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1- چشم انداز بلندمدت شركت ملي نفت ايران)1403- 1384(
   الف- اكتشاف 

بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، ميزان نفت خام اكتشافي 
قابل اس��تحصال به طور متوس��ط، طي برنامه بيست سالة توسعه، 
به ميزان 425 ميليون بش��كه برآورد مي گ��ردد. ميزان گاز قابل 
اس��تحصال در اين دوره با انجام فعاليت هاي اكتش��افي جديد از 
120 ميليارد متر مكعب در س��ال 1384،  ب��ه 210 ميليارد متر 
مكعب در س��ال 1403 خواهد رسيد )متوس��ط ساالنه اكتشاف 
گاز در ط��ي اين دوره 150 ميلي��ارد متر مكعب گاز خواهد بود(. 
متوس��ط ساالنه ذخاير قابل اس��تحصال نفت وگاز كشور در طي 
دوره 1403- 1384 معادل 1371 ميليون بشكه معادل نفت خام 
است كه 31 درصد آن به نفت خام و 69 درصد آن به گاز طبيعي 

اختصاص خواهد داشت.

ب - توليد نفت خام 
توليد نفت خام، كش��ور طي دوره توسعه 94- 1384 داراي 
روندي افزايش��ي اس��ت، بطوري كه با افزايش��ي به ميزان 1450 
هزار بش��كه/ روز از 4021 هزار بش��كه/ روز در س��ال 1384 به 
5471 هزار بش��كه/ روز در سال 1394 خواهد رسيد. وليكن در 
طي دوره برنامه پنج س��اله شش��م و هفتم توليد نفت خام كشور 
روندي كاهشي خواهد داشت، بطوري كه در دوره1403- 1394 
با كاهشي به ميزان 1238هزار بشكه/ روز به 4233 هزار بشكه/روز 

در سال 1403 خواهد رسيد.
پيش بيني تركيب متوس��ط س��االنه توليد نفت خام در طي 
دوره برنامه نش��ان مي دهد كه 67/4 درص��د از توليد پيش بيني 
ش��ده در مناطق نفت خيز جنوب، 5/2 درصد در مناطق مركزي، 
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14/5 درصد در منطقه فالت قاره، 9/5 درصد در شركت اروندان 
و 3/4 درصد مربوط به توسعه ميادين اكتشافي جديد مي باشد.

ج - توليد گاز طبيعي 
تولي��د گاز طبيعي غني كش��ور در طي دوره 1403- 1384 
با انجام سرمايه گذاري هاي توسعه اي، از 436 ميليون متر مكعب 
در روز در س��ال1384 به 1820 ميليون مترمكعب/ روز در پايان 
دوره مورد بررس��ي )سال 1403( خواهد رسيد. توليد گاز همراه 
غني در طي اين دوره )1403- 1384( از 94 ميليون متر مكعب /روز در 
س��ال 1384 به حداكثر 106/5 ميليون متر مكعب/ روز در سال 
1387 و 76 ميليون متر مكعب/ روز در س��ال 1403 مي رس��د. 
توليد گاز غني از ميادين مستقل گازي طي اين دوره به پنج برابر 
افزايش خواهد، يافت بطوري كه از 300/3 ميليون متر مكعب/ روز 

در س��ال 1384 به 1653 ميليون متر مكعب/ روز در پايان دوره 
)سال 1403( خواهدرسيد.

تولي��د گاز غني از س��ازندهاي گازي نيز طي اين دوره داراي روندي 
افزايش��ي اس��ت بطوري كه از 5/7 ميليون متر مكعب/ روز در سال 
1384 به 46 ميلي��ون متر مكعب/ روز در پايان دوره 1403 خواهد 
رس��يد و توليد گاز غني از كالهك ه��اي گازي از 35/3 ميليون متر 
مكعب/ روز در س��ال 1384 به 49 ميليون متر مكعب / روز در سال 
1387 بالغ خواهد گش��ت و سپس با روندي كاهشي در سال1403 

به 45 ميليون متر مكعب/ روز مي رسد. 
بررس��ي تركيب متوس��ط س��االنه توليد گاز غني كشور در 
طي دوره بيس��ت س��اله مورد بررس��ي، به ميزان 1305 ميليون 
متر مكعب/ روز، نش��ان مي دهد ك��ه 86 درصد گازهاي توليدي 
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از گازه��اي تولي��دي ميادين مس��تقل گازي،7 درصد از ميادين 
نفتي )گازهاي همراه(، 3 درصد از س��ازندهاي گازي و 4درصد از 

كالهك هاي گازي  بدست خواهند آمد. 
بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه متوسط ساالنه 
تولي��د گاز از ميدان پارس جنوب��ي 574 ميليون متر مكعب در 
روز خواهد بود كه اين ميزان 51 درصد از متوس��ط توليد ساالنه 
ميادين مس��تقل و نيز 44 درصد از متوسط توليد ساالنه مجموع 
كل گاز غني توليد ش��ده در كش��ور را طي دوره مذكور به خود 

اختصاص خواهد داد.

د- توليد ميعانات مايعات گازي و نفتا 
تولي��د ميعان��ات گازي دوره 1403- 1384، از 214/7 هزار 
بش��كه/ روز در س��ال 1384 به حداكثر 1255 هزار بش��كه/ روز 
در س��ال 1395 و1188 هزار بش��كه/ روز در سال 1403 خواهد 
رس��يد. متوس��ط توليد س��االنه ميعانات گازي در طي اين دوره، 
قريب 929 هزار بش��كه/ روز اس��ت كه 77 درصد آن به ميعانات 
گازي تولي��دي از ميدان پارس جنوبي اختصاص خواهد داش��ت. 
توليد مايعات گازي كش��ور طي دوره 1403- 1384، از 115/3 
هزار بشكه/ روز در سال 1384، به حداكثر 289 هزار بشكه/ روز 
در س��ال 1394 و 220 هزار بش��كه/ روز در سال 1403 خواهد 
رسيد. متوسط توليد ساالنه مايعات گازي كشور در طي اين دوره 

228/4 هزار بشكه/ روز خواهد بود.
 بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، توليد نفتا در طي دوره 
1403-1384، از 23/4 هزار بش��كه/ روز در سال 1384 به 136 

هزار بشكه/ روز در سال 1403 خواهد رسيد.

ه- توليد گاز مايع )LPG(، اتان و گوگرد 
توليد گاز مايع )LPG( از نخستين سال دوره 1403- 1384، 
به ميزان 0/3 ميليون تن/ سال آغاز خواهد شد و در سال 1403 
به 16/7 ميليون تن در س��ال خواهد رس��يد. از مجموع متوسط 
س��االنه توليد گاز مايع، 56/6 درصد آن متعلق به پارس جنوبي 

مي باشد و بقيه به ساير ميادين گازي اختصاص دارد.

توليد اتان طي دوره 1403- 1384، با حجمي به ميزان يك 
ميليون تن در س��ال از سال 1386 شروع خواهد شد و به 16/3 
ميليون تن در سال 1403 خواهد رسيد. بررسي انجام شده نشان 
مي دهد كه كل متوس��ط توليد ساالنه اتان، 56 درصد آن متعلق 

به پارس جنوبي و مابقي به ساير ميادين گازي اختصاص دارد.
بر اس��اس پيش بيني ه��اي به عمل آم��ده توليد گوگ��رد طي دوره  
1403- 1384، از 629 هزار تن در س��ال 1384 به حداكثر 2097 

هزار تن در سال 1396 و 1956 تن در سال 1403 خواهد رسيد.
2- عملك�رد ش�اخص    هاي مه�م ش�ركت ملي نفت اي�ران طي 

سالهاي برنامه چهارم توسعه )86- 1384(
عملكرد ش��ركت ملي نفت ايران ب��ه اختصار و در قالب چند 

متغير عمده در ادامه اين گزارش به تصوير كشيده مي شود.
طي س��الهاي 86- 1384 مقدار اكتشاف، هيدوركربور درجا 
به ترتيب14552، 11524 و 9463 ميليون بش��كه معادل نفت 
خام بوده كه همواره مقدار اكتشاف از توليد از مخازن نفت و گاز 
بيش��تر بوده است. اين در حالي است كه مقدار اكتشاف در سال 
1383 معادل 1779 ميليون بشكه معادل نفت خام گزارش شده 

است.
طي همين دوره، توليد نفت خام از 4021/3 هزار بش��كه در 
روز در سال 1384 به 6/ 4103 هزار بشكه در روز در سال 1386 
ارتقاء يافته كه به طور متوس��ط روزانه بيش از 82 هزار بشكه در 
روز افزايش نش��ان مي دهد. مقدار توليد نفت خام در سال 1383 

به ميزان 3996/6 هزار بشكه در روز بوده است.
توليد گاز طبيعي افزايشي بيش از 70ميليون متر مكعب در 
روز در س��ال 1386 نسبت به س��ال 1384 داشته است. گفتني 
است كه مقدار توليد اين حامل انرژي در ماههاي اوج مصرف در 
س��ال 1386 به 580 ميليون متر مكعب در روز نيز بالغ گرديده 
كه نس��بت به متوس��ط توليد در اين س��ال )505/8 ميليون متر 
مكعب در روز( افزايش چشم گيري را نشان مي دهد.اين در حالي 
است كه توليد گاز غني در سال 1383 معادل407/8 ميليون متر 

مكعب در روز بوده است.
 تولي��د مايعات گازي و نفتا از متوس��ط توليد روزانه 138/9 
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هزار بشكه در سال 1384 با افزايشي به ميزان 15/8 هزار بشكه 
در روز به 156 هزار بش��كه در روز در س��ال 1386 بالغ گرديده 
است. طي همين دوره توليد ميعانات گازي از 213/7 هزار بشكه 
در روز به 253/9 هزار بش��كه در روز ارتقاء يافته اس��ت. گفتني 
اس��ت در آخرين سال برنامه سوم توس��عه توليد مايعات گازي و 
نفت��ا 142/3 هزار بش��كه در روز و ميعان��ات گازي 169/4 هزار 

بشكه در روز بوده است.
تزريق گاز به ميادين نفتي طي دوره مزبور به دليل اختصاص 
گاز براي مصرف طي ماههاي سرد در سال 1386 نسبت به سال 
1384 حدود 6 ميليون متر مكعب در روز كاهش نشان مي دهد. 
اين در حالي است كه تزريق آب به ميادين نفتي طي همين دوره 
بيش از 90 هزار بش��كه در روز افزايش داشته است. گفتني است 
تزريق گاز در س��ال 1383 به ميزان 81/3 ميليون متر مكعب در 
روز و براي تزريق آب اين ميزان حدود 200 هزار بش��كه در روز 

بوده است.
 ميزان س��رمايه گذاري نش��انگر روند صعودي سرمايه گذاري 
از مح��ل مناب��ع داخلي و روند نزول��ي آن از محل منابع خارجي 
اس��ت. به طوري كه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي در سال 
1386 نس��بت به س��ال 1384 با دو برابر افزاي��ش، به 73648 
ميليارد ريال بالغ گشته است. اين در حالي است كه شاهد تقليل 
س��رمايه گذاري خارجي به ميزان يك س��وم مقدار آن در س��ال 
1384 يعني به ميزان يك ميليارد دالر در سال 1386 مي باشيم. 
ميزان س��رمايه گذاري در شركت ملي نفت ايران در آخرين سال 
برنامه سوم از منابع داخلي 24417 ميليارد ريال و از محل منابع 

خارجي 3070/6 ميليون دالر بوده است.
3- بهره برداري از طرح هاي مهم توسعه اي طي سالهاي برنامه 

چهارم توسعه )86- 1384(  
•  بهره ب��رداري از ط��رح بيع متقابل توس��عه فازه��اي 4 و 5 پارس 
جنوب��ي )اجراي اين طرح هدف توليد روزانه 50 ميليون متر مكعب 
در روز گاز تصفيه ش��ده، 80 هزار بشكه در روز ميعانات گازي، 400 
تن در روز گوگرد، 1/05 ميليون تن در سال گاز مايع )LPG( و يك 

ميليون تن در سال اتان را در بر داشته است(.

•  احداث كارخانه فرآورش نفت و تأسيسات تزريق آب دورود 3 در 
جزيره خارك )توسعه ميدان نفتي دورود، افزايش توليد از اين ميدان 

را به بيش از 131 هزار بشكه در روز رسانيد(؛
• اح��داث ايس��تگاه هاي تقوي��ت فش��ار گاز )اه��واز 1، 2 و 3 و 

منصوري(؛
• واحد شيرين س��ازي رديف A در ف��از 1 طرح آماك )اين طرح كه 
به منظور جمع آوري روزانه 241 ميليون فوت مكعب گازهاي همراه 
ترش س��ازندهاي بنگس��تان ميدان هاي نفتي اه��واز، منصوري، آب 
تيمور، كوپال، مارون و منصوري آس��ماري و جلوگيري از س��وزاندن 
گاز ايجاد شده است، امكان استحصال روزانه 28 هزار بشكه مايعات 

گازي را نيز فراهم مي سازد(؛
• تكميل طرح توس��عه ميدان نفتي نوروز )توسعه ميدان نفتي نوروز 
براي دس��تيابي به توليد روزانه 90 هزار بش��كه در روز انجام گرفته 

است(؛
• تكميل مطالعه جامع توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، مطالعات 
مدلي  ميدان نفتي س��روش و مخازن رسالت، سيوند و دنا و مطالعه 
توسعه ميدان نفتي كبود، مطالعات جامع مخازن گازي نار، كنگان و 

سرخون و آخرين ميدان از 8 ميدان نفتي جنوب )پارسي(؛
• تكمي��ل و بهره برداري از پروژه تزريق امتزاجي گاز به ميدان نفتي 
رامشير و بهره برداري از پروژه جمع آوري گازهاي همراه بينك )هدف 
از اجراي اين  پروژه، باالبردن بازيافت نهايي و جلوگيري از افت فشار 
ميدان رامشيراس��ت. بدين منظور تزريق 18 ميليون متر مكعب گاز 
در روز و 10 ه��زار بش��كه در روز مايع��ات گازي در اين خصوص در 
نظر گرفته شده است و در ارتباط با پروژه جمع آوري گازهاي همراه 
بينك، هدف مورد نظر جمع آوري و جلوگيري از سوزاندن 13 ميليون 

فوت مكعب گاز در روز بوده است(؛
برخي از قراردادهاي مهم منعقد شده در سال 1384 عبارتند از:

• قراردادهاي توس��عه ميدان هاي نفتي رگ س��فيد، اهوازبنگستان و 
فازهاي 12، 18/17ميدان گازي پارس جنوبي؛ 
• قرارداد بلوك هاي اكتشافي ساوه و كوهدشت؛

• مذاكرات قرارداد بلوكهاي اكتش��افي گرمسار و خرم آباد به صورت 
اكتشاف و توسعه؛ 
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در طي سال 1385، طرح هاي مختلفي به مرحله بهره برداري رسيد 
كه مهمترين آنها به قرار زير است:

• بهره ب��رداري كام��ل از طرح توس��عه فاز 1 مي��دان دارخوين ) در 
بهره ب��رداري كامل توليد از اين ميدان در فاز 1 مقدار توليد50 هزار 

بشكه در روز بوده است( ؛
• احداث ايس��تگاه تقويت فش��ار گاز مارون 3 و واحد شيرين سازي 

رديف B در فاز 2 طرح آماك ؛
• بهره برداري از پااليش��گاه گاز پارسيان 1 فاز 2 در منطقه المرد در 
قال��ب طرح فاز 2  گازرس��اني )تكميل فعاليت هاي بخش زود هنگام 
پااليش��گاه پارس��يان 1 منجر به فرآورش 30 ميليون متر مكعب در 

روز گاز طبيعي گرديد(؛
• بهره برداري از مخزن ذخيره اس��تراتژيك منطقه س��يري )ظرفيت 

اين مخزن 500 هزار بشكه است(؛
• گويه هاي شناور)SBM( فازهاي 6، 7، 8 طرح توسعه پارس جنوبي؛ 
• واحد نمك زدايي چش��مه خوش )اين واح��د نمك زدايي با ظرفيت 

75 هزار بشكه در روز به بهره برداري رسيد(؛
• بهره ب��رداري از كارخان��ه نفت��ي منصوري آس��ماري ) تحت تاثير 
بهره برداري از اين كارخانه ظرفيت توليد از 75 به 100 هزار بش��كه 

در روز ارتقاء يافته است(؛
• بهره برداري از واحد فرآورش توس��عه مي��دان گازي مارون خامي 
فاز1 )هدف اي��ن طرح توليد از 4 حلقه چاه با ظرفيت 200 ميليون 
فوت مكعب در روز گاز و 34 هزار بشكه در روز نفتا مي باشد، كه فاز 

اول آن با توليد از يك حلقه چاه رسماً آغاز به كار كرد(؛ 
 )High Pressure( بهره برداري از خط لوله جديد 12 اينچ زير دريايي  •

انتقال نفت هنديجان به سكوي بهرگانسر؛
•  بهره برداري از ميدان هاي گازي هما، ش��انول و وراوي و پااليشگاه 

گاز و مايعات گازي پارس��يان 2 فاز 1 در منطقه هما )فاز اول شامل 
احداث تاسيس��ات تنظيم نقطه شبنم هيدروكربور و تثبيت ميعانات 

گازي است(؛
•  بهره برداري از فاز 2 توسعه ميدان گازي تابناك؛

برخي از قراردادهاي منعقد شده در سال 1385 عبارتند از:
•  قراردادهاي اكتشاف و توسعه بلوك هاي گرمسار و خرم آباد ؛

•  قراردادهاي توس��عه ميدان گازي پارس جنوبي فازهاي 15 و 16 
)اصالحيه(؛

•  مطالع��ات مهندس��ي بخش دريا و خش��كي در طرح فازهاي 12، 
13و14 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ؛

•  مطالعه جامع مخزن گازي پارس شمالي؛ 
•  طرح احداث پااليشگاه گاز بيدبلند2؛

•  طرح احداث خط لوله هفتم سراسري گاز؛
•  احداث فرآورش مركزي و واحد نمك زدايي طرح توسعه ميدان هاي 

نفتي خشت، سروستان و سعادت آباد؛
•  احداث تاسيسات جمع آوري و تقويت فشار گاز سيستم تزريق گاز 

همراه ميدان نفتي چشمه خوش؛
•  احداث تاسيس��ات ف��رآورش نفت نمكي ميدان چش��مه خوش و 

حوزه هاي اقماري؛
• احداث تاسيسات دريايي توسعه ميدان نفتي رشادت ؛

 )NGL( اح��داث كارخانه ف��رآورش و اس��تحصال مايع��ات گازي •
خارك؛

• احداث خط لوله ''24 انتقال نفت خام ميدان ابوذر به خارك؛ 
• اح��داث خط لوله ''36 انتقال نفت خام از مس��ير اه��واز- اميديه- 

گوره- بهرگان در طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان؛
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• قراردادهاي 2 بس��ته اجراي��ي )EPC2 و EPC3( اح��داث كارخانه 
مايع سازي گاز طبيعي IRAN LNG؛

طي سال 1386، طرح هاي مختلفي به مرحله بهره برداري رسيد كه 
مهمترين آنها به قرار زير است:

• اح��داث ايس��تگاه تقويت فش��ار گاز كوپال و واحد شيرين س��ازي 
مايعات گازي طرح آماك؛

• نصب سكوي فاز 6 طرح توسعه فاز هاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي؛
• بهره برداري از ايس��تگاه تقويت فشار گاز مرگنلر در قالب طرح فاز 

2 گازرساني؛
• توليد از بخ��ش زودهنگام ميدان نفتي آزادگان به ميزان 20 هزار 

بشكه در روز؛
• توس��عه ميدان گازي تنگ بيجار )ف��از1( به ظرفيت 7 ميليون متر 

مكعب در روز؛
• ساخت سكوي حفاري نيمه شناور ايران البرز؛

• اح��داث بخش خش��كي خط لول��ه ''24 جديد نف��ت صادراتي از 
تاسيسات دريايي ميدان ابوذربه جزيره خارك؛

• آماده س��ازي ايس��تگاه تزريق گاز در ميدان نفت��ي آغاجاري براي 
راه اندازي به ظرفيت 56 ميليون متر مكعب در روز؛

• احداث خط لوله ''42 انتقال گاز عسلويه به پااليشگاه فجر؛
• تكميل بخش حفاري توسعه مخزن گازي مارون خامي فاز 2؛

• ايستگاه تقويت فشار گاز جزيره كيش جهت تامين گاز نيروگاه كيش؛

برخي از قراردادهاي مهم منعقد شده در سال1386 عبارتنداز:
• اكتشاف و توسعه بلوك نفتي دير به روش بيع متقابل؛

• توسعه ميدان نفتي رسالت به روش فاينانس؛
• توسعه بخش باال دستي ميادين گلشن و فردوسي به روش بيع متقابل؛

• قرارداد جديد توس��عه ميادين نفتي فروزان و اس��فنديار و مسجد 
سليمان به روش بيع متقابل؛

• توسعه ميدان نفتي جفير به روش بيع متقابل؛
•  احداث واحد نمكزدايي در واحد بهره برداري لب سفيد، گچساران3 

و بي بي حكيمه 1؛ 
• احداث مخزن 500 هزار بش��كه اي ذخيره نف��ت در الوان )جهت 

ذخيره نفت رشادت(؛
• توسعه و تكميل ميادين نفتي پايدار و پايدار غرب؛

• قرارداد بسته اجرايي EPC1 احداث كارخانه مايع سازي گاز طبيعي 
)IRAN LNG(؛

• ق��رارداد فعاليت هاي اجرايي طرح افزاي��ش توليد از ميادين گازي 
موجود نفت مركزي؛

• خريد و ساخت دستگاه هاي حفاري خشكي و دريايي؛
• مطالعه طرح توسعه توليد زود هنگام ميدان گازي هنگام؛ 

طرح ها و پروژه هاي مهم در حال اجرا و قابل راه اندازي در سال 1387؛
• توس��عه فازهاي 6، 7، 8 پارس جنوبي ) با هدف توليد روزانه 110 
ميليون متر مكعب گاز ترشي، 158 هزار بشكه در روز ميعانات گازي 

و 1/6 ميليون تن در سال گاز مايع )LPG((؛
• توس��عه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي )با هدف توليد 50 ميليون 
متر مكعب در روز گاز خشك، 80 هزار بشكه در روز ميعانات گازي، 

1/05 ميليون تن در سال اتان و 400 تن در روز گوگرد(؛
• توس��عه ميدان نفتي / گازي س��لمان )با هدف توليد تا سقف 130 
ه��زار بش��كه در روز نفت خام، 14 ميليون مت��ر مكعب گاز و 6 هزار 

بشكه در ميعانات گازي(؛
• توس��عه ميدان نفتي دارخوين ) با هدف توليد 160 هزار بشكه در 

روز نفت خام(؛
• تكمي��ل ط��رح جم��ع آوري گازهاي هم��راه )آم��اك( )با هدف 
جم��ع آوري 5 ميليون متر مكع��ب گاز در روز به همراه 27/8 هزار 

بش��كه مايعات گازي(؛
• تزري��ق گاز به مي��دان نفتي آغاجاري )تزري��ق 56/3 ميليون متر 
مكعب در روز گاز در مخزن به منظور افزايش توليد تا س��قف 200 

هزار بشكه در روز(؛
• توس��عه اوليه ميدان نفتي آزادگان )توليد 50 هزار بش��كه در روز 

نفت سنگين(؛
• احداث واحد نمكزدايي گچس��اران 2 با ظرفيت 110 هزار بش��كه 

در روز؛
• احداث واحد نمكزدايي بينك با ظرفيت 50 هزار بشكه در روز؛

• احداث واحد نمكزدايي اهواز بنگستان 1 با ظرفيت 55 هزار بشكه 
در روز؛

• توس��عه واح��د نمك زدايي نف��ت بنگس��تان كوپال 3 و نفت ترش 
آسماري كوپال 5؛

• توسعه واحد نمك زدايي اهواز 5 با ظرفيت55 هزار بشكه درروز؛
• توس��عه واحد نمكزدايي ميدان پارس��ي با ظرفيت 110 هزار بشكه 

در روز؛
• فرآورش نفت نمكي آب تيمور با ظرفيت55 هزار بشكه در روز؛

• توس��عه و تجهيز واحدهاي نمك زدايي مارون 2 و 6 با ظرفيت 55 
هزار بشكه در روز؛

• احداث مخازن ذخيره اس��تراتژيك نفت خام به ميزان 2/5 ميليون 
بش��كه )احداث مخ��ازن فلزي در اهواز )2ميليون بش��كه( و بهرگان 

)500 هزار بشكه(؛

 CNG 4- بهينه سازي مصرف سوخت و
گازس��وز نمودن خودروها و احداث جايگاه هاي سوختگيري 

CNG و ساير فعاليت هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف 
انرژي يكي از فعاليت هاي مهمي است كه توسط شركت ملي 

نفت ايران به طور جدي پيگيري مي شود.
در اي��ن ارتباط طي س��ال 1384 و از مح��ل منابع عمومي 
62438 ميلي��ون ريال و از محل منابع داخلي ش��ركت ملي نفت 
ايران مبلغ 970 ميليارد ريال و 221/3 ميليون دالر هزينه شده 
است. اين مبالغ در سال 1385 از محل منابع عمومي 25436/9 
ميلي��ون ري��ال، و از محل منابع داخلي ش��ركت ملي نفت ايران 
1757/71 ميلي��ارد ريال و 166/25 ميليون دالر بوده اس��ت. در 
س��ال 1386، براي امور موردنظر در اين س��رفصل از محل منابع 
عمومي 29537/51 ميليون ريال، از محل منابع داخلي ش��ركت 
مل��ي نفت ايران مبلغ 2091291 ميليون ريال و 261/3 ميليون 

دالر هزينه شده است.
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بخش حمل و نقل 
 CNGاحداث جايگاه سوختگيري

 CNG تا پايان س��ال 1384 تعداد 128 جايگاه سوختگيري
به بهره برداري رس��يده اس��ت. كه اين تعداد در س��ال 1385 به 
197 جايگاه بالغ گرديده است. )از اين تعداد 176 جايگاه توسط 
ش��ركت ملي نفت و 21 جايگاه توس��ط ش��ركت ملي پااليش و 

پخش فرآورده هاي نفتي ايران انجام گرفته است(.
در س��ال 1386 تعداد جايگاههايي كه به بهره برداري رسيده 
392 جايگاه بوده است )از اين تعداد 227 جايگاه توسط شركت 
ملي نفت ايران و 165 جايگاه توسط شركت ملي پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي ايران احداث شده است(.
احداث 156 جايگاه س��وختگيري CNG توسط وزارت دفاع 
انجام مي گيرد كه تا پايان س��ال 1386، پيش��رفت فيزيكي ابنيه 

اين جايگاهها معادل 77/1 درصد بوده است.

گاز سوز كردن خودروها 
در سال 1384 تعداد 21159 دستگاه خودرو در قالب تبديل 
كارخانه اي و 87496 دس��تگاه در قالب تبديل كارگاهي گازسوز 
شده است. اين ميزان در س��ال 1385 در قالب تبديل كارگاهي 
111403 دستگاه و در قالب تبديل كارخانه اي 35553 خودرو با 

مخزن و 105608 خودرو بدون مخزن گازسوز شده است.
  گفتني اس��ت در س��الهاي 85-1384 كمك ه��اي بالعوض جهت 

تعويض تاكسي هاي فرسوده انجام گرفت.
)فاز اول اين طرح ش��امل تعويض 5000 تاكسي فرسوده در 
س��ال 1383 به پايان رسيد و در سال هاي 1384 و 1385 تعداد 
تاكس��ي هاي فرس��وده تعويض ش��ده به ترتيب 1710 و 1547 

دستگاه بوده است(.

گزيده اي از فعاليت هاي بهينه سازي در بخش ساختمان و 
مسكن )خانگي/ تجاري( 

• نوسازي و بهينه سازي خطوط توليد كارخانجات توليد كننده لوازم 
خانگي مصرف كننده سوخت؛

• بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان هاي وزارت بهداشت؛
•  كمك به اقدامات بهينه سازي در ساختمان هاي مدارس كشور؛

• تش��كيل كالس هاي آموزشي پيشرفته در زمينه مميزي انرژي در 
صنايع و مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و مسكن؛  

• بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان هاي دولتي و عمومي؛
• مطالعه، تجهيز، نصب و راه اندازي آزمايشگاه هاي وسايل گازسوز؛

• طراح��ي، س��اخت، نص��ب و راه ان��دازي سيس��تم هاي آبگرمك��ن 
خورشيدي و حمام خورشيدي؛

 • تدوين استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي در بخش ساختمان 
و مسكن؛

گزيده اي از فعاليت در بهينه سازي در بخش صنعت 
•  ممي��زي  و تهي��ه س��اختار واحدهاي بهينه س��ازي مصرف انرژي 

واحدهاي مختلف صنعتي ؛
•  ايجاد سيس��تم اطالع رس��اني و بانك اطالع��ات صنعتي مرتبط با 

مصرف انرژي؛ 
•  كمك به توليد 1590 دس��تگاه گرمايش صنعتي از نوع جابجايي 

با راندمان 95%؛
• كمك به توليد 2000 دس��تگاه سيستم گرمايش تابشي با راندمان 

95% در واحدهاي مرغداري ؛
• طرح جامع بهينه سازي 20 خط توليد كارخانجات آجر؛

• تغيير سيستم سوخت 32 كارخانه قند به گازسوز؛

5- عملك�رد طرح كمك به عمران مناط�ق نفت خيز و مصوبات 
سفرهاي استاني هيات محترم دولت نهم

تعهدات مربوط به طرح در سطح استانهاي نفت خيز
شركت ملي نفت ايران در راستاي محروميت زدايي و برقراري 
عدالت اجتماع��ي، پروژه هايي را خارج از  چارچوب فعاليت خود 

در دست اجرا دارد كه خالصه اي از آن به شرح زير است:
در س��ال 1384 تع��داد 80 پروژه در زمينه هاي آموزش��ي، 
بهداش��تي، ورزش��ي، راه و جاده و فرهنگ��ي و خدماتي در قالب 
طرح كمك به اس��تانهاي نفت خيز و محروم به اتمام رس��يد، اين 
در حالي اس��ت كه در اين س��ال 53 پروژه در مرحله مقدماتي و 
38 پروژه در مرحله اجرايي قرار داش��ت اعتبارات اين طراحي در 

سال 1384 بالغ بر 495/4 ميليارد بوده است.
 ت��ا پايان س��ال 1385، تع��داد پروژه هاي مص��وب مزبور به 
368 پ��روژه بالغ گرديد كه از اين تعداد 255 پروژه خاتمه يافت. 
اعتبارات كل طرح تا پايان سال 1385 معادل 700 ميليارد ريال 

بوده است.
 همچني��ن تا پايان س��ال 1386 تع��داد پروژه هاي مصوب 
در س��طح 10 اس��تان نفت خيز و محروم كش��ور 362 فقره بوده 
كه 307 پروژه نيز خاتمه يافته اس��ت. اعتبار كل طرح در س��ال 
1386 معادل 799 ميليارد مي باش��د. گفتني اس��ت 10 اس��تان 
فارس، خوزس��تان، ايالم، لرس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و بوير 
احمد، بوشهر، هرمزگان، قم و خراسان رضوي مشمول اين طرح 

مي باشند.

اقدامات انجام شده جهت تحقق مصوبات سفرهاي استاني هيات 
محترم دولت نهم 

 در سال 1384، تعداد 72 پروژه در 6 استان كشور )كهگيلويه 
و بوير احمد،چهارمحال بختياري، كرمانشاه، كردستان، خوزستان 
و ته��ران( در زمره تعهدات ش��ركت ملي نفت ايران قرار داش��ته 
اس��ت، كه اعتباري معادل 55 ميليارد ريال را به خود اختصاص 

داده است. 
در سال 1385 تعداد پروژه هاي مزبور به 120 پروژه افزايش 
يافته اس��ت كه اعتباري بالغ بر 218 ميليارد را در پي داش��ته و 
عالوه بر 6 استان فوق 4 استان ديگر نيز به آن اضافه شده است 

)هرمزگان، فارس، كرمان و لرستان(
در سال 1386 تعداد اين پروژه ها به 142 پروژه بالغ گرديده 
ك��ه اعتباري مع��ادل 553 ميلي��ارد ريال را به خ��ود اختصاص 

مي   دهد.




