحد ایزومریزاسیون به وسیله شیرین سازی نفتا توسط پاالیشگاه )1399(	  گوگردزدایی از خورا احداث واحد 
گازوئیل( توسط شركت ODCC )در حال اجرا(	   پروژه احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز )كیفی سازی 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
مدل سازی غلظت آالینده های هوا برد توسط تیم دانشگاه شیراز	 
 	CFD مدل سازی غلظت آالینده ها توسط نرم افزار
بهبود راندمان احتراق با نصب آنالیزور احتراق برای 24 دودكش	 
كاتالیستی 	  استفاده از مبدل Packinox  در واحد تبدیل 
مدیریت تله های بخار	 

مدیریتآبوپساب:
پیش بینی نصب و راه اندازی واحد RO جهت تکمیل فرایند تصفیه	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
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ادامه تعویض خطوط آب آتش نشانی جهت جلوگیری از هدرروی آب	 
استفاده از سیستم برگشتی آب های خنك كننده پمپ ها و كمپرسورها و آب مقطر	 
كولرهای صفحه ای در واحدهای عملیاتی به منظور كاهش مصرف انرژی	  نصب 

مدیریتپسماند:
كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	 Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
ایجاد فرم شناسنامه ضایعات در هنگام ورود به محوطه انبار ضایعات	 
بازیابی روغن های مستعمل از كمپرسور و پمپ ها جهت جلوگیری از ریخت و پاش و تولید پسماند بیشتر	 

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
تکمیل فاز دوم پروژه مطالعاتی و ارزیابی آب های زیرزمینی محدوده پاالیشگاه 	 
حفر چاه های گمانه ای در اراضی داخل و خارج شركت با همکاری دانشگاه شیراز	 
بررسی تصفیه پساب مخازن Slops و جلوگیری از آلودگی خاك به روش پیشرفته	 
پروژه بهسازی سیستم Drainage واحدهای عملیاتی و مخازن شركت با امکانات داخلی شركت 	 
كنترل ارتفاع فرآورده های نفتی درون مخازن 	  نصب دستگاه راداری به منظور 
كسازی لجن های نفتی 	  تعمیرات اساسی مخازن خوراك و فرآورده های نفتی جهت اطمینان از عدم نشتی و الیروبی و پا
نصب و تعویض KO DRUM مربوط به خط فلر به منظور جلوگیری از نشت و آلودگی خاك و آب های زیرزمینی	 
بررسی و انجام طرح مطالعاتی اندازه گیری BTEX در آب های زیرزمینی	 

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
ارزیابی جنبه های زیست محیطی واحدهای پاالیشگاه	 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:
استقرار هسته صرفه جوئی انرژی و هماهنگی اجرائی ممیزی انرژی	 
كننده با همکاری اداره تعمیرات و مهندسی	  ارزیابی انرژی مصرفی تجهیزات مصرف 



KERMANSHAH
کرمانشـــــاهشرکت پاالیش نفـــــــــــت

410.468
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1314 	 
سال بهره برداری پاالیشگاه جدید: 1348	 
- آسماری	  ، اهواز ک: نفت شهر منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 15.000	 
 	20.404 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
میزان نفت خام تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 7.447.300	 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

674.000 : - نفت گاز - بنزین معمولی: 474.000 

www.KORC.irاطالعات پایه

دارنده عنوان صنعت سبز
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	 ISO 14001:2015     	ISO 9001:2015        	ISO 50001:2011
	 ISO 29001:2020     	 ISO 45001:2018     	IMS

گواهی عدم آالیندگی از سازمان حفاظت محیط زیست كشور )1397(	  دریافت 
 كسب عنوان صنعت برگزیده سبز )1387(	 
 كسب 7 عنوان صنعت سبز كشوری در سال های 1380 و 1385 و  از سال 1395  تا  1400 به صورت مداوم	 

گواهینامه های دریافت شده

 	19/3 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار
درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %47	 

فضای سبز

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 1489	 
پسماند مدیریت  شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 1440	 
درصد مدیریت پسماند: %97	 

كولینگ، پساب تصفیه  شده	  منابع تأمین آب: رودخانه، چاه، آب شهری، آب برگشتی از 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 716.850	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 720.000	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 398.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 398.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %97	 

مدیریت پسماند

مدیریت آب و پساب

گاز )طبیعی + پاالیشگاهی( و سوخت مایع )سبک و سنگین(	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 43.790	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 4.765	 

انرژی مصرفی
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شــاه
ت کرمان

ش نف
ت پاالی

شــرك

كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
پروژه  مطالعاتی طراحی افزایش ظرفیت واحد تقطیر تا 40000 بشکه در روز خوراك نفت خام	 
پروژه مطالعاتی طراحی پایه واحد تقطیر	 
پروژه مطالعاتی طراحی پایه واحد كیفی سازی محصوالت نفتگاز و بنزین	 
گوگرد، تولید هیدروژن، تصفیه با آمین و بازیابی آب ترش	  پروژه مطالعاتی طراحی پایه واحدهای تولید 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
نصــب و راه انــدازی ایســتگاه پایــش لحظــه ای و آنالیــن هــوای محیطــی در محوطــه شــركت بــا همــکاری اداره كل محیــط زیســت 	 

اســتان و انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری در ایــن خصــوص
 	H-101 كوره نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و آنالین آالینده های زیست محیطی بر روی دودكش 
كلیه دودكش ها	  كسیژن بر روی  تهیه و نصب آناالیزر ا
كردن مخازن با هدف كاهش انتشار بخارات مواد نفتی	  تعویض سیل/ دبل سیل 
كوره ها	  تهیه و نصب سرامیك فایبر در 

مدیریتآبوپساب:
نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و آنالین در خروجی واحد تصفیه پساب صنعتی	 
طراحی، خرید تجهیزات و اجرای آبیاری تحت فشار در محل های مورد نیاز	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی

ارزیابی اثرات زیست  محیطی پروژه کیفی سازی محصوالت پاالیشگاه منطبق با استاندارد یورو 4 )اتمام فاز مطالعاتی(	 

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها



فرایند 
ســـــبـز

43

ww
w.

nio
rdc

.ir
مدیریتپسماند:

كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
مدیریت مناسب پسماندهای ویژه و بازیافت سوخت مایع از لجن های نفتی به وسیله كاتالیست برای اولین بار در كشور	 
انجام خود اظهاری در پسماند توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست	 
گذاری به شركت های دارای مجوز امحاء از سازمان محیط زیست	  تفکیک از مبدأ و جمع آوری المپ های مستعمل و وا
كود كمپوست	  گذاری پسماندهای عادی تولیدی به شركت بازیافت مواد جهت تهیه  تفکیك و وا

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 
انجام پروژه پژوهشی پایش آب های سطحی و زیر زمینی و پایش خاك	 
ک و آب زیرزمینی در پاالیشگاه و حفر 9 حلقه چاه پایش و سنجش مستمر پارامترهای مربوطه	  اجرای پروژه طراحی شبکه پایش خا

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
برگزاری مانورهای زیست محیطی 	 
گرفتن الزامات چرخه عمر 	  شناسایی و به روزرسانی جنبه های زیست محیطی با در نظر 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:
نصب فتوسل در تمام قسمت های پاالیشگاه به منظور صرفه جوئی در مصرف برق	 
تهیه و نصب آبگرمکن های خورشیدی	 
مدیریت تله های بخار	 

پروژههایپژوهشیانجامشده:
 	)NPT پروژه بنزن زدایی از هگزان تولیدی پاالیشگاه )مجری شركت
پروژه پایش آب های سطحی و زیرزمینی و پایش خاك )دانشگاه تبریز(	 
طراحی و ساخت دستگاه نانو فتو كاتالیزوری تصفیه پساب )جهاد دانشگاهی كرمانشاه(	 
استفاده از لجن نفتی مخازن پاالیشگاه جهت بهبود كیفیت قیر و آسفالت )پژوهشگاه صنعت نفت(	 
كاهش بنزن موجود در بنزین به روش هیدروژناسیون )دانشگاه صنعتی كرمانشاه(	 
روش های افزایش بازدهی نیروگاه های تولید برق شركت پاالیش نفت كرمانشاه )دانشگاه رازی(	 
مدیریت آب و پساب شركت پاالیش نفت كرمانشاه )دانشگاه رازی(	 
كس پاالیشگاه )دانشگاه رازی(	  طراحی و ساخت پایلوت جهت حذف بوی شیمیایی نامطلوب از كاستیك مصرفی واحد مرا

...سایر اقدامات و دستاوردهای جدید در حوزه صیانت از محیط زیست



LAVAN
لــــــــاوانشرکت پاالیش نفـــــــــــت

1.170.000
وسعت در اختیار 

مربع متر

سال بهره برداری: 1355 	 
 	)SPC( میعانات گازی پارس جنوبی  ،)LECO( ک: نفت صادراتی الوان از سکوی سلمان منابع تأمین خورا
ظرفیت اسمی فعلی )بشکه در روز (: 50.000	 
 	53.700 :) ظرفیت عملیاتی فعلی )بشکه در روز
گازی تصفیه شده )بشکه در سال 1400(: 19.300.600	  میزان نفت خام و میعانات 
میزان تولید فرآورده های اصلی )لیتر در روز در سال 1400(: 	 

- بنزین معمولی: 2.016.443      - نفتگاز یورو 4:  1.979.526
- نفت كوره: 1.783.765                 - نفتگاز معمولی:  468.951

www.lorc.irاطالعات پایه

تولید دانش محور = اقتصاد سبز و پویا
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• ISO 14001:2015         •  ISO 9001:2015        •  ISO 50001:2011         
•  ISO TS29001:2010         • ISO 45001:2018         • IMS

گواهینامه نشان محصول سبز انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد انرژی اروپا )1400(	  دریافت 
عضویت در بنیاد جهانی انرژی از سال 1400	 
عضویت حقوقی در انجمن مدیریت سبز ایران از سال 1400	 
دریافت تقدیرنامه صنعت برگزیده سبز استانی )1397(	 
دریافت تقدیرنامه واحد صنعتی قابل تقدیر كشور )1395(	 
عدم درج نام شركت در فهرست صنایع آالینده كشور از سال 1389 تا 1399	 
دریافت نشان محصول سبز برای فرآورده های LSRG و Reformate از بنیاد انرژی اروپا  )1391(	 

گواهینامه های دریافت شده

 	60 :) میزان فضای سبز موجود )هکتار
درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %51/3	 

گاز )پاالیشگاهی + مایع( و سوخت مایع )سبک و سنگین(	  سوخت 
گاز مصرفی )تن در سال 1400(: 157.760	  میزان سوخت 
میزان سوخت مایع مصرفی )تن در سال 1400(: 20.297	 

منابع تأمین آب: آب دریا	 
میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 601.520	 
ظرفیت تصفیه خانه )متر مکعب در سال 1400(: 604.800	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 67.654	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 67.654	 
درصد مدیریت پساب: %100	 
درصد پساب برگشتی: %100	 

فضای سبز

انرژی مصرفی

مدیریت آب و پساب
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كیفیتسوخت: طرحهایبهینهسازیوارتقاء
 	)1395( Euro IV  با هدف تولید نفتگاز و سوخت جت با كیفیت استاندارد )GKHDS( بهره برداری از واحد گوگردزدایی نفت سفید و نفتگاز
 	)1392( Euro IV بهره برداری از واحد تصفیه هیدروژنی و تبدیل كاتالیستی نفتای سنگین با هدف تولید بنزین با كیفیت استاندارد
كاتالیستی جاری )1392(	  انجام اصالحات در واحد تصفیه هیدروژنی و تبدیل 
بهره برداری از واحد تصفیه هیدروژنی و ایزومریزاسیون نفتای سبك )1400(	 
 	)1396( )SRU( گوگردسازی بهره برداری از واحد 
گاز ترش با آمین )1392(	  بهره برداری از واحد تصفیه 

مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
ک 	  اجــرای پــروژه دریافــت گازهــای تــرش از مشــعل های شــركت نفــت فــالت قــاره به عنــوان گاز مــازاد و تصفیــه آنهــا و تأمیــن ســوخت پــا

جهــت ســوخت كوره هــای شــركت )1394(
خرید و نصب دستگاه پایش لحظه ای جهت پایش آنالین آالینده های زیست  محیطی )1395(	 
 	)VOCs( دبل سیل نمودن سقف مخازن شناور با هدف كاهش بخارات تركیبات آلی فرار

مدیریتآبوپساب:
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب صنعتی دوم )1396(	 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب بهداشتی دوم )1396(	 
بهره برداری از واحد تصفیه آب های ترش )1392(	 
تهیه طرح اقتضایی و خرید تجهیزات مقابله با آلودگی دریا در شرایط اضطراری )1395(	 
كامل آب باغبانی از آب شرب به منظور جلوگیری از هدرروی منابع آب )1398(	  اجرای پروژه تفکیک 

مدیریتپسماند: 
كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
انعقاد توافق نامه با دهیاری جزیره الوان به منظور مدیریت پسماندهای عادی دهکده الوان در راستای مسئولیت های اجتماعی	 
تعریف پروژه مشترک با پژوهشگاه صنعت نفت به منظور تقویت ظرفیت نهادی در مدیریت مواد شیمیایی و پسماندها در راستای 	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی

پسماند تولیدی خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 466	 
پسماند مدیریت  شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 278	 
درصد مدیریت پسماند: %60	 

مدیریت پسماند
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تعهدات شركت در اجرای كنوانسیون های محیط زیستی )بازل و استکهلم( در صنعت نفت )1399(

اســتقرار و فرهنگ ســازی ســازمانی جهــت پویــش جمــع آوری درب بطری هــای پالســتیکی به منظــور بازیافــت آنهــا و خریــد ویلچیــر بــرای 	 
توانخواهــان نیازمنــد از طریــق ســمن های نیکــوكاری )از ســال 1396(

مدریت پسماند بطری های PET از طریق فشرده سازی توسط دستگاه پرس بطری های پالستیکی و بازیافت آنها )از سال 1395(	 

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی:  
ــا آخریــن 	  ــر نفــوذ مطابــق ب ــا اســتفاده از الیه هــای محافــظ و مقــاوم در براب احــداث و بهره بــرداری حوضچــه ذخیــره لجن هــای نفتــی ب

اســتانداردهای ملــی و بین المللــی )1392(

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
برگزاری مانورهای زیست محیطی 	 
 	)1398( ISO 14001:2015 مطابق با )LCA( به روزرسانی جنبه های زیست محیطی شركت بر اساس ارزیابی چرخه عمر
كربن و پروژه سبز )1400(	  تعریف و اجرای پروژه مدیریت سبز شامل ارزیابی چرخه عمر محصول، محاسبه رد پای 

حمایت از محیط زیست جزایر الوان و شیدور با انعقاد توافق نامه با صندوق ملی محیط زیست و نظارت 	 
سازمان حفاظت محیط زیست )1400( 

احداث آبشخور برای جبیرهای جزیره الوان )آهوهای وحشی( از بشکه های پالستیکی پسماند )1401(	 

...سایر اقدامات و دستاوردهای جدید در حوزه صیانت از محیط زیست



شــــــرکت

11.006.000
مساحت تأسیسات

مربع متر

 امنیت، انرژی و هوای پاک با اجرای طرح های  CNG و كهاب

 ملـی پخش 
فـرآورده های نفـتی ایـران
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 سالتأسیسومأموریتهایاصلی: 	
كــه در  شــركت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در ســال 1307 )1928 میــالدی( تأســیس شــده اســت و حــدود 93 ســال اســت 

امــر تأمیــن و توزیــع فرآورده هــای نفتــی كشــور فعالیــت دارد. 
 تعدادمناطقوناحیهها: 37 منطقه و 228 ناحیه	
تعدادانبارهاینفت: 89 انبار فعال	
ظرفیتذخیرهسازیفرآوردههایاصلی: 11/7 میلیارد لیتر در پایان سال 1400	
تعدادجایگاههایعرضهفرآورده: 4202 جایگاه دارای سامانه هوشمند عرضه فرآورده نفتی و 10605 مجاری عرضه فرآورده	

 )CNG(: 2534 جایگاه 	 گاز تعدادجایگاههایعرضه
: 17 جایگاه 	 تعدادجایگاههایسیار
كزسوختگیریهواپیمایی: 54 مركز	 تعدادمرا
گازكش در پایان سال 1400	 گازكشها: 13081 نفتکش و 690  تعدادنفتکشهاو
تعداداسکلههاینفتی: 18 اسکله نفتی	
راهآهن: 5 محل )آبنیل اصفهان، ری تهران، بندرعباس، تبریز و اراك(	 تعدادمحلهایبارگیریمخزندار

www.NIOPDC.irاطالعات پایه

(:         281/8 درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی: %26	  میزان فضای سبز موجود )هکتار

فضای سبز

میزان آب مصرفی )متر مکعب در سال 1400(: 4،003،348	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 359،000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(:  239،000	 
درصد مدیریت پساب: %67	 

مدیریت آب و پساب

پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 12988	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 6550	 
درصد مدیریت پسماند: %100	 

مدیریت پسماند
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مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
پایش مستمر هوای محیطی در محوطه تأسیسات بر اساس الزامات موجود	 
 	VOC، NMHC تأمین سه دستگاه اندازه گیری آالینده های آلی هوا دارای سنسور

مدیریتآبوپساب:
تعریف پروژه های متعدد جهت كاهش حجم پساب تولیدی	 
استفاده از آب خروجی پکیج های تصفیه پساب بهداشتی و صنعتی برای آبیاری فضای سبز	 
 	 API-114 طراحی و ساخت حوضچه های تفکیك بر اساس استاندارد
اجرای موفق پایلوت پروژه احداث سیستم تصفیه پساب صنعتی	 
گیالن، چالوس، همدان و آبادان، راهبری تأسیسات 	   اجرای موفق پروژه احداث سیستم تصفیه پساب صنعتی در انبارهای ساری، 

تصفیه خانه بهداشتی و صنعتی ری و أخذ مجوز احداث سیستم تصفیه پساب صنعتی برای چند منطقه دیگر  بصورت خوشه ای
ــه ری و سیســتم تصفیــه پســاب موجــود در انبارهــای 	  تصفیــه پســاب صنعتــی برخــی از مناطــق همجــوار در تأسیســات تصفیه خان

گیــالن، چالــوس و همــدان و آبــادان نفــت ســاری، 
تعریف و اجرای پروژه نصب، احداث و بهره برداری از سیستم پساب صنعتی	 
(، اردبیــل )انبــار شــهید 	  گانــه شــامل آبــادان )انبــار ماهشــهر احــداث سیســتم تصفیــه پســاب بهداشــتی در 11 منطقــه از مناطــق 37 

كرمــان(، هرمــزگان )انبــار شــهید رجایــی(، همــدان  كرمــان )انبــار  (، اهــواز )انبــار نظامیــه(، تهــران )انبــار ری(، ســاری، فــارس، قــم،  بهفــر
)انبــار ایثارگــران( و چالــوس مجهــز بــه سیســتم ارســال پســاب بهداشــتی 2 منطقــه اصفهــان )انبــار شــهید منتظــری و گاز مایــع( و اراك 

)انبــار شــهید آنجفــی( بــه سیســتم تصفیــه پســاب بهداشــتی پاالیشــگاه های همجــوار
، كردســتان، 	  ، تربــت حیدریــه، چهارمحال و بختیاری، ســبزوار اتصــال تمامــی تأسیســات واقــع در 12 منطقــه آذربایجــان شــرقی، بوشــهر

گــوی شــهری كرمانشــاه، كهگیلویــه و بویراحمــد، گیــالن، میانــدوآب، یــزد و مركــز ســوخت گیری هواپیمایــی مهرآبــاد بــه سیســتم ا
گلستان به سپتیك تانك	  تجهیز 2 منطقه خراسان شمالی و 
پروژه احداث سیستم تصفیه پساب بهداشتی برای مناطق ایالم، زاهدان، زنجان و انبار نفت رفسنجان )در دست اقدام(	 

مدیریتپسماند: 
كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	  استقرار 
 	Iranemp.ir مدیریت پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه

طرح ها و پروژه های زیست محیطی

Back Ar ماهشهر )مجوز صادر شده(	  ea طرح احداث خط لوله دفنی 16 اینچ انتقال نفت کوره از انبار شماره 2 تا انبار
 	) طرح احداث دومین مخزن 40 میلیون لیتری در انبار شهید بیخوش مشهد )مطالعات EIA انجام پذیرفته، در حال اخذ مجوز

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها
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گذاری امحاء اصولی لجن حاصل از الیروبی مخازن به پژوهشگاه صنعت نفت و احداث لندفارمینگ	  وا

كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی:  
 	 ، ــهر ــم، ماهش ــن ق ــهید زین الدی ــای ش ــامل: انباره ــت ش ــار نف ــی در 8  انب ــای زیرزمین ــش آب ه ــبکه پای ــی ش ــت طراح ــاور جه ــذ مش اخ

ــز ــه و تبری ــد ارومی ــار جدی ــدان، انب ــاس، زاه ــهیدرجایی بندرعب ــدان، ش ، هم ــر مالی
اجرای طرح شبکه پایش آب زیرزمینی در انبارهای ری، اصفهان و اراك و فارس، پایش مستمر و بهره گیری از خدمات مشاور 	 
مشاركت در طراحی شبکه پایش آب زیرزمینی انبار نفت شهدای پخش منطقه تبریز به صورت یکپارچه با تأسیسات نفتی همجوار	 
، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان رضــوی، 	  ، ایــالم، بوشــهر پایــش آب زیرزمینــی در مناطــق اردبیــل، مركــزی، اصفهــان، اهــواز

گیــالن، لرســتان،  كهگیلویــه و بویــر احمــد،  كرمانشــاه،  كرمــان،  كردســتان،  خراســان شــمالی، زنجــان، ســاری، فــارس، قزویــن، قــم، 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــات س ــا الزام ــق ب ــزد مطاب ــزگان و ی ــدوآب، هرم میان

، تهران، فارس، همدان، هرمزگان	  ، بوشهر ک مطابق الزامات در مناطق آذربایجان شرقی، البرز پایش خا

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
ارزیابی جنبه های زیست محیطی با استفاده از دستورالعمل موجود	 
برنامه ریزی برگزاری مانورهای زیست محیطی متعدد در تأسیسات شركت 	 
مدیریت حوادث زیست محیطی و ریزش های نفتی	 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:
 طرحكهاب: 	

كهــاب )كاهــش، هدایــت، انتقــال و بازیافــت بخــارات بنزیــن( به عنــوان یــک طــرح زیســت  محیطــی ملــی و بــا بهره گیــری از تــوان  طــرح 
داخلــی فعالیــت خــود را در ســه حــوزه تجهیــز انبارهــای نفــت، جایگاه هــای توزیــع ســوخت و تانکرهــای حمــل ســوخت سراســر كشــور 

نفــتو 5292نفتکــش اجــرا شــده اســت. كنــون در 105جایــگاه و 7انبــار شــروع نمــوده اســت و تا
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 	:CNGطرح
براســاس طــرح  كنــون 185000 خــودرو  تا بــوده اســت. همچنیــن  كنــون 2534 تجهیــز  تا  CNG راه اندازی شــده  مجمــوع تجهیــزات 
" تبدیــل گردیــده اســت و درمجمــوع  "حمایــت از تولیــد خوردوهــای دوگانــه ســوز تبدیــل كارخانــه ای خودروهــای بنزینــی بــه CNG ســوز

ــد.  ــود می باش ــور موج ــای كش ــل خودروه ــل و نق ــاوگان حم ــوز در ن ــونخــودرودوگانه س ــش از چهارمیلی ــی بی ــداد تقریب تع

 سامانههوایپاك: 	
گزارش هــای دوره ای مبتنــی بــر خودارزیابــی تعهــدات وزارت نفــت در قبــال قانــون  شــركت ملــی پخــش بــه نمایندگــی از وزارت نفــت، 

( قــرار می دهــد. هــوای پــاك را از طریــق ســامانه مذكــور در اختیــار ســازمان حفاظــت محیــط زیســت )نهــاد ناظــر

 درساختماناداری:	 استقرارمدیریتسبز
 استقرار نظام مدیریت سبز در سطح مناطق و ساختمان ستاد

تأمین پکیج جمع آوری فرآورده نفتی و تجهیز انبارهای نفتی فعال به تجهیزات محدودسازی و جمع آوری فرآورده جهت كاهش اثرات 	 
نامطلوب حوادث بر محیط  زیست و بهره گیری در مواقع اضطرار در انبارهای نفت

تجهیز اسکله های نفتی گیالن و بوشهر، هرمزگان، چالوس و آبادان به تجهیزات جمع آوری و مهار آلودگی نفتی در راستای مهار آلودگی 	 
نفتی احتمالی در دریا

خریـد دو دسـتگاه Interface Meter در راسـتای شناسـایی آلودگـی آبخـوان تأسیسـات نفتـی مناطـق و به منظـور پایـش و ارزیابـی و 	 
اندازه گیـری مسـتمر میـزان فـرآورده در چاه هـای موجـود در انبارهـای شـهید منتظـری اصفهـان و ری

...سایر اقدامات و دستاوردهای جدید در حوزه صیانت از محیط زیست

ن
ی نفتی ایرا

ش فرآورده هــا
ت ملــی پخــ

شــرك



 خطـوط لوله و 
مخابرات نفت ایران

شــــــــــــرکت

6.436.000
مساحت تأسیسات

مربع متر

مسیر سبز انتقال ایمن و پایدار نفت خام و فرآورده  های نفتی 
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 ســالتأســیسومأموریتهــایاصلــی:  ســال 1336 هجــری شمســی، عملیــات انتقــال نفت خــام و فرآورده هــای نفتــی بــه پاالیشــگاه ها 	
و سوخت رســانی بــه نیروگاه هــای سراســر كشــور و ... 

 تعدادمناطق: 12 منطقه در سراسر كشور	
كیلومتر خطوط لوله از قطر 4 اینچ تا 32 اینچ	 طولخطوطلوله:  14000 
ظرفیــتانتقــالمــوادنفتــی:  158121 میلیــون لیتــر نفت خــام ، 120405 میلیــون لیتــر فرآورده هــای نفتــی ، 18105 میلیــون لیتــر میعانــات 	

گازی؛ انتقــال مجموعــًا 296631 میلیــون لیتــر مــواد نفتــی
 تعدادوظرفیتمخازننفتخام:  49 مخزن با ظرفیت 10051 هزار بشکه	
تعدادوظرفیتمخازنفرآورده:107 مخزن با ظرفیت 1594370  متر مکعب	
انتقــالنفــت،ایســتگاههایفشارشــکنوتأسیســاتانتهایــی: مجموعــًا 117 مركــز انتقــال نفــت، 9 عــدد ایســتگاه 	 كــز تعــدادمرا

فشارشــکن و 56  تأسیســات انتهایــی
 قوی:65 عدد توربین ، 35 عدد الکتروموتور فشار قوی و 50 عدد پمپ	 تعدادتوربینهاوالکتروموتورهایفشار
:30 عدد بوستر	 تعدادتلمبههایاصلیتقویتفشار
تعدادتوربوژنراتورها: 183 ژنراتور برق اضطراری ثابت و 35 مولد برق اضطراری موبایل	
تعدادایستگاههایمخابراتی:296 ایستگاه مخابراتی	

 www.IOPTC.irاطالعات پایه

ــر 	  ــر ب ــای معتب گواهینامه ه ــت  ــون و دریاف كن ــور تا ــتم مذك ــداری سیس ــظ و نگه ــال 1382 و حف ــت از س كیفی ــت  ــتم مدیری ــتقرار سیس اس
اســاس آخریــن ویرایــش شــامل: "ISO9001:2015، ISO14001:2015، "OHSAS-18001 در IMS و ISO45001:2018 بــرای هــر یــک از 

مناطــق دوازده گانــه شــركت
گواهینامــه معتبــر بــر اســاس 	  كنــون و دریافــت  اســتقرار سیســتم مدیریــت انــرژی از ســال 1397، حفــظ و نگهــداری سیســتم مذكــور تا

اســتاندارد سیســتم مدیریــت انــرژی   ISO50001:2011بــرای هــر یــک از مناطــق دوازده گانــه شــركت
گواهینامــه معتبــر بــر اســاس 	  كنــون و دریافــت  كیفیــت از ســال 1383 و حفــظ و نگهــداری سیســتم مذكــور تا اســتقرار سیســتم مدیریــت 

آخریــن ویرایــش ISO45001:2018 بــرای هــر یــک از مناطــق دوازده گانــه شــركت

گواهینامه های دریافت شده

 	357/7  :) میزان فضای سبز موجود )هکتار
درصد فضای سبز موجود به فضای صنعتی:  %55/6 	 

فضای سبز

ن
ت ایرا

ت نف
ت خطــوط لولــه و مخابــرا

شــرک
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پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 5909	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 3387	 
درصد مدیریت پسماند: %57	 

میزان مصرف آب )متر مکعب در سال 1400(: 5.626.834	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 190.000 	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )متر مکعب در سال 1400(: 118.000	 
درصد مدیریت پساب:  %62	 

مدیریت پسماند

مدیریت آب و پساب

طرح افزایش ظرفیت ری - ساری و احداث و تغییر مسیر خط فرآورده ورسک - ساری در استان مازندان و اخد مجوز EIA برای طرح )1398(	 
 	)1395( EIA طرح سوخت رسانی نیروگاه علی آباد استان گلستان و اخذ مجوز
طرح احداث خطوط لوله انتقال و تاسیسات مواد نفتی شمال کشور	 
طرح احداث خط لوله کنارگذر تهران به طول 81 کیلومتر	 
طرح احداث خط لوله سوخت رسانی به نیروگاه چابهار به طول 30 کیلومتر	 
 	)EIA طرح تغییر مسیر خط لوله "32 نفت خام مارون/ اصفهان در محدوده ویالشهر و خمینی شهر )در حال انجام مطالعات
كاشـان بر اسـاس اولویت های 	  طرح سوخت رسـانی به نیروگاه های سـرو چادرملو یزد، سـمنگان، تابان یزد، خرم، شـریعتی،  لوشـان و 

كنون )در حال بررسـی( مشخص شـده تا

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها
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مدیریتآالیندههایهواوتغییراتاقلیمی:
تغییر سوخت توربین های تنگ فنی و آسار و پل بابا  از سوخت مایع به گاز در منطقه لرستان	 
، ایده لو و قره چمن	  كز انتقال نفت اشتهارد، ابهر افزایش راندمان انتقال مواد نفتی با برقی كردن مرا
كز انتقال نفت سمنان و سبزوار در راستای افزایش راندمان انتقال مواد نفتی )در درست اجرا(	  برقی كردن مرا

مدیریتآبوپساب:
تصفیه اصولی پساب صنعتی از طریق ارسال آن به سیستم تصفیه پساب پاالیشگاه ها، تأسیسات تصفیه خانه انبارهای نفت و بعضًا 	 

انتقال به شركت های پیمانکار تصفیه پساب مورد تأیید سازمان محیط زیست
كز انتقال نفت شماره 4 و 6، مركز انتقال نفت مغانک، مركز منطقه جنوب شرق، مركز 	  اجرای پروژه تجهیز مركز منطقه اصفهان و مرا

كز انتقال  كز انتقال نفت قطب آباد و مهرآران، مركز منطقه لرستان و مرا انتقال نفت سبزاب، مركز انتقال نفت قره چمن، مركز ساری، مرا
نفت آسار، تنگ فنی، برداسبی و دره شهر به پکیج تصفیه پساب بهداشتی )14 مورد( 

كز انتقال نفت مارون 1، مارون 2، مارون 3 و مارون 5، 	  اجرای پروژه خرید 23 عدد سپتیک تانک جهت تصفیه پساب بهداشتی مرا
كز انتقال نفت اردبیل، ارومیه، سراب،  كز انتقال نفت سمنان، سبزوار و نیشابور، مرا كز انتقال نفت یزد، نائین، كرمان و سیرجان، مرا مرا

كز انتقال نفت صفری، گچساران و نورآباد و مركز انتقال نفت پل بابا قره چمن، مراغه، ابهر، اشتهارد و منازل سازمانی ایده لو، مرا
انتقال پساب بهداشتی تولیدِی مركز منطقه تهران و تأسیسات ری به سیستم فاضالب شركت ملی پخش منطقه تهران، مركز انتقال 	 

گوی شهری،  گوی شهری، مركز منطقه شمال غرب به ا نفت رشت به سیستم فاضالب شركت ملی پخش منطقه گیالن و در نهایت به ا
مركز انتقال نفت میانه به سیستم فاضالب شركت ملی پخش منطقه ارومیه، مركز انتقال نفت تبریز به سیستم تصفیه فاضالب پاالیشگاه 
گوی  گوی شهری و تأسیسات ازنا واقع در منطقه مركزی به سیستم ا تبریز، تأسیسات انتهایی سنندج واقع در منطقه غرب به سیستم ا

شهری جهت تصفیه پساب
تعمیر و نگهداری و توسعه 10 مورد پکیج تصفیه پساب بهداشتی جهت راه اندازی )در حال اجرا(	 
توسعه و به روزرسانی سامانه قابل حمل تصفیه پساب ته كشی مخازن ایستگاه انتقال نفت مارون 1 در امیدیه توسط پژوهشگاه صنعت 	 

نفت در منطقه اصفهان )در دست اقدام(

مدیریتپسماند:
استقرار كامل سیستم یکپارچه سازی و كدگذاری پسماندهای تولیدی مطابق با الزامات وزارت نفت	 
 	Iranemp.ir مدیریت و سامان دهی پسماندهای تولیدی شركت و ثبت آن در سامانه
كپسول سازی پسماندهای نفتی در بشکه های 1000 لیتری جهت جلوگیری از آلودگی های زیست  محیطی	 
توسعه سامانه بازیافت پسماندهای نفتی به روش پیرولیز پیشرفته توسط شركت های دانش بنیان )در دست اجرا(	 
تحویل زباله های درمانگاه های تابعه بصورت safety box و تحویل به مركز امحاء زباله های پزشکی شهرستان ها	 
نگهداری حدود 165 تن انواع لجن های نفتی در ظروف یک   متر مکعبی به منظور كاهش ریسک آلودگی زیست محیطی	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی
ن

ت ایرا
ت نف

ت خطــوط لولــه و مخابــرا
شــرک
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كنترلآلودگیخاكوآبزیرزمینی: 

كسازی )در دست اجرا(	  اجرای پروژه تعیین منشاء گستردگی آلودگی در حوضچه آب گیر چشمه سرخون، پیش بینی رفتار آلودگی و انجام عملیات پا
ک آلوده به تركیبات نفتی در مركز انتقال نفت مارون به روش بایوپایل )در دست اجرا(	  كسازی 16 هزار تن خا اجرای پروژه پا
ک های آلوده به مواد نفتی در سطح 4200 متر مربع تا عمق آلوده در دره گندمکار بخش میانکوه 	  كسازی درجا )Insitu( خا اجرای پروژه پا

استان چهارمحال و بختیاری، مجاور مركز انتقال نفت مارون 6  )در دست اجرا(
ک )در دست اجرا(	  كسازی آلودگی آبخوان محدوده چاه شماره 7 پتروشیمی شازند ارا اجرای پروژه پا
اجرای پروژه تعیین مشخصات پلوم آلودگی بستر رودخانه زرینه رود منطقه شمالغرب )در دست اجرا(	 
اجرای پروژه  شناسایی منشاء نشت و میزان گسترش آلودگی نفتی در محدوده  آبخوان تأسیسات نفتی شمال غرب تهران )اتمام یافته(	 
كسازی و رفع آلودگی های هیدروكربنی از آب های زیرزمینی منطقه انبار نفت 	  اجرای پروژه پژوهشی استفاده از فناوری های نوین جهت پا

شمال غرب تهران )كن( )در دست اجرا(
كز انتقال نفت و تأسیسات مناطق 12 گانه	  ک های آلوده )لندفارم( در مرا كسازی خا احداث و راه اندازی 22 مورد سایت پا
ک در مناطق اصفهان، تهران، جنوب شرق، خلیج فارس، خوزستان، شمال غرب، شمال، فارس و لرستان )1400(	  اجرای پروژه پایش خا
اجرای پروژه پایش آب زیرزمینی برای مناطق اصفهان، خلیج فارس، شمال، فارس و مركزی )1400( و برنامه ریزی اجرای پروژه مذكور برای 	 

كز انتقال نفت مجاور با مناطق شهری و روستایی، منابع آب و سایر صنایع )در حال پیگیری( سایر مناطق با اولویت مرا

مدیریتمخاطراتزیستمحیطی:
( ماده )38( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و استقرار نظام 	  استقرار مدیریت سبز در ساختما ن های اداری در راستای اجرای بند )ز

مدیریت سبز در سطح مناطق و ساختمان ستاد این شركت
شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک های زیست  محیطی	 
پایل گذاری لوله های در معرض سیل و جریان های فصلی در منطقه جنوب شرق	 
اجرای مانور مقابله با ریزش مواد نفتی و مهار آلودگی نفتی در مناطق دوازده گانه	 
برگزاری دوره مقابله با آلودگی نفتی در آب رودخانه ها و دریا و همچنین مقابله با آلودگی نفتی در خشکی	 
مدیریت حوادث زیست محیطی و ریزش های نفتی	 
خرید تجهیزات مقابله با آلودگی دریا و رودخانه	 

سایرطرحهاوپروژههایزیستمحیطی:
كسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی" )در دست اجرا(	  حمایت از پایان نامه دكتری "تصفیه پساب نفتی با روش انعقاد الکترو شیمیایی بهبودیافته با ا
اجرای پروژه پژوهشی بررسی تاثیرات آلودگی نفتی رودخانه سرخون بر ماهیان سردآبی )1399(	 
اجرای پروژه expose نمودن مخزن drain مركز انتقال نفت پایطاق در منطقه غرب )1395(	 
اجرای پروژه expose نمودن مخزن سوخت ایستگاه های مخابراتی چشمه سفید، سرخه دیزه و چهار زبر در منطقه غرب )1400(	 
اجرای پروژه expose نمودن منیفولد )الین drain، خروجی پمپ(، درین تانک و OWS مركز انتقال نفت شهید قمری در منطقه غرب )در دست اجرا(	 



 ملـــی مهندســیشــــــــرکت
 و ساختمان نفت ایران

مجری طرح های زیربنایی و سبز صنعت پاالیش و پخش 
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در آغــاز دهــه 1340 خورشــیدی، عضــوی نویــن بــا عنــوان »مدیریــت طرح هــای مخصــوص« در شــركت ملــی نفــت ایــران ایجــاد شــد 	 
تــا بــا ایجــاد شــبکه های یکپارچــه مدیریتــی و مهندســی در اجــرای طرح هــای بنیــادی صنعــت نفــت ازجملــه طراحــی و احــداث 
، طراحــی و  ــه سراســری انتقــال نفتــگاز پاالیشــگاه ها، انبارهــای نفــت و جایگاه هــای فــروش فرآورده هــای نفتــی و اجــرای خطــوط لول

ازجملــه احــداث پاالیشــگاه شــماره 1 و 2 تهــران در ســال های 1344 و 1355 نقــش  آفرینــی نمایــد.
، مدیــران 	  بــا پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی در ســال 1368 و  همزمــان بــا آغــاز برنامــه ی اول توســعه و عــزم ملــی جهــت ســازندگی كشــور

گام بلنــد در مســیر توســعه صنایــع پایین دســتی  ک، اولیــن  صنعــت نفــت بــا آغــاز عملیــات طراحــی، احــداث و راه انــدازی پاالیشــگاه ارا
نفــت را برداشــتند.

گســتردگی چشــم گیر فعالیت هــای مرتبــط بــا احــداث پاالیشــگاه ها، خطــوط لولــه و انبارهــای نفــت در حــوزه تولیــد، 	  بــا توجــه بــه 
انتقــال و توزیــع ســوخت و افزایــش تعــداد پروژه هــای مهندســی در ســال 1372 »شــركت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران« بــا 
مســئولیت توســعه زیرســاخت های پایین دســتی صنعــت نفــت در حوزه هــای انتقــال، ذخیره ســازی، پاالیــش و توزیــع فرآورده هــای 
گام بلنــد دوم در قالــب طراحــی و  احــداث و راه انــدازی پاالیشــگاه  نفــت بندرعبــاس در  نفتــی تأســیس شــد تــا زمینــه بــرای برداشــتن 

ســال 1376 فراهــم شــود. 

www.NIOEC.irاطالعات پایه

	 ISO 9001:2015        • ISO/TS29001:2010       • ISO 21500:2012      • ISO 50001: 2011
جایزه تعالی سازمانی	 
جایزه مدیریت دانش	 
جایزه سازمان برتر پروژه محور در كشور	 
جایزه سطح یک پیشرو در چشم انداز 1404	 
جایزه زرین مدیریت پروژه برتر در كشور	 
 	) IPMA( جایزه بین المللی مدیریت پروژه
 	)EFQM( جایزه تعهد به تعالی بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپا

گواهینامه های دریافت شده

شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بهره مندی از تخصص های خود در حوزه های مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی، 	 
طراحی بنیادی و تفضیلی، تأمین كاال، ساختمان و نصب، خدمات مدیریت طرح، اجرای پروژه های EPC به صورت یک قلم و همچنین 
گاز، اسکله و  كارگاهی و راه اندازی قادر است مطالعه، طراحی، ساخت و راه اندازی طرح ها و پروژه های پاالیشگاه های نفت و  نظارت 
بنادر نفتی، خطوط لوله و تأسیسات انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی، مخازن، پایانه های نفت خام و فرآورده های نفتی، نیروگاه 

مأموریت های شرکت
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پاالیشگاهی:
طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان	 
از ته مانده برج های تقطیر 	  گوگرد زدایی  طرح بهبود فرایند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان، پروژه احداث واحد 

RHU پاالیشگاه اصفهان، واحد

خطوطلولهوتأسیساتجانبی:
طرح احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان	 
طرح احداث خط لوله نائین / كاشان / ری	 
طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام  ترش سبز آب / ری	 
طرح احداث خط لوله بندرعباس / سیرجان / رفسنجان	 

گستره 1: طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی بندرعباس / مهر آران- 
گستره 2: طرح احداث خط لوله مهر آران / رفسنجان به همراه انشعاب خط لوله سیرجان - 
گستره 3: پروژه احداث تلمبه خانه ها و پایانه های خط لوله بندرعباس / سیرجان / رفسنجان- 
پروژه احداث خطوط انتقال برق و پست های فشارقوی مسیر بندرعباس / سیرجان / رفسنجان- 

طرح افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی تبریز/ خوی/ ارومیه	 
طرح تکمیل تأسیسات و خط لوله تبریز/ خوی / ارومیه	 
طرح احداث خط لوله انشعابی میعانات گازی و نفت خام بندرعباس و تأسیسات مربوطه	 

طرح های در دست اجرا

و تأسیسات جانبی و مقاوم سازی تأسیسات موجود نفتی در مقابل زلزله را اجرا نماید. این شركت بر سیاست حمایت از تولید داخلی بر 
اساس برنامه جامع توسعه از طریق تعامل و همکاری با سازندگان داخلی در جهت تولید محصول جدید و یا ارتقای كیفیت كاالی موجود 

كید می نماید.  بر اساس استانداردهای روز صنعت نفت تأ
با 	  ارتباط  و  تعامل  و  كاربردی  پروژه های  خصوصًا  پژوهشی  كز  مرا و  دانشگاه ها  با  تعامل  در  پژوهشی  و  تحقیقاتی  پروژه های  از  حمایت 

دانشگاه ها در جهت حمایت از تحقیقات، انتقال فناوری، انتقال دانش و تحقیقات مشترک
ارتباط و حمایت از شركت های دانش بنیان به منظور توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری، حمایت از كارآفرینی و تجاری سازی علم	 
تحلیل مستمر دانش و تجربه كسب  شده در طراحی و اجرای پروژه ها در كمیته های تخصصی مدیریت پروژه	 
همکاری در راستای تولید دانش به منظور توسعه محصوالت و بهینه سازی و بومی سازی فرایندها، بازدهی سریع سود، بهبود عملکردها و 	 

بازگشت سریع سرمایه، افزایش نیروی رقابتی در عرصه های داخلی و خارجی و آمادگی حضور فعال در بازارهای جهانی، ارتقاء میزان خود 
اتکایی، ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاری درنتیجه همکاری با نهادهای علمی و ...

پیاده سازی فرهنگ HSE در راستای ایجاد محیطی سالم و شرایط امن از نظر جسمی و روانی برای كاركنان	 
استقرار سیستم مدیریت HSE جهت جلوگیری از بروز حوادث، كاهش خسارات مالی و جانی، حفظ منابع و محیط زیست و افزایش بازده كاری	  ن

ت ایرا
ن نف

ســاختما
ســی و 

ت ملی مهند
شــرک
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كز انتقال رفسنجان و یزد	  طرح احداث خط لوله رفسنجان / یزد و توسعه مرا
طرح خط لوله راهبردی انتقال فرآورده های نفتی تابش به طول 948 كیلومتر از رفسنجان تا بیرجند و مشهد	 
طرح خط لوله انتقال فرآورده های نفتی پارس در مسیر مهرآران / فسا / شیراز )با هدف تأمین سوخت استان فارس(	 

: اسکلهوبنادر
طرح احداث اسکله 5000 تنی در جزیره  قشم	 

مقاومسازی:
 طرح مطالعات مقاوم سـازی سـاختمان ها و تأسیسـات نفتی از جمله سـاختمان های سـتاد منطقه سـاری، سـتاد 	 

ناحیه دورود، بهسـازی نمای سـاختمان مركزی شـركت و احداث سـالن اجتماعات سـاختمان مركزی شـركت ملی 
مهندسـی و ساختمان

طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر	 
طرح احداث خط لوله فرآورده های نفتی آبادان / شازند / قم / ری	 
طرح احداث خط لوله سوخت رسانی به نیروگاه چابهار	 
طرح احداث خط لوله آب از رودخانه بهمنشیر تا پاالیشگاه آبادان	 

طرح های تحویل موقت

میزان فضای سبز ایجاد شده در سال 1400 )مترمربع(: 910 	 
حــال 	  در  طرح هــا  در  شــده  ایجــاد  ســبز  فضــای  )مترمربــع(:   1400 ســال  در  شــده  گــذار  وا ســبز  فضــای  میــزان 

اســت. نشــده  گــذار  وا ســبزی  فضــای  و  بــوده  بهره بــرداری 

منابع تأمین آب: تأسیسات آب شهری / روستایی و تأسیسات صنعتی همجوار	 
میزان مصرف آب )مترمکعب در سال 1400(: 59434	 
حجم پساب تولیدی )بهداشتی + صنعتی( )مترمکعب در سال 1400(: 41.000	 
حجم پساب تصفیه شده )بهداشتی + صنعتی( )مترمکعب در سال 1400(: 41.000	 
درصد مدیریت پساب: %100	 

فضای سبز

مدیریت آب و پساب
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پسماند تولیدی )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 861	 
پسماند مدیریت شده )خطرناك + غیرخطرناك( )تن در سال 1400(: 861	 
درصد مدیریت پسماند: %100	 

مدیریت پسماند

مهندسیسبز
ــا مالحظــات 	  ــق ب طراحــی فرایندهــا و احــداث پاالیشــگاه ها و خطــوط انتقــال نفــت و فرآورده هــای نفتــی و تأسیســات جانبــی مطاب

زیســت محیطی و اســتفاده از آخریــن فناوری هــای روز و ســازگار بــا محیط زیســت جهــت دســتیابی بــه اهــداف صنعــت ســبز و 
پیشــگیری از ایجــاد و انتشــار آالینده هــا

گوگــرد ســازی، افزایــش تولیــد محصــوالت ســبك مرغــوب 	  گازهــای تــرش،  احــداث واحدهــای گوگردزدایــی، تصفیــه هیدروژنــی، تصفیــه 
Euro V و  Euro IV كیفیــت اســتانداردهای و... بــا هــدف كاهــش آالیندگــی زیســت  محیطــی با

كنترل و مانیتورینگ میزان آالینده ها ی به محیط زیست؛خروجی )Emission& Discharge(ناشی از فرایندهای پاالیش	  امکان 
 	Zero-Flaring/ No-flaring/ FGR گازهای ارسالی به فلر و طراحی بر اساس بازیافت 
طراحی بر اساس مدیریت پساب و استفاده مجدد از پساب در فرایندهای صنعتی و آبیاری فضای سبز	 
توجه به رویکرد و الزامات مکانیم توسعه پاك )CDM( در جهت كاهش آالینده ها 	 
جایگزینی خطوط جدید به جای خط فرسوده قبلی و كاهش آالیندگی و نشت زیست  محیطی	 
كاهش ترانزیت جاده ای و حوادث زیست  محیطی ناشی از ریخت وپاش مواد نفتی و تصادفات جاده ای	 

طرح ها و پروژه های زیست محیطی

ن
ت ایرا

ن نف
ســاختما

ســی و 
ت ملی مهند

شــرک
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ن
ت آبادا

ش نف
ت پاالیــ

شــرك

مطالعات ارزیابی اثرات زیست  محیطی در طرح های مشمول مطالعات EIA قبل از شروع فعالیت های اجرایی پروژه	
نظارت و بازرسی روند رعایت مالحظات زیست  محیطی طرح ها و پروژه ها مطابق با مصوبات سازمان حفاظت محیط زیست	
طراحی و اجرای دستگاه های پایش بر خط در طرح های پاالیشگاهی با همکاری اداره كل حفاظت  محیط زیست استان ها	
همکاری در مکان یابی و مسیریابی پروژه ها در مرحله امکان سنجی و طراحی بنیادین طرح ها و پروژه ها با در نظر گرفتن الزامات زیست  محیطی	
 طرح ریزی، هدایت و مدیریت طرح ها و پروژه ها بر اساس كاهش و به حداقل رساندن ضایعات و آالینده های محیط زیست	
اجرای برنامه های مدیریت محیط زیست و برنامه كاهش اثرات زیست  محیطی در حین فعالیت های اجرایی طرح ها و پروژه ها	
انجام مطالعات پایش محیط زیست در طرح ها و پروژه های فعال از طریق آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست  	

...سایر اقدامات و دستاوردهای جدید در حوزه صیانت از محیط زیست




