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قراردادهای مرحله ی سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت امضا شد

هشت قرارداد از قراردادهای طرح نگهداشت و 
افزایش توان تولید نفت به ارزش 1.2 میلیارد 
دالر میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 

پیمانکار ایرانی امضا شد.
این قراردادها که 22 دی ماه 1399 با حضور 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
امضا شــد، شــامل هفت بســته ی قراردادی 
بنگستان،  بینک، ســوالبدر، اللی  میدان های 
گچســاران3 و 4، گلخــاری، بی بی حکیمه و 
اهواز2، 3 و 5 شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
فــارس،  بوشــهر،  اســتان های  در  جنــوب 
خوزســتان و کهگیلویه  و بویراحمد و بسته ی 
قراردادی میدان رشــادت شرکت نفت فالت 
قاره ایران در حوزه ی دریایی استان هرمزگان 

در خلیج فارس است.
گچساران3  گلخاری،  بســته های  قراردادهای 
و 4، بینــک، بی بی حکیمه، ســوالبدر و اللی 

بنگســتان بــه ترتیب با شــرکت های حفاری 
انرژی گســتر سینا(، شرکت  شمال )هلدینگ 
مهندســی و ساخت تاسیســات دریایی ایران، 
توســعه پتروایران، مشــارکت ماشین ســازی 
اراک، مشــارکت صنایع نفت و انرژی قشــم و 
مــارون کاران، شــرکت ملی حفــاری ایران و 
مهندســی و ســاختمانی جهانپارس به امضا 
رســید و قرارداد بســته های اهواز2، 3 و 5 و 

رشادت نیز با قرارگاه خاتم االنبیا امضا شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با پیگیری انعقاد 
قراردادهای توسعه ی میادین نفت و گاز کشور 
در قالــب مدل جدید قراردادهای باالدســتی 
)IPC(، طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت 
نیز با هدف ایجاد اشــتغال برای پیمانکاران و 
سازندگان داخلی و نیز حفظ و افزایش میزان 
تولیــد از میادین نفتی در دســت بهره برداری 
كشور در دستور كار وزارت نفت و شرکت ملی 

نفت ایران قرار گرفت. این طرح مشتمل بر 33 
پروژه، شــامل 29 پروژه در بخش خشكی و 4 

پروژه ی فراساحلی است. 
مجموع هزینه های ســرمایه گذاری پیش بینی 
شــده در این طرح معــادل 6.2 میلیارد دالر 
بوده و با احتســاب هزینه هــای تامین مالی، 
ارقام بازپرداخت در تعهد دولت به 7.2 میلیارد 
دالر بالــغ خواهد شــد. پروژه هــای این طرح 
در محدوده ی جغرافیایی 7 اســتان نفت خیز 
كشورـ كرمانشــاه، ایالم، خوزستان، كهگیلویه 
 و بویراحمد، بوشــهر، فارس و هرمزگان ـ اجرا 
می شــوند كه پیش بینی می شود با اجرای آنها 
تولید نفت خام كشــور به طور متوسط بالغ بر 

280 هزار بشكه در روز افزایش یابد. 
شركت ملی نفت ایران در بهمن ماه سال 1397 
در مرحله ی نخست واگذاری این پروژه ها اقدام 
به تهیه و انتشار اسناد و برگزاری مناقصات 10 
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پروژه از مجموعه پروژه های این طرح کرد كه 
منجر به انعقاد 10 قرارداد مهندســی، تامین 
كاال و تجهیزات و ســاختمان و نصب و اجرای 
حفاری )EPC-EPD( به ارزش حدود 800 
میلیون دالر شد. در سال 1398 نیز به موازات 
اجرای پروژه های مرحله ی اول طرح، برگزاری 
مناقصات 13 پــروژه ی مرحله ی دوم به ارزش 
قراردادی قریب به 1.7 میلیارد دالر در اولویت 
كاری شــركت ملی نفت ایران قرار گرفت که 
با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشــخص 
شــدن برندگان آنها، در مردادماه سال 1399 
به پیمانکاران منتخب واگذار شــدند و در حال 
حاضر پس از طی فازهای مهندســی و خرید 

كاال به تدریج وارد مراحل اجرایی می شوند.
از انتهای ســال 1398 تا نیمه ی سال 1399 
برگزاری مناقصات و تعیین پیمانکاران مربوط 
به 8 پروژه ی مرحله ی ســوم طرح در دستور 
کار قــرار گرفت. این پروژه هــا با ارزش بالغ بر 
1.2 میلیارد دالر در حوزه ی عملیاتی شــركت 
ملــی مناطق نفت خیز جنوب شــامل میادین 
بینك، ســوالبدر، اللی بنگستان، گچساران3 و 
4، گلخــاری، بی بی حكیمه و اهواز2، 3 و 5 در 
استان های بوشهر، فارس، خوزستان، كهگیلویه 
و بویراحمد و حوزه ی عملیاتی شــركت نفت 
فــالت قاره ایران شــامل میدان رشــادت در 
حوزه ی دریایی استان هرمزگان در خلیج فارس 

قرار دارند. 
شــایان ذکر اســت مجموع ارزش 31 قرارداد 
واگذار شــده ی این طرح تاکنــون بالغ بر 3.7 
میلیارد دالر می شــود که در مجموع حفاری 
253 حلقه چاه جدید و تعمیر 130 حلقه چاه 
موجود را شــامل خواهد شــد. در حال حاضر 
مراحل واگذاری مربوط بــه 2 پروژه ی پایانی 
این طرح نیز در حال انجام اســت که به زودی 
این پروژه هــا نیز به پیمانکاران منتخب واگذار 

خواهند شد.
با هدف اشــتغال زایی برای پیمانكاران نفتی، 
ســازندگان داخلی كاالها، تجهیزات و نیروی 
انســانی متخصص و محلی بــه عنوان یكی از 
اهــداف اصلی طرح، فهرســتی از كاالهای پُر 

مصرف این طرح كه امكان ســاخت داخل آنها 
وجود دارد تهیــه و در قراردادهــای مربوطه 
گنجانده شــده اســت و پیمانــكاران ملزم به 
سفارش گذاری اقالم این فهرست به شركت ها 

و كارخانه های ایرانی شدند. 
در این راستا تمامی 31 پروژه ی تعیین تکلیف 
شده ی این طرح تاکنون به 22 شرکت ایرانی 
واگذار شــده اند. دکل های حفــاری مورد نیاز 
جهــت اجرای پروژه ها نیز از طریق پیمانکاران 
ایرانــی تامین می شــوند، به گونــه ای که در 
حال حاضر 18 دکل حفــاری در این پروژه ها 
مشغول به کار بوده و با توجه به انعقاد قرارداد 
به کارگیــری 22 دکل دیگــر در پروژه هــای 
مرحله ی دوم طــرح، تعداد دکل های فعال در 
این طرح به زودی به 40 دکل خواهد رسید. 

همچنیــن با فعال شــدن پروژه های مرحله ی 
ســوم پیش بینی می شــود که آمار دکل های 
شــاغل در طرح به 55 دکل حفاری خشــکی 
و دریایی بالغ شــود. از ســوی دیگر بر اساس 
اقدامات انجام شــده تاکنون، ســاخت بالغ بر 
66 هزار تن لوله های جداری و جریانی توسط 
پیمانکاران پروژه ها به ســازندگان داخل کشور 
ســفارش گذاری شده که پیش بینی می شود تا 
انتهای طرح مجموع این ســفارش ها به بیش 
از 180 هزار تن افزایش یابد. ســایر کاالهای 
اساسی مورد نیاز برای حفاری چاه ها از جمله 
تجهیزات ســرچاهی و تجهیــزات تکمیل چاه 
نیز کامال به ســازندگان داخلی سفارش گذاری 
شــده اند. بر این اســاس در پایان اجرای این 
طرح، ســهم ســاخت داخل به 80 درصد بالغ 

خواهد شد. 
اجرای این پروژه ها در شرایط خاص اقتصادی 
کشــور منجر به اشــتغال حداکثری نیروهای 
بومی در اســتان های محل اجرا و نیز نیروهای 
متخصص صنعت نفت در ارکان اجرایی پروژه ها 
از جمله پیمانکاران، شرکت های خدمات دهنده 
و مشــاوران شــده اســت. عمل به وظایف و 
مسئولیت های اجتماعی شركت ملی نفت ایران 
از طریق اختصاص 4 درصد از مبلغ هر قرارداد 
به انجام پروژه های عام المنفعه شــامل احداث 

فنی وحرفه ای  آموزشگاه های  مدارس،  جاده ها، 
و درمانگاه ها در روســتاها و شهرســتان های 
نزدیك بــه محل اجرای هر پروژه با هماهنگی 
مقامات اســتانی انجام می شود که متناسب با 

پیشرفت طرح هزینه خواهد شد.
بیــژن زنگنه، وزیر نفت در این مراســم اظهار 
کرد: »خوشحالم که امروز برای سومین بار در 
اینجا و برای امضــای قراردادهای جدید نفتی 
در قالب EPC  و EPD در خدمت دوستان 
هســتیم. از حضور همه ی دوستان و همکاران 
به ویژه نمایندگان مجلس با وجود مشــغله ی 
کاری که دارند قدردانــی می کنم. این حضور 
نشــانه ی  حمایت مجلس و کمیسیون انرژی و 

مایه ی دلگرمی است. 
یــک درصد افزایش ضریــب بازیافت نفت خام 
معادل 7 میلیارد بشــکه اســت که با نفت 40 
دالری درآمدی 300 میلیارد دالری به دنبال 
دارد، بنابرایــن افزایش ضریب بازیافت باید به 
خواست و توقع ملی تبدیل شود و ضرایب قابل 

بحث نیست.«
وزیر نفت ادامــه داد: »ارزش قراردادهایی که 
امروز امضا می شود یک میلیارد و 200 میلیون 
دالر اســت که اگر 100 هزار بشکه در روز به 
تولید نفت اضافه کند این عدد در یک  ســال 
به 36 میلیون بشکه می رسد که با محاسبه ی 
قیمت 40 دالری بــرای نفت، درآمدی معادل 
یک میلیارد و 500 میلیون دالر در سال ایجاد 
خواهد کرد، بنابراین سرمایه گذاری در کمتر از 
یک سال بازمی گردد، البته افت به طور طبیعی 

وجود خواهد داشت.«
زنگنه با بیان اینکه امروز سی ویکمین قرارداد از 
بسته ی نگهداشت و تولید را امضا می کنیم که 
آثار بســیار مهمی دارد و خواهد داشت، به سه 
تصمیم مهم در این طرح ها اشاره کرد و توضیح 
داد: نخســتین تصمیم این اســت که تمامی 
قراردادها در این طرح هــا، فقط با پیمانکاران 
داخلی و ایرانی امضا شــود، همچنین تصمیم 
گرفته شد پیوستی در قراردادها گذاشته شود 
که تجهیزاتی که در قراردادها ذکر شــده است 
حتما باید از شــرکت ها و ســازندگان داخلی 
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خریداری شــود. تاکنون بــه 72 درصد ارزش 
ســاخت داخل رسیدیم و شــرکت هایی مثل 
ماشین ســازی و  لوله ســازی اســفراین فعال 
شدند. لوله سازی اسفراین در یک مقطع برای 
تولیــد 10 هزار تن التماس می کرد، اما اکنون 
همکاران ما باید به آنها التماس کنند که کار را 
ســر وقت تحویلشان دهد، این به آن معناست 
که شــرکت های دیگری نیز باید در این زمینه 
سرمایه گذاری کنند تا ظرفیت ملی باال برود.«

وزیر نفت ســومین تصمیــم را تامین منابع از 
بازار ســرمایه عنوان کرد و بــا بیان اینکه این 
برای نخســتین بار است که طرح های نفتی به 
اتکای بازار ســرمایه اجرا می شــود، افزود: »ما 
در این شــرایط نمی توانسیتم به امید صندوق 

توسعه ی ملی بمانیم.«
زنگنــه با تاکید بــر اینکه هــر طرحی که به 
پیمانکار داده می شود یک هدف مشخص تولید 
دارد که باید در زمان مشــخص به آن دســت 
یابــد، گفت: »پیش از این میلیاردها دالر برای 
افزایش تولید هزینه شــده، اما افزایش تولید 
اتفاق نیفتاده است. در این قراردادها پیمانکار 
پول خــود را از محل 50 درصد افزایش تولید 

دریافت می کند.«
وزیــر نفت با بیان اینکــه در این طرح ها برای 
نخســتین بار عنــوان شــده کــه 4 درصد از 
هزینه هــای هر طرح باید صــرف فعالیت های 
اجتماعی شود که بسیار هم مهم است، افزود: 
»ما در اوج شــرایط تحریم و در سال 97 این 
قراردادها را امضا کردیم. هدفمان هم این بود 
که برای پیمانکاران و ســازندگانمان اشــتغال 
و امیــد ایجاد کنیم، آن هم در شــرایطی که 
به دلیل تحریم 14.5 درصد سهم وزارت نفت از 

صادرات نفت از بین رفت.«
زنگنه با بیان اینکه یکی از آرزوهایم این است 
که شــرکت های اســتانی تقویت شــوند و در 
لیست شــرکت های تایید صالحیت شده قرار 
بگیرنــد، اظهار کرد: »چهل ســال تجربه ی ما 
به روش امانی در اســتان خوزستان و مناطق 
نفت خیز جنوب نشــان داد که آن روش غلط 
اســت و در این ســال ها یک پیمانکار قوی در 

استان تشــکیل نشده اســت و هیچکس هم 
جوابگو نیست.«

وی از سرمایه ی انســانی متخصص، پژوهش، 
ظرفیت حرفه ای و سیســتم ها و نظام اجرا به 
عنوان چهار رکن توســعه ی فناوری در صنعت 
نفت نام برد و افزود: »از اهداف طرح این است 
که ما حتما از مشــاور اســتفاده و شرکت های 

خود را تقویت کنیم.«
وزیر نفت با بیان اینکــه در ادامه ی طرح های 
میدان محــور به ایــده ی تمرکز بر توســعه ی 
چاه محور هم فکر می کنیم، تشــریح کرد: »در 
ایــن ایده فکــر می کنیم که چاه هــای معلق 
یا کــم بازده را با اتــکای ظرفیت های فناور و 
اســتارت آپ احیا کنیم تا اســتارت آپ ها زنده 
شــوند.« زنگنه بــا بیان اینکــه در این طرح، 
مهمتــر از احیای چاه ها، ایجــاد ظرفیت های 
جدید فناور دانش بنیان برای کشــور اســت، 
افزود: »ایــن ایده پــس از صحبت های مقام 
معظم رهبری در نشســت ســران ســه قوه و 
شــورای عالی اقتصادی که عنوان کردند: نفت 
یکی از زمینه های ایجاد اشــتغال و توســعه ی 
اتکای شــرکت های دانش بنیان است، به ذهن 
دوســتان رسید و آن را پیگیری کردند که این 
ایده با همکاری شرکت های بهره برداری  کامل 
می شــود و ان شــاءاهلل آن را به نقطه ی خوبی 

می رسانیم.«
وی بــه ایــده ی دیگر با موضوع بهینه ســازی 
مصرف انرژی با اتکای شرکت های دانش بنیان 
و ظرفیت اســتارت آپ اشاره و اظهار کرد: »ما 
یکی از کشورهایی هستیم که دانش آموخته های 
زیــادی در این بخش داریم و می توانیم از آنها 

استفاده کنیم. 
در واقع ایده می تواند این باشد که به طور ساده 
انرژی صرفه جویی  شــده از سوی شرکت های 
دانش بنیان از سوی دولت خریداری شود. این 
کار خیلی مهمی است که باید به آن پرداخته 
شــود. از همه ی دوســتان هم در این زمینه 

کمک فکری می خواهم.«
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران نیز در این مراسم با اشاره به تامین منابع 

مالی طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت از 
محل انتشــار اوراق مشــارکت، گفت: »به این 
منظور 3 هزار میلیارد تومان اوراق در سال 97 
منتشر شد و 2 هزار میلیارد تومان اوراق نیز تا 

پایان دی ماه امسال منتشر می شود. 
این طرح با ابتکار مهندس زنگنه در دستور کار 
قرار گرفت، شــورای اقتصاد در سال 97 آن را 
تصویب کرد و همان سال قراردادهای مرحله ی 
نخســت )10 قرارداد( امضا شــد، قراردادهای 
مرحلــه ی دوم )13 قرارداد( مردادماه ســال 
97 امضا شــد و امروز نیز مرحله ی ســوم این 
قراردادهــا )8 قرارداد( بــه ارزش 1.2 میلیارد 
دالر و بــا هــدف افزایش 95 هزار بشــکه ای 

ظرفیت تولید روزانه ی نفت امضا می شود.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
میانگیــن 30 درصدی پیشــرفت 10 قرارداد 
مرحله ی نخســت طرح نگهداشــت و افزایش 
تولید نفت، گفت: »پیشرفت پروژه ها از طریق 
ســامانه ی مدیریت پروژه ی این شرکت به طور 
دقیــق رصد می شــود و به تدریج اســتفاده از 
ظرفیت های این ســامانه بــرای دیگر طرح ها 
و پروژه هــای شــرکت ملی نفــت هم محقق 
می شود.« کرباســیان مزیت دیگر این طرح را 
سهم حداکثری ســاخت داخل خواند و افزود: 
»به واســطه ی اجــرای طرح بومی ســازی 10 
گروه کاالهای کاربردی نفت که از ســال 93 
در وزارت نفت کلید خورد، امکان اســتفاده از 
ظرفیت های ســازندگان ایرانی در ســه بخش 
تکمیلی  رشــته های  ســرچاهی،  تجهیــزات 
درون چاهی و لوله های بدون درز فراهم شــد 
تا جایی که سفارش های کاالی نفت در برخی 
زمینه ها بعضا بــه میزانی فراتر از ظرفیت های 

فعلی سازندگان داخلی رسیده است.«
وی ســهم ســاخت داخل در طرح نگهداشت 
و افزایــش تولید نفــت را 72 درصد خواند و 
گفت: »پیش بینی می شــود این سهم در پایان 
اجرای قراردادها به بیش از 80 درصد برسد.« 
کرباسیان اختصاص 4 درصد از ارزش قرارداد 
به ایفای مســئولیت های اجتماعی را از دیگر 

محاسن این طرح ملی خواند.


