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پیام مدیرعامل
صنعـت نفـت ایـران بـه رغم تنگناها و فشـارهای اقتصادی و سیاسـی که بر اقتصاد کالن کشـور تحمیل شـده اسـت ،توانسـته با
تکیـه بـر توامنندیهـای تخصصـی و دانـش علمـی و خیرهکننده تالشـگران خود ،در مسـیر پیرشفـت گام بردارد و رشـد ،بالندگی
و اعتلای نظـام جمهـوری اسلامی را در مسـیر توسـعه آینـده همچنـان تـداوم بخشـد و امـروز بـا وجـود چالشهای فـراوان و
اعمال فشـارهای بیناملللـی توانسـته اسـت بـا تکیـه بـر تـوان داخلـی در متامـی حوزههـای دانـش و فـنآوری ،دسـتاوردهایی
بـزرگ برای کشـور به ارمغـان آورد.
تدابیـر عاملانـه مقـام معظـم رهبری و توجـه ایشـان بـه خودکفایـی و خوداتکایـی در متامـی حوزههـای صنعـت نفـت ،زمینـه
ترسـیم افـق روشـن و پیادهسـازی یـک الگـوی علمـی در رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران را فراهـم منـود تـا ایـن رشکـت در
همسـویی بـا ارتقـای فرآیندهـای تصمیمسـازی بـا رویکرد کاهـش هزینهها و اسـتفاده بهینه از منابـع مالی ،با تکیه بر اندیشـه
و خـرد جمعـی و تشـکیل کمیتههـای تخصصـی در حوزههـای کلیـدی ،شـاهد موفقیتهـای چشـمگیر در زمینـه شناسـایی
تولیدکننـدگان توامننـد داخلـی و بومیسـازی قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز در حوزههـای ذخیرهسـازی ،اندازهگیـری ،خدمات
دریایـی و عملیـات صـادرات نفـت خـام و مـواد نفتـی و میعانـات گازی باشـد.
رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران ،بـا عنایات حق و با عزم ،اندیشـه و تلاش جمعی متامی همکاران تالشـگر و همچنین پشـتیبانی
و حامیـت مدیـران ارشـد صنعـت نفـت و کشـور ،ضمـن مترکـز بـر انجـام ماموریتهـای اصلـی خـود در حوزههـای عملیاتـی
و تخصصـی دریافـت ،ذخیـره سـازی ،انـدازه گیـری ،صـادرات و واردات نفتخـام ،مـواد نفتـی و میعانـات گازی ،بـا رویکـرد
سیسـتمی و نویـن مدیریتـی و تفکـر راهبردی ،علاوه بـر ثبـت رکوردهـای چشـمگیر در زمینـه صـادرات نفت خـام و میعانات
گازی ،در زمینـه بومیسـازی کاالهـا و تجهیـزات مـورد نیـاز عملیـات پایانـه هـای نفتـی گامهـای موثر و مثبت برداشـته اسـت.
						
عباس اسدروز
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معرفی ماموریت شـرکت پایانههای نفتی ایران
رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران بـه عنـوان یکـی از رشکتهـای تابعـه رشکـت ملـی نفـت ایـران
سـازمانی اسـت عملیاتـی ،تخصصـی و حرفـهای کـه متامـی امـور دریافـت ،ذخیرهسـازی ،عملیـات
صـادرات و واردات نفـت خـام ،مـواد نفتـی و میعانـات گازی ،خدمـات دریایـی و همچنیـن ارائـه
خدمـات اندازهگیـری و آزمایشـگاهی را بـر عهـده دارد .ایـن مهـم که بـا هدف پشـتیبانی و کمک
بـه تـداوم پایـدار تولیـد نفـت و گاز کشـور انجـام مـی شـود ،در چهـار منطقـه عملیاتـی خـارگ،
شمال (نـکا) ،پـارس جنوبـی و ماهشـهر از طریـق فرآیندهـای عملیـات دریافـت ،ذخیـره سـازی،
امتـزاج ،اندازهگیـری و سـنجش کمـی و کیفـی  ،بارگیری و تخلیه (صـادرات و واردات) نفت خام و
مـواد نفتـی تولیـدی و مبادلـهای ( )SWAPو عملیـات پهلودهی و جداسـازی کشـتیهای نفتکش
در حـال اجـرا اسـت کـه موجب تکمیـل و ارتقای زنجیـرهی ارزش نفت و گاز کشـور و ایفای نقش
شایسـته در پایـداری و انعطافپذیـری بهینـه تامیـن انـرژی ملـی ،منطقـهای و بیناملللـی اسـت.

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺷﺎﻤل )ﻧﮑﺎ(
Shomal Oil Terminal

ﻣﻨﻄﻘﻪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
Mahshahr Oil Terminal

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎرگ

Kharg Oil Terminal

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮐﺎزی ﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑﯽ

South Pars Condensate Oil Terminal

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽﺟﺎﺳﮏ
Jask Oil Terminal

3

︫︣﹋️ ︎︀︀﹡﹤ ﹨︀ی ﹡﹀︐ ﹩ا︣ان
Iranian Oil Terminals Company

پایانه نفتی خارگ در گذر تاریخ
جزیـره مرجانـی خـارگ حـدود یـك میلیـون سـال پیـش در اثرحـركات تحتاالرضـی بوجـود آمـده اسـت .ایـن جزیره كه
حـدود  35كیلومتر از سـاحل گنـاوه فاصلـه دارد ،از نظـر تقسـیامت كشـوری از توابع شهرسـتان بوشـهر اسـت و حدود
 8كیلومتر طـول و  4كیلومتر عـرض دارد .ارتفـاع جزیـره از سـطح دریـا حدود  3متر و آب و هوای آن مرطوب و بیشتر
بـا بادهـای رشجـی همـراه اسـت .بـه علـت نزدیكی بـه مناطـق نفتخیـز ،موقعیت خـوب دریایـی و عمق مناسـب برای
پهلوگیـری نفتكشهـای عظیـم ،جزیـره خارگ مناسـب تریـن مكان برای صدور و بارگیری نفتخام تشـخیص داده شـد و
پـس از عقـد قرارداد با كنرسسـیوم نفت ،در سـال  1337نخسـتین اقدامات پروژه سـاخت اسـكلههای بارگیـری و مخازن
ذخیرهسـازی نفتخـام در آن آغـاز گردیـد و اولیـن قطـره نفتخـام در سـال  1340وارد ایـن جزیـره شـد .پایانـه نفتـی
خـارگ تـا سـال  1378توسـط رشكـت ملـی مناطق نفتخیـز جنوب اداره میشـد.
بـه منظـور سـازماندهی کلیـه پایانههـای نفتـی کشـور ،مدیریـت تخصصـی و یكپارچـه و ارتقـای عملكـرد آنها به سـطح
اسـتانداردهای بیناملللـی پایانههـای نفتـی ،در سـال  1379رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران تاسـیس شـد.

4

5

︫︣﹋️ ︎︀︀﹡﹤ ﹨︀ی ﹡﹀︐ ﹩ا︣ان
Iranian Oil Terminals Company

اسکله رشقی (اسکله )T

در دهـه  1330پـس از عقد قرارداد با كنرسسـیوم
نفـت و آغـاز پروژههـای سـاخت مخـازن
ذخیرهسـازی نفتخـام و اسـكلههای بارگیـری،
ابتـدا اسـكله رشقـی بـه شـكل  Lتكمیـل گردیـد.
ایـن اسـكله در فاصلـه  1100متری سـاحل رشقی
جزیـره قـرار دارد در حـدود  1840متر طـول و
 40متر عـرض دارد .اسـكله رشقـی (  ) Tقابلیـت
پهلودهـی هـم زمـان  6نفتكـش تـا ظرفیـت
 275هـزار تـن را دارد.
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اسـكله غـربی (آذرپـاد)

اسـكله آذرپـاد در غـرب جزیـره و در دریـا بـا فاصله حدود
 1455متر از سـاحل بـا چهـار پهلوگیـر سـاخته شـده اسـت.
نفتكـش هـای تـا ظرفیـت  500هزار تـن از این اسـكله برای
بارگیـری و حمـل نفـت اسـتفاده میكننـد .اسـكله آذرپـاد
مجهـز بـه سیسـتم كمـك ناوبـری پیرشفتـه ،سیسـتم اطفـاء
حریـق خـودكار و نیمـه خـودكار و سیسـتم چرخشـی و
گرمایشـی سـوخت به منظور جلوگیری از لخته شـدن اسـت.
در حـال حـارض ایـن اسـكله قابلیـت پهلودهـی  3نفتكش با
ظرفیتهـای  300هـزار تـا  500هـزار تن و بیشتر را به طور
همزمان دارد.
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ذخیرهسازی نفت خام
از ویژگیهـای مهـم جزیـره خـارگ کـه آن را بـه عنوان محلـی ممتاز
بـرای ذخیرهسـازی و صـادرات نفـت خـام تبدیـل کـرده ،وجـود
ارتفاعـات مناسـب بـرای احـداث مخـازن نفـت خـام و همچنیـن
نزدیکـی بـه مناطـق نفتخیـز جنـوب اسـت.
در منطقـه عملیاتـی خـارگ بیـش از  40مخـزن ذخیرهسـازی نفـت
خـام بـا ظرفیـت اسـمی  28میلیون بشـکه وجـود دارد کـه نفت خام
ارسـالی از مناطـق نفتخیز جنوب که توسـط خطوط لولـه زیردریایی
وارد خـارگ مـی شـود را ذخیرهسـازی میمنایـد .در ایـن محـل ضمن
ذخیرهسـازی ،عملیـات سـنجش و اندازهگیـری و تفکیـک انـواع نفت
خـام بـرای صـادرات انجام مـی پذیرد.
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آزمایشگاه شیمیایی
حفظ و کنرتل مشـخصات کیفی نفت خام در محدوده اسـتاندارهای مدون بیناملللی
از عوامـل بسـیار مهـم در صیانـت از تأسیسـات پـرارزش زنجیـره تولیـد ،فـرآورش،
انتقـال ،صـدور و پاالیـش نفتخـام و فرآوردههـای نفتـی میباشـد و رضورت دارد با
برنامهریـزی مـدون و همـکاری مسـتمر بخشهـای عملیاتـی ،کیفیـت نفـت خـام به
طـور دائـم کنترل و تحـت نظارت قـرار گیرد که این امر توسـط آزمایشـگاه شـیمیایی
انجـام میشـود .در واقـع آزمایشـگاه کنرتل کیفیـت در پایانههای نفتی بـه عنوان یک
عامـل کلیـدی بـرای راهبری صحیـح سیسـتمهای ارزشگـذاری بـر محصـول صادراتی
بـه حسـاب مـی آیـد .آزمایشـگاه رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران بـه عنـوان مرجعـی
بـرای انجـام آزمایشهـای مرتبـط در مشـخص منودن ترکیبـات مواد نفتی و مشـتقات
آنهـا ،بـا بهکارگیـری روشهـای بیناملللی نظیـر ASTM ، IP ، API :بـه عنوان یکی از
بازوهـای توامننـد رشکـت پایانههـای نفتـی در اداره شـیمیایی ایـن مجموعه میباشـد
کـه در راسـتای تحقـق اهـداف کالن رشکـت فعالیـت میکنـد .ایـن آزمایشـگاه در
سـال  1343تأسـیس و در سـال  1379بازسـازی گردیـد و مسـاحت آن بالـغ بـر 1420
مرتمربـع میباشـد .همچنیـن ایـن آزمایشـگاه بـا اخـذ مجـوز و گواهینامـه بیناملللـی
 ISO/IEC17025در سـطح آزمایشـگاههای نفـت خـام و فرآورده هـای نفتی و آنالیز
آب از مؤسسـات بیناملللـی بـه عنـوان آزمایشـگاه مرجـع و در زمـره آزمایشـگاههای
ذیصلاح بیناملللـی ثبـت گردیده اسـت.
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فرآیند عملیات صادرات نفت خام از پایانه نفتی خارگ
نفـت تولیـدی از مناطـق نفتخیـز جنوب ابتدا به وسـیله خطوط لولـه از تلمبه
خانههـای اهـواز ،امیدیـه و گـوره بـه چندراهـه گنـاوه منتقل و سـپس توسـط
سـه خـط لولـه زیردریایـی  30اینچی ،یك خـط لوله  42اینچی و یـك خط لوله
 52اینچـی در بستر دریـا پس از طی مسـافتی در حـدود  32كیلومرت به جزیره
خارگ وارد می شـود.
خطـوط لولـه زیردریایـی نفـت خـام از سـمت سـواحل شمالی جزیـره خـارگ
وارد خشـکی مـی شـوند.

نفـت خـام در مخازن ذخیره سـازی که در مرتفـع ترین نقطه جزیره
قـرار دارنـد ،ذخیـره میشـود تـا عملیـات الزم جهـت آمادهسـازی
بـرای صـدور انجـام پذیرد.
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دریافت ،ذخیره سـازی و صدور نفت خام توسـط کارشناسـان اداره عملیات
صـادرات و بارگیـری نفت خام مدیریت می شـود.

نفـت خـام از طریـق خروجـی مخـازن توسـط دو خـط
لولـه جداگانـه  78اینـچ بـه سـمت اسـكله غربـی (آذرپاد)
و از طریـق چهـار خـط لولـه  48اینـچ بـه سـمت اسـكله
رشقـی( )Tرسازیـر میشـود.

فرآینــد دریافــت و انتقــال نفــت خــام بــه نفتکشهــا
توســط ســامانههای میرتینــگ در جــوار اســکلههای
بارگیــری ،مدیریــت و کنــرل مــی شــود.

در آخریـن مرحلـه ،نفـت خـام از طریـق بازوهای
بارگیـری نصب شـده بر روی اسـکلههای صادراتی
وارد نفتکشهـا میشـود.
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مخازن متمرکز ذخیره سازی و پایانه میعانات گازی پارس جنوبی
مسـئولیت صـدور میعانـات گازی در منطقـه پـارس جنوبـی بر عهده رشکـت پایانههای نفتی ایران اسـت .در حال حارض
در پایانـه پـارس جنوبـی ،سیسـتمهای نوینـی بـرای اجـرای عملیـات صـادرات میعانـات گازی راهانـدازی شـده اسـت و
انتقـال میعانـات گازی بـه کشـتیها بـه وسـیله گویهـای شـناور ( )SPMانجـام میشـود .اسـتفاده از آخریـن روشهای
فنـاوری اندازهگیـری حجمـی میعانـات گازی بـا بهـره گیـری از سیسـتمهای انتقـال دیجیتـال ،ایـن منطقـه را بـه عنـوان
منونـه کامـل اسـتفاده از سیسـتمهای میرتینـگ جهـان مطرح منوده اسـت.
مسـئولیت بهرهبـرداری نهایـی مخـازن متمرکـز ذخیرهسـازی با توجـه به سیاسـتگذاری یکپارچهسـازی پایانههـای نفتی
بـه رشکـت پایانههـا واگذار خواهد شـد.
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پایانه نفتی شامل (نکا)
بـه دلیـل موقعیـت استراتژیك كشـور جمهـوری اسلامی ایـران در كنـار دریـای مازنـدران و
همچنیـن بـه دلیـل ایفـای نقـش محـوری در انتقـال و ترانزیـت نفـت خـام كشـورهای آسـیای
میانـه بـه سـایر كشـورهای جهـان ،پایانـه نفتـی شمال در بنـدر بهشـهر (نـکا) احـداث شـده
اسـت .پایانـه ایجـاد شـده در ایـن بنـدر در  22کیلومتری شهرسـتان نـکا ،در سـاحل دریـا قـرار
دارد .هـدف اصلـی از ایجـاد ایـن پایانـه دریافـت ،ذخیـره سـازی ،فـرآورش و انتقـال نفـت خام
کشـورهای حـوزه دریـای خـزر بـا عنـوان طـرح سـوآپ اسـت.
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منطقه عملیاتی ماهشهر
ذخیرهسـازی فرآوردههـای پاالیشـگاه آبـادان و نیـز صـادرات و واردات فرآوردههـای مختلـف در منطقـه عملیاتـی
ماهشـهر صـورت میگیـرد  .در حـال حـارض فعالیتهـای رشكـت پایانهها در ماهشـهر بـر عملیات دریایـی (پهلودهی
و جداسـازی كشـتیهای فـرآورده) بـه رشكـت پاالیـش نفـت آبـادان متمركز اسـت .بـر اسـاس پیشبینیهـا و برنامههای
آینـده ،در راسـتای توسـعه فعالیـت رشكـت در بخشهـای مختلف صـادرات فرآوردههای نفـت ،گاز و پرتوشـیمی ،پایانه
ماهشـهر بـه یكـی از فعالتریـن مناطـق عملیاتـی رشكـت پایانههـای نفتـی ایـران تبدیل خواهد شـد.
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پایانه نفتی جاسک
رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران مطالعـات مفهومـی و مقدماتـی طـرح استراتژیک احـداث پایانـه نفـت و گاز در غـرب
شهرسـتان جاسـک را بـه عنـوان یکـی از مهمترین پروژههای ملی در دسـت بررسـی و اقـدام قرار داده اسـت .در این پایانه
کـه مسـئولیت سـاخت آن بـه رشکـت مهندسـی و توسـعه نفـت (منت) محـول گردیده ،تاسیسـات زیـر احداث خواهد شـد:
مخازن ذخیرهسازی نفتخام به میزان  10میلیون بشکه و قابل توسعه تا  30میلیون بشکه
گویهای شناور ( )SPMجهت امکان صادرات  2میلیون بشکه نفتخام در روز
بندر تدارکاتی برای پشتیبانی دریایی منطقه نفتی جاسک
سیستم تأمین و توزیع برق مورد نیاز منطقه
شهرک سازمانی شامل ساختامن های مسکونی ،اداری ،آموزشی ،بهداشتی ،تفریحی و انتظامی
فرودگاه مناسب برای پایانه نفتی
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بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران بـا هـدف بهبـود مسـتمر و ارتقـای مدیریـت بهداشـت ،ایمنـی و محیـط زیسـت،
متعهـد و در صـدد اسـت تـا بـا ایجـاد محیطـی ایمـن و عاری از اثرات سـوء بـر نیروی انسـانی ،تجهیـزات و محیط
زیسـت ،اقدامـات اصالحـی در جهـت حذف و کنرتل خطرات ،بهبـود فرآیندهای عملیاتی و خدماتـی را انجام دهد.
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مسئولیت های اجتامعی
رشکـت پایانههـای نفتـی ایـران در راسـتای انجـام ماموریتهای مهم صنعت نفـت ،از مسـئولیتهای اجتامعی خود نیز
غافـل نبـوده و در قالـب طرحهـای عاماملنفعـه ،خدمـات چشـمگیری در زمینـه خدمـات آموزشـی ،توسـعه فضای سـبز،
خدمـات حمـل و نقـل دریایـی ،جمـعآوری ،تفکیـک و بازیافـت پسماند شـهری ،خدمـات رفاهـی و حفاظـت از محیط
زیسـت بـه سـاکنان پیرامـون تاسیسـات صنعتـی خود ارائـه میدهد.
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فرصت های رسمایه گذاری در رشکت پایانه های نفتی ایران
بخـش مهمـی از فعالیـت هـای رشکـت پایانـه های نفتی ایران بر روی به روزرسـانی و نوسـازی تاسیسـات ذخیره سـازی
و زیرسـاخت هـای صادراتـی نفـت خـام و میعانـات گازی براسـاس اسـتانداردهای روز بیـن املللـی متمرکز شـده اسـت.
در ایـن زمینـه فرصـت هـای رسمایـه گـذاری چشـمگیری بـرای رشکـت هـای داخلـی و خارجـی در مناطـق عملیاتی این
رشکت فراهم شـده اسـت.

تعمیرات اساسی مخازن ذخیره سازی
و گوی های شناور ()SPM

ساخت و تعمیرات اساسی بازوهای بارگیری
()Loading Arms
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