
 پااليشگاه های شرکت ملی نفنت ايران در خارج از کشور
 ١٩٧٩ برابر با ١٣۵٧قبل از سال 

 

 
 

 :پااليشگاه مدرس هندوستان
 ٠٠٠/۵٠٠/٢ هزار بشکه نفت خام در روز و يا ۵٠ با ظرفيتی معادل ١٣۴٨ ارديبهشت ١١اين پااليشگاه در 

  .تن در سال شروع بکار کرد
آن از پااليشگاه % ٧۴ان نفتی داريوش در خليج فارس تامين ميشد، معادل نفت خام مورد احتياج آن از ميد

% ١٣و ) آموکو(به شرکت نفت بين المللی آمريکا  % ١٣متعلق به دولت هندوستان و بخش خصوصی هندی؛ 
 .بقيه به ايران تعلق داشت

 .  بشکه در روز افزايش يافت٠٠٠/۶٠ ظرفيت اين پااليشگاه به ١٣۵٢در سال 
 درصد از سهام کارخانجات کود شيميائی مدرس را که در کنار ۵/٢۴ شرکت ملی نفت ايران ١٣۵٠درسال 

اين کارخانه اولين کارخانه کود شيميائی در جنوب . پااليشگاه مدرس ساخته شده بود، تحت کنترل گرفت
گترين توليد کننده هندوستان بود که ازت، فسفر و پتاس مورد لزوم کشاورزی اين را تامين ميکرد و بعالوه بزر

 .  تن بود٧۵٠آمونياک به ميزان روزانه بيش از 
 

 :پااليشگاه سالسبرگ آفريقای جنوبی
 درصد و بقيه ٣٠ شرکت فرانسوی توتال – درصد ۵/١٧سهم ايران در پااليشگاه سالسبرگ در آفريقای جنوبی 

شرکت ملی نفت ايران .  تکميل شد١٣۵٠ بهمن ماه ٢٩پااليشگاه در اين . متعلق به کشور آفريقای جنوبی بود
 سال به عهده گرفته بود و نفت مورد نياز آن از ميدان ١۵تامين احتياجات نفت خام اين پااليشگاه را برای مدت 

 .نفتی ساسان در خليج فارس تامين ميشد
 

 : ايراسنکو–پااليشگاه سنگال 
 امضاء گرديد شرکت مشترکی بين ايران و سنگال بنام ١٣۵۴ه سال طبق قراردادی که در ارديبهشت ما

 بشکه نفت خام در روز و يا ٠٠٠/۵٠اين شرکت مشترک پااليشگاهی با ظرفيت . ايراسنکو تاسيس شد
 . تن در سال را در سنگال احداث نمود۵٠٠/٢/٠٠٠

 
 : کره جنوبی–پااليشگاه سئول 

 ملی نفت ايران و جمهوری کره جنوبی در تهران به امضا  نيز قراردادی بين شرکت١٣۵۴ مهر ماه ٢١در
 دالر در ٠٠٠/٠٠٠/١٧٠ بشکه نفت در روز با سرمايه ٠٠٠/۶٠رسيد که طبق آن يک پااليشگاه با ظرفيت 

 . آماده بهره برداری گرديد١٣۵۶اين پااليشگاه در سال  .جنوب شهر سئول ساخته شد
 

فالت قاره ايران، ميدان اردشير در خليج فارس روزانه معادل نفت مورد نياز اين پااليشگاه از نفت خام 
در ضمن طبق اين قرار داد، نفتکشهای ايران در .  سال ميبايست تامين ميشد١۵ بشکه برای مدت ۶٠/٠٠٠

 .حمل اين نفت حق تقدم ميداشتند
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