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هٌاطق  ًفت  خیس  

 جٌَب

 

كارخاًِ جوع آٍری ٍ تسریق گازّای 

 ّوراُ
1

عباض بٌدر  BC 9  شركت ًاردیط
ٍزارت ًفت)فرا دظت 

 اًرشی(
9 ظتارُ خلیج فارض

BC 9-1 بٌدر هاّشْر   طرح ظاهاًدّی بٌدر هاّشْر ٍزارت ًفت هاشیي ظازی اراک

BC 9-1 بیجار ّوداى  فرهٌد شیوا گاز هلی شركت  ّوداى بیجار گاز فشار ایعتگاُ   

BC 9-1 ععلَیِ  22ٍ  22ٍ  22جٌَبی فازّای  پارض ًفت ٍ گاز پارض شركت ًاردیط  

BC 9-1 ععلَیِ   ًفت ٍ گاز پارض شركت عوراى ظاحل
ٍ   22ٍ  22پارض جٌَبی فازّای 

)آبگیر(22  


BC 9-1 ععلَیِ  51ٍ51آبگیر پارض جٌَبی فاز  ًفت ٍ گاز پارض شركت عوراى ظاحل  

BC 9-1 ععلَیِ  52ٍ52فازّای پارض جٌَبی  ًفت ٍ گاز پارض شركت ًیرپارض  

BC 9-1 ععلَیِ  52پارض جٌَبی فاز ًفت ٍ گاز پارض شركت ًارگاى  

BC 9-9 ععلَیِ  OI  شركت 51ٍ  51پارض جٌَبی فازّای  ًفت ٍ گاز پارض   19

BC 1-9 ععلَیِ  51ٍ51پارض جٌَبی فازّای  ًفت ٍ گاز پارض شركت جابَى  11

BC 1-9 ععلَیِ  52پارض جٌَبی فاز ًفت ٍ گاز پارض كٌعرظیَم ًصر  19

صفاشْر-شیراز  BC 9 گاز هلی شركت ایتَک شش ایعتگاُ   IGAT 4 1

آذربایجاى 

 شرقی
BC 9 ایراى هط هلی شركت ایتَک ظًَگَى هَلیبدٍى   1

BC 9 اصفْاى گاز هلی شركت ایتَک  IGAT4 ُكلِ پل دّق ایعتگا  1

MEB - تْراى  تْراى پاالیشگاُ هشاركت احعاى تْراى پاالیشگاُ   1

BC  بٌدراهام ظازُ شركت فٌاٍراى پترٍشیوی   COPLANT(L.V) 1

BC  اصفْاى اصفْاى پترٍشیوی ًاهَراى اصفْاى ظازی بٌسیي   1

BC  اصفْاى ًارگاى شركت اصفْاى پترٍشیوی  اًیدرید فٌالیک   1

BC  بٌدر هاّشْر تابلَ تأهیي تابلَ تأهیي  ارًٍد پترٍشیوی   99

BL  ععلَیِ اراک شازًد پترٍشیوی اراک شركت ظازُ  91

BC - آباداى  آباداى پاالیشگاُ فراب آباداى پاالیشگاُ ظَم ًیرٍگاُ   99

IPB - آباداى  آباداى پاالیشگاُ فراب آباداى پاالیشگاُ ظَم ًیرٍگاُ   9

BL - اراک 

 Sazeh كٌعرظیَم

,ODCE,SEI 
اراک شازًد اراک شازًد   9

BC  بٌدراهام شْیدرظَلی پترٍشیوی شْیدرظَلی پترٍشیوی  شْیدرظَلی پترٍشیوی هجتوع   9

BC  ععلَیِ تابلَ كرهاى شركت گاز هلی شركت  گاز فشار ایعتگاُ   IGATV 9



بَشْر -جن  BC  گاز هلی شركت فراب ًار گاز فشار ایعتگاُ   9

BC  ععلَیِ هبیي پترٍشیوی هبیي پترٍشیوی  هبیي پترٍشیوی هجتوع   9

BC  هاّشْر راهپكَ شركت ایراى ًفت هلی شركت   MTP 9 هاّشْر

BC - تبریس  تبریس پترٍشیوی تبریس پترٍشیوی  HIPS  II 9پرٍشُ 

-شْررضا

 اصفْاى
BC  گاز هلی شركت ایتَک رضا شْر 1 گاز ایعتگاُ   1

BC  كرج پارض ًفت شركت پارض ًفت شركت  پارض ًفت ظازی رٍغي   9

BC  كرهاًشاُ كرهاًشاُ پترٍشیوی كرهاًشاُ پترٍشیوی  كرهاًشاُ پترٍشیوی   

BC  خرهشْر كارٍى فعفات شركت كارٍى فعفات شركت  كارٍى فعفات   

BC  ععلَیِ ظازُ شركت پارض پترٍشیوی  9اٍلفیي   

BX-BC  تْراى ًفت صٌایع ایراى ًفت هلی شركت  ًفت صٌعت پصٍّشگاُ   

BC - آذربایجاى  گاز آریاپترٍ شركت گاز هلی شركت  آذربایجاى ایعتگاّْای   

BC - بٌدراهام  اًرشی ٍصٌایع طراحی اهیركبیر پترٍشیوی  1 اٍلفیي   

MEB  ععلَیِ ظازُ شركت برزٍیِ پترٍشیوی  2 آرٍهاتیک   

MEB-BR  بٌدرهاّشْر ظازُ شركت جن پترٍشیوی  جن پترٍشیوی   9

MEB  بٌدراهام ًاهَراى شركت تٌدگَیاى پترٍشیوی   PET-2(M.V) 1

BC  بٌدراهام ًاهَراى شركت تٌدگَیاى پترٍشیوی   PET-2(L.V) 9

BC -9 بٌدراهام  اًرشی ٍصٌایع طراحی 1 اٍلفیي پترٍشیوی هارٍى   

BC -9 بٌدراهام  اًرشی ٍصٌایع طراحی اهیركبیر پترٍشیوی  1 اٍلفیي   

BR 9 كرهاًشاُ LAB(L.V)  پترٍشیوی بیعتَى اًرشیوی

MEB 9 بٌدراهام چگالش شركت تٌدگَیاى پترٍشیوی   PET-1(M.V)  

BC 9 ععلَیِ پارض پترٍشیوی شركت ًارگاى اتاى بازیافت  (L.V)  

BC 9 بٌدراهام تٌدگَیاى پترٍشیوی تٌدگَیاى پترٍشیوی   PTA-1(L.V)  

MEB 9 بٌدراهام تٌدگَیاى پترٍشیوی تٌدگَیاى پترٍشیوی   PTA-1(M.V)  

بَشْر-شیراز  BC 9-  اًرشی ٍصٌایع طراحی اهیركبیر پترٍشیوی   NGL1200/1300 9 

BC  تركوٌعتاى ایراى ًفت هلی شركت ایراى ًفت هلی شركت   1 تركوٌباشی 

 


