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رضا میر محرابی ، شرکت ملی نفت ایران 

آغاز فعالیت گسترده ی 14 شرکت بزرگ نفتی ایران در 5 استان  ـ  از اشتغال زایی تا 
توسعه ی طرح های مسئولیت اجتماعی

تعــداد 13قرارداد طرح نگهداشــت و افزایش 
تولید نفت با هدف حفظ جریان کار و اشتغال 
در صنعت نفت، میان دو شرکت تابعه ی شرکت 

ملی نفت ایران و 14شرکت ایرانی امضا شد.
این قراردادهــا، 27مردادماه امســال بین دو 
شــرکت نفت فالت قاره ایران و شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب )کارفرما( با 14شرکت 
ایرانی )پیمانکار( امضا شد. ارزش مجموع این 
قراردادها بیــش از یک میلیارد و 527میلیون 
یورو اعالم شده است و با اجرای این قراردادها، 
حدود 185هزار بشــکه به ظرفیت تولید نفت 

کشور افزوده می شود.
ایــن 13قرارداد که حوزه ی اجرایی آن در پنج 
استان خوزستان، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، 
بوشــهر و هرمزگان خواهد بود، مشــتمل بر 
11قرارداد به کارفرمایی شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب و دو قرارداد بــه کارفرمایی 
شــرکت نفت فالت قاره ایران اســت و همه ی 

پیمانکاران طرف قــرارداد مطابق روال جاری 
بسته های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش 

تولید نفت، شرکت های ایرانی هستند.
بر این اســاس، قراردادهای پروژه ی زیالیی و 
پــروژه ی چلینگر و گرنگان، هر دو با شــرکت 
گلوبال پتروتک کیش، پروژه ی رامین با شرکت 
توســعه ی صنعت نفت و گاز پرشــیا، پروژه ی 
منصورآبــاد با شــرکت توســعه ی پتروایران، 
پروژه ی ســیاه مکان با شرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد، پــروژه ی مــارون2 و 5 و پروژه ی 
مارون6 با شــرکت تنکو، پروژه ی مارون1 و 4 
با شرکت حفاری شمال )هلدینگ انرژی گستر 
ســینا(، پروژه ی مارون3 با شرکت مهندسی و 
ساخت تاسیسات دریایی ایران، پروژه ی باالرود 
با )مشــارکت( شــرکت ملی حفــاری ایران و 
مهندسی و ســاختمانی جهانپارس و پروژه ی 
اهواز1 و 4 با )مشــارکت( صنایع نفت و انرژی 

قشم و مارون کاران به امضا رسید. 

قرارداد پروژه ی رسالت شرکت نفت فالت قاره 
ایران نیز با )مشــارکت( مهندســی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران و راهبردهای هوشمند 
و پروژه ی فروزان نیز با )مشارکت( پتروپارس و 

مبین سازه گستر امضا شد.
وزیر نفت در این مراســم با اشــاره بر ضرورت 
ظرفیت ســازی بــرای تولید نفت در شــرایط 
تحریم، گفت: قدرت یک کشور در بازار نفت به 
مخازن آن نیست، بلکه به ظرفیت تولید است.

بیژن زنگنه بــا بیان اینکه افزایش بازیافت اگر 
نگوییم مهم تر از موضوع میدان های مشــترک 
اســت، هم ســطح آن قابل توجه است، تصریح 
کرد: بــا یک درصد افزایش ضریــب بازیافت، 
بیش از 7میلیارد بشــکه نفت بدون اکتشــاف 
جدید در کشــور اضافه می شود که این یعنی 
حدود 300میلیارد دالر ثروت در کشور. موتور 
محرکــه ی اصلی انجام این کار رقابت اســت، 
همه ی پژوهش های واقعی و توسعه ی فناورانه 
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با رقابت حاصل می شــود و اگر رقابت نباشد، 
هیچ اتفاقی نمی افتد.

وزیــر نفت با اشــاره به اینکه بــرای آغاز کار 
افزایــش ضریــب بازیافــت در داخل کشــور 
نخســتین کار این بود که دانشگاه ها در بخش 
نفت دانشــجو داشته باشــند، اظهار کرد: در 
گذشته دانشگاه های ما مهندس نفت در بخش 
باالدستی تربیت نمی کردند، بنابراین الزم بود 
با دانشــگاه ها کار می کردیم که قرارداد با آنها 
امضا شود. این کار در حد قابل قبولی آغاز شده 
و پیشــرفت خوبی دارد، سامان گرفته است و 

امیدواریم از نظر کمی و کیفی ادامه یابد.
زنگنه ادامه داد: تثبیت شــرکت های اکتشاف 
و تولید برای ما مهم اســت و نمی شــود یک 
کشور نفتی در سطح ایران با نزدیک 110سال 
ســابقه ی نفتی یک شــرکت نفتــی به معنای 
اکتشــاف و تولید E&P نداشــته باشــد و این 
موضوعی است که با الگوی جدید قراردادهای 

نفتی آغاز شد و ان شاءاهلل ادامه می یابد.
وزیر نفت بــا تاکید بر اینکه برای توســعه ی 
میدان های نفتی تنهــا از یک روش قراردادی 
اســتفاده نمی کنیــم، به قراردادهــای EPC و 
EPD اشاره کرد و با بیان اینکه در این قرارداد 
هیچ مســئولیتی از نظر عملکرد مخزن متوجه 
پیمانکار نیست، گفت: مسئولیت مخزن در این 
الگو از قرارداد متوجه کارفرماســت، اما نکته ی 
مهــم این قرارداد یکپارچگــی عملیات مخزن 
اســت، این روش البته می تواند با تامین مالی 

همراه شود.
زنگنــه با بیان اینکه قصد ما این اســت که از 
همه ی روش ها به موازات هم برای توســعه ی 
میدان های نفتی اســتفاده کنیم و خودمان را 
منحصر به هیچ کدام از روش ها نکنیم، تصریح 
کــرد: قراردادهــای EPC و EPD چند مزیت و 
مشخصه نسبت به روش های دیگر دارد، نخست 
زمان بندی قابل پیگیری و محتمل الوقوع است. 
دوم کنترل هزینه و ســوم امکان بهره گیری از 

بازار سرمایه برای تامین منابع طرح است.
وزیــر نفت تصریح کــرد: اگر ایــن طرح ها را 
نداشــتیم اکنــون تقریبا کار نفــت در بخش 

نگهداشــت و افزایش تولید در میدان های در 
حال بهره برداری متوقف می شــد، اما با وجود 
این پیشــنهاد و داشــتن مصوبه ی شــورای 
اقتصاد مــا می توانیم کارهایمان را ادامه دهیم 
و دکل هایمــان فعال باشــد. نزدیــک 130 تا 
140چــاه در این طرح حفر می شــود، 60 تا 
70چــاه دیگر هم تعمیر می شــوند، یعنی کار 
بــرای ده هــا دکل که روی هــر دکل 300 تا 

400نفر فعالیت می کنند.
زنگنه گفت: اعتقــاد دارم که ایران باید یک تا 
دو میلیون بشــکه ظرفیت مازاد برای شرایط 
ویژه غیر از آنکه همیشه تولید می کند، داشته 

باشد. ظرفیت با تولید فرق دارد.
وزیر نفت اجــرای قراردادهای نگهداشــت و 
افزایــش تولید را فرصتی برای کار و اشــتغال 
پیمانکاران ایرانی دانست و با بیان اینکه 70 تا 
80درصد خرید کاال و تجهیزات در این طرح از 
ســازندگان داخلی تامین می شود که به معنی 
اشتغال است، تصریح کرد: در مدت تحریم و در 
شرایطی که شرکت های خارجی کاهش کارگر 
می دهند، اخراج می کنند و تعطیل می کنند ما 
یــک دکل و یا یک فرد را بیــکار نکردیم. این 

توجه به اشتغال و صنعت گران محلی است.
وی به موضــوع مســئولیت اجتماعی در این 
طرح ها اشــاره کرد و گفت: این کار از ســوی 
مدیریت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در 

شرکت ها اجرا می شود.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران نیز در این 
مراسم اظهار کرد: این شرکت نه تنها در دوران 
تحریم بلکه حتی زمانی هم که تحریمی وجود 
نداشــت، حمایت از ســازندگان ایرانی را جزء 

الینفک قراردادهای نفتی قرار داده بود.
مسعود کرباسیان مجموع تولید نفت حاصل از 
اجرای طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت 
را 280هزار بشــکه اعالم کرد و گفت: تاکنون 
قرارداد 23پروژه امضا شــده که در صورتی که 
10قرارداد باقی مانده در سال جاری امضا شود، 

به رقم افزایش تولید باالتری می رسیم. 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: 
بهره مندی از دســتاوردهای طرح بومی سازی 

کاالهــای پرمصرف صنعت نفــت و همچنین 
اختصــاص 4درصد از هر قــرارداد برای انجام 
مســئولیت های اجتماعی صنعت نفت از دیگر 
وجوه قراردادهای طرح نگهداشــت و افزایش 
تولید نفت اســت. در ضمــن وزیر نفت هم به 
تازگی برای تحقق ســریع تر مســئولیت های 
اجتماعــی ابالغیه ای مبنی بر اینکه اعتبارهای 
موردنیاز اختصــاص یابد و فعالیت های تعریف 

شده اجرایی شود، صادر کرده است.
کرباسیان با بیان اینکه در اجرای مرحله ی دوم 
ایــن طرح، تعداد دکل های فعــال به 23دکل 
افزایــش می یابد و با اجرای 13قرارداد، بالغ بر 
185هزار بشــکه به ظرفیت تولید نفت کشور 
افــزوده می شــود، ادامه داد: مرحله ی ســوم 
قراردادهای طرح نگهداشــت و افزایش تولید 
نفت هم ان شاءاهلل تا پایان سال امضا می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
نیز در این مراسم گفت: توجه به ظرفیت داخل 
در این فضا راهگشا خواهد بود و وزارت نفت از 

این فرصت استفاده کرده است.
فریدون عباسی بحث ســالمت کارکنان نفت 
را مهــم دانســت و تصریح کرد: هــر فعالیت 
و صنعتــی که انجــام می دهیم بایــد دارای 
پیوست های مختلفی از جمله پیوست فرهنگی 
و اجتماعی باشد و اضافه بر آنها پیوست سالمت 
نیز بســیار مهم اســت، زیرا ما هر جا کارخانه 
احــداث می کنیم مســئولیت های اجتماعی را 
نیز باید مدنظر قرار دهیم، البته رســیدگی به 
خانواده های کارکنان نفت نیز اهمیت بسیاری 

دارد که باید به آن توجه کرد.
بر اســاس این گــزارش، طرح نگهداشــت و 
افزایش تولید نفت در قالب 33بســته ی کاری 
در گستره ی فعالیت سه شرکت تابعه ی شرکت 
ملی نفت ایران )شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت 
نفــت مناطق مرکــزی ایــران( در محدوده ی 
جغرافیایــی هفت اســتان کرمانشــاه، ایالم، 
خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، فارس 

و هرمزگان تعریف شده است.


