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رونق فعالیت پیمانکاران ایرانی با اجرای  6میلیارد دالر طرحهای نگهداشت و
افزایشتولید
رضا میر محرابی شرکت ملی نفت ایران

بیژن زنگنه ،وزی��ر نفت و عل��ی کاردر ،مدیرعامل
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران پی��ش از ای��ن از واگذاری
طرحهای نگهداش��ت و افزایش تولید در سال  1397به
شرکت های داخلی خبر داده بودند.
وزیر نفت در مراس��م آغاز به کار بیس��ت و سومین
نمایش��گاه بینالملل��ی صنعت نفت با اش��اره ب��ه اینکه
صنعت نفت در برنامه شش��م توسعه به  ۲۰۰میلیارد دالر
س��رمایه نیاز دارد که بخش��ی مهمی از آن باید از منابع
خارجی تأمین شود ،گفته بود«:هدف از ارجاع کارهای
توس��عهای صنعت نفت به شرکتهای خارجی عالوهبر
جذب منابع ،انتقال فناوری است تا ضریب بازیافت نفت
افزایش پیدا کند».
زنگنه در آن مراس��م به بسته حدود  ۶میلیارد دالری
طرحهای نگهداش��ت و افزایش تولید اش��اره کرده و با
بیان اینکه این طرح بهزودی در شورای اقتصاد تصویب
میش��ود ،گفته بود« :اج��رای پروژههای تعریف ش��ده
برای این طرح که در قالب  ۳۴بس��ته تعریف شده ،قرار
است از سوی شرکتهای ایرانی انجام شود که ظرفیت
عظیم��ی را در زمینه اش��تغال ایجاد میکن��د .منابع این
بس��تهها قرار است از داخل تأمین ش��ود و وزارت نفت
پیشپرداخت ب��رای تأمین و تدارک کار را برای آغاز،
پرداخ��ت میکند .با اجرایی ش��دن این ط��رح  ۵۰هزار
شغل بهصورت مستقیم در مناطق نفتخیز جنوب ایجاد
میش��ود .نوسازی و بازس��ازی صنعت نفت برای ایجاد
اشتغال یک ضرورت است و در این طرحها شرکتهای
ایرانی ملزم به استفاده از تجهیزات ایرانی هستند».
نوزدهم خردادماه امس��ال نیز وزیر نفت با اش��اره به
مصوبه ش��ورای اقتص��اد برای افزایش برداش��ت از ۲۹
می��دان نفتی ،اظهار کرد ۲۹« :طرح برای نگهداش��ت و
افزایش تولید میدانهای در حال بهرهبرداری در ایالم،
ت قاره و فارس طراحی شده
خوزستان ،گچساران ،فال 
اس��ت .همه فعالیت افزایش برداش��ت از این میدانها به
ش��رکتهای ایرانی واگذار میشود .بیش از  ۷۵درصد
تجهیزات برای توسعه برداشتها ایرانی است و فهرست
مفصلی از تجهیزات ایرانی ضمیمه قرارداد میشود که
پیمان��کاران مکلفن��د این تجهیزات را از ش��رکتهای
ایران��ی خریداری کنن��د .یکی از اه��داف اجرای این
طرح ایجاد اشتغال و تقاضا برای کاال و خدمات ایرانی
اس��ت و چه��ار درص��د از کل مبلغ درآم��دی صرف
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رس��یدگی به مناطق اجرای طرحها ش��ده و طرحهایی
ب��رای محرومیتزدای��ی در این مناطق اجرا میش��ود.
بازپرداخ��ت تمام اصل و فرع پ��ول از محل  ۵۰درصد
درآمده��ای اضافی حاص��ل از اجرای طرحه��ا انجام
میشود».
زنگنه با بیان اینکه در حال حاضر مناقصات این طرحها
در جریان اس��ت ،عن��وان کرده بود« :قراردادها در س��ال
جاری آغاز میش��ود و مدت اجرای ط��رح از زمان اولیه
دو سال است که بر این اساس ،ظرف سه سال  ۴۶۰میلیون
بش��که به تولید اضافه میشود و س��پس تا  ۲میلیارد بشکه
به نس��بت خطهای تخلیه ،افزایش تولید خواهیم داش��ت
که درآمد زیادی برای کش��ور ایجاد میکند .این ،یکی
از بهترین طرحهایی بوده که طراحی شده و با کمک صد
درصدی شرکتهای ایرانی به نتیجه میرسد».
همچنین علی کاردر ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل
ش��رکت ملی نفت ایران با اش��اره به اهمیت طرحهای
نگهداش��ت و افزایش تولید و با تأکید بر مسئولیتهای
اجتماع��ی صنع��ت نف��ت ،گفته ب��ود« :چه��ار درصد
اعتب��ارات طرحه��ای نگهداش��ت و افزای��ش تولید به
پروژههای عم��ران مناطق نفتخی��ز اختصاص خواهد
یافت و با توجه به ارزش باالی این طرحها ،سهم عمران
مناطق نفتخیز قابلتوجه خواهد بود و تأثیر زیادی در
بهبود شرایط مناطق محروم خواهد داشت» .
ام��ا برای اطالع از جزئیات ای��ن طرحها با غالمرضا
منوچهری ،معاون توس��عه و مهندسی شرکت ملی نفت
توگو کردیم .او با اش��اره به تعریف بس��ته ۶
ایران گف 
میلیارد دالری پروژههای نگهداش��ت و افزایش تولید،
گفت«:تأکی��د وزیر نفت حمای��ت از کاالی داخلی در
تأمین تجهیزات این پروژههاس��ت و پیشبینی میشود
رونق کمنظیری برای شرکت های ایرانی در بخشهای
مرتبط ایجاد ش��ود .برای اجرای این پروژهها در حوزه
عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فالت قاره
و ش��رکت نفت مرکزی ،بهترتیب ش��رکت پتروپارس
و اوی��ک بهعنوان مش��اور انتخ��اب ش��دهاند .تاکنون
 ۱۷ش��رکت اکتش��اف و تولید ایرانی برای حضور در
پروژههای نگهداشت و تولید به مناقصه دعوت شدهاند.
همچنین از س��وی معاونت مهندس��ی و فناوری وزارت
نفت ۱۳ ،ش��رکت حفاری برای حض��ور در مناقصات
تأیید صالحیت شدهاند؛  ۲۲شرکت پیمانکار  EPCرتبه

یک نفت و گاز نیز دعوت شدهاند که این تعداد تا ۱۷۹
شرکت افزایش خواهد یافت».
منوچهری افزود« :هماکنون برای اجرای پروژههای
منصوری آس��ماری ،رامشیر ،گچس��اران خامی ،اللی
آس��ماری ،کبود و نرگس��ی در مناطق نفتخیز جنوب و
برای توسعه میدانهای سیوند و اسفند در شرکت نفت
ف�لات قاره ایران مناقصه برگزار ش��ده اس��ت ،مناقصه
میدان دانان ش��رکت نفت مناطق مرک��زی ایران نیز در
دست اقدام است .مناقصات دیگر پروژهها نیز بهتدریج
برگزار میشود .در این مسیر ضرورت دارد از کاالهای
س��اخت داخل در اجرای پروژههای نگهداشت و تولید
اس��تفاده شود؛ در صورتی که تجهیزی بهطور کامل در
ایران س��اخته نشده باشد یا به تجهیزاتی مازاد بر ظرفیت
تولید داخلی نیاز داشته باشیم به طوری که نبود آنها سبب
ایجاد تأخیر در اجرای پروژهها شود ،مجاز به استفاده از
کااله��ای خارجی در اجرای این پروژهها خواهیم بود؛
پیشبینی میش��ود که استان خوزستان بتواند  ۵۰درصد
تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژههای نگهداشت و
تولید را تأمین کند و این ،به معنای ایجاد اشتغال و رونق
کار در این منطقه اس��ت .اگرچ��ه امروز صنعت نفت با
کمبود منابع مالی روبهروس��ت ،اما ظرفیتهای اجرایی
خوبی در صنعت نفت کشور بهوجود آمده که میتواند
در پیشبرد بسیاری از طرحها و پروژهها اثربخش باشد».
معاون توس��عه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در
ادام��ه گف��ت« :بس��تههای کاری عنوان ش��ده در قالب
قراردادهای  EPCاجرایی و ب��ا تکیه بر ماده  ۱۲قانون
رفع موان��ع تولید رقابتپذی��ر ،بازپرداخت آن از محل
عوای��د میدان تأمین خواهد ش��د؛ با اج��رای کامل این
طرح ،بیش از  ۴۰۰هزار بش��که نفت ب��ه ظرفیت تولید
روزانه کش��ور اضافه میش��ود .امس��ال همه مناقصهها
برگ��زار خواهد ش��د و مجموع فعالیته��ای پیشبینی
شده ،رونق قابلتوجهی را در صنعت ساخت تجهیزات
نفتی ،بخ��ش پیمانکاری نفت و ش��رکتهای خدمات
حفاری ایجاد خواهد کرد .وجود  ۹۰دکل خش��کی و
 ۱۶دکل دریایی با مالکیت ایرانی نش��ان میدهد که در
بخش داخلی با ظرفیتهای خوبی روبهرو هستیم که با
کم��ک و همکاری سیس��تم بانکی و مال��ی ،میتوانیم
فعالیت س��ودآورترین بخ��ش اقتصاد کش��ور را رونق
بخشیم».

