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نگاهي به عملكرد یکساله شركت ملي نفت ايران
ويژه هفته دولت
ايران با داش��تن ذخاير غني نفت و گاز و دارا
بودن رتبه نخس��ت ذخاي��ر هيدروكربوري در
جهان ،توانسته است به يكي از مراكز اصلي در
تامين انرژي جهاني بدل ش��ود .س��الها عنوان
دومين ش��ركت بزرگ نفتي جهان به ش��ركت
ملي نفت ايران به عنوان بازوي توانمند صنعت
نفت كش��ور در اكتش��اف ،حفاري ،استخراج و
تولي��د مناب��ع هيدروكربوري اختص��اص يافته
اس��ت .از اين روي كوش��ش شده اس��ت تا به
سياس��تهاي اصل��ي صنع��ت نف��ت ،در لواي
فعاليتهاي گسترده اين شركت به عنوان يكي
از اعضاي اصلي و تاثيرگذار در اوپك و پرچمدار
همكاريهاي منطقهاي و جهاني در خاورميانه،
جامه عمل پوشانده شود.
بر اين اس��اس ،تکمیل ظرفیت فازهای ،۱۳
 ۱۴و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی ،افزایش ظرفیت
تولید نفتخام میدانهای مشترک غرب کارون
و اح��داث خط لوله گ��وره  -جاس��ک و پایانه
صادرات��ی نفت خام در بندر جاس��ک از جمله
راهبردهايي اس��ت كه از س��وي وزي��ر نفت به
عنوان محوره��اي اصلي فعاليت ش��ركت ملي
نفت ايران در س��ال  1398ابالغ ش��ده است و
پيشبيني ميش��ود با دستيابي به آنها ،بخش
عمدهاي از اهداف ترسيم شده در افق چشمانداز
توسعه اقتصادي و سياسي كشور محقق شود.
پارس جنوبي؛ خط مقدم توسعه صنعت نفت

میدان مش��ترک پارس جنوبی ،تبلور عزم و
اراده در صنع��ت نفت ای��ران و مهمترين اقدام
دول��ت تدبير و اميد در ش��کوفایی صنعت نفت
است .این میدان مشترک به عنوان بزرگترین
مخزن گازی کش��ور به تنهای��ی نیمی از ذخاير
گاز طبیع��ی ایران را در خود جای داده اس��ت.
اهمیت این میدان مش��ترک به اندازهاي است
که بخش مهم برنامههای توسعهای شرکت ملی
نفت ایران به آن اختصاص یافته است.
در مس��ير دس��تيابي به اين هدف ،در طول
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حيات دولت تدبير و اميد ،از آغاز نقش��ه راه بر
اين اساس اس��توار شد كه به جاي بهرهبرداري
از تمامي فازها ،اس��تراتژي تمرك��ز بر فازهاي
قديميت��ر و تكميل آنه��ا در اولويت باش��د.
این استراتژی در س��ال  1393جواب داد و در
پايان اين س��ال فاز  12بهعنوان بزرگترین فاز
پارسجنوبی با ظرفیت تولید سه فاز استاندارد
گازی با حضور رئیسجمهوري به طور رس��مي
به بهرهبرداری رس��ید .پس از آن فازهاي  15و
 16در س��ال  1394به بهرهبرداری رسید و در
س��ال آخر دولت یازدهم نيز فازهای  18 ،17و
( 21 ،20 ،19معادل  6فاز اس��تاندارد) با هم به
تولید رس��ید .از این تاریخ ،تولید ایران با کشور
رقیب (قطر) بعد از  12س��ال برابر شد .در سال
نخست دولت دوازدهم نيز فاز  14به گاز رسيد
و فازه��اي  23 ،22 ،13و  24ني��ز در اس��فند
 1397با حضور رئيس جمهوري افتتاح ش��د و
به مدار توليد آمد.
بنابر برنامهريزي انجام ش��ده ،با توسعه کامل
فازهای تعریف ش��ده در پارس جنوبی ،ظرفیت
تولید گاز از این میدان مش��ترک بیش از ۸۰۰
میلی��ون مترمکع��ب در روز و میعان��ات گازی
افزون بر یک میلیون بشکه در روز خواهد شد.
این موضوع در راس��تای تکلی��ف افزایش تولید تولی�د بي�ش از ه�زار میلی�ون مترمکع�ب گاز در
نف��ت و گاز و از محوره��ای تخصص��ی اقتصاد آيندهاي نزديك
مقاومتی در حوزه نفت و گاز است.
توسعه پارس جنوبي جهش بزرگي در توليد
گاز كش��ور خواهد بود؛ به گونهاي كه با تكميل
فاز  14به عنوان آخرين فاز پارس جنوبي ،توليد
نصب سومین سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی
به كوش��شهاي صورت گرفته ،توسعه پارس روزان��ه گاز ايران از مرز هزار ميليون مترمكعب
جنوبی در پنج سال دولت تدبير و اميد به نقطه در روز عبور خواهد كرد.
میانگین تولید واقعی گاز در  10ماه نخس��ت
پايان رس��يده است و با اتمام بهرهبرداري از فاز
 14در نيمه نخس��ت س��ال  ،1398توسعه اين س��ال  841 ،1397میلی��ون مترمکعب در روز
بوده اس��ت كه پيشبيني ميش��ود با توجه به
منطقه تكميل ميشود.
بر اين اس��اس ،با احتس��اب عملیاتی ش��دن ميزان تقاضا ،مجموع تولید گاز کش��ور در سال
دو س��کوی دریای��ی از فاز  ۱۴پ��ارس جنوبی 1398 ،ب��ه  880میلیون مترمکعب و در س��ال
در مجموع در س��ال  ،1397تعداد شش عرشه  1399به  950میلیون مترمکعب در روز برسد
دریایی در م��دار تولید قرار گرف��ت که رکورد و از اين رهگذر مي��زان تولید اين هيدروكربور

جدی��دی در اج��رای طرحهای پ��ارس جنوبی
اس��ت .با اين وجود با نصب س��ومین س��کوی
تولی��دی ف��از  ۱۴پ��ارس جنوب��ی در  ۲۲تیر
 ،1398ط��رح بهرهب��رداري از اي��ن فاز به خط
پايان نزديك شد.
با بهرهبرداری از سکوی ، ۱۴Bافزون بر تولید
گاز ش��یرین ،روزان��ه  ۲۰هزار بش��که میعانات
گازی و  ۱۰۰تن گوگرد و ساالنه  ۲۵۰هزار تن
گاز مایع و  ۲۵۰هزار تن اتان فرآوری میش��ود
كه از اي��ن منظر ظرفیت تولی��د گاز در بخش
فراس��احل فاز  ۱۴پارس جنوبی به  ۴۲میلیون
مترمکع��ب گاز (معادل یک و نیم میلیارد فوت
مکعب) در روز خواهد رسید.
همچنين با توجه به پيش��رفت مطلوب طرح
تولي��د میعانات گازی پاالیش��گاه فازهای ۳و۲
پارسجنوبی ،پیشبینی ميش��ود این واحد تا
پایان س��ال  1398به بهرهبرداری برس��د .تنها
با بهرهبرداری از این طرح امکان شیرینس��ازی
روزانه  ۸۰هزار بش��که میعاناتگازی پاالیشگاه
فازهای  ۳و  ۲پارسجنوبی فراهم میش��ود كه
قدم بزرگي در راس��تاي خودكفايي در صنعت
نفت خواهد بود.
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ارزش��مند در آين��دهاي نزدي��ك از م��رز هزار
میلیون مترمکعب در روز نيز بگذرد.
توسعه غرب كارون ،محور تحقق اقتصاد مقاومتي
در صنعت نفت

توسعه میدانهای مش��ترک غرب کارون به
دلیل همپوش��انی منابع هیدروکرب��وری آن با
کشور عراق ،یکی دیگر از اهداف مهم توسعهای
در ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت که ظرفیت
تولید نفت خام کش��ور را به طور چش��مگیری
افزای��ش خواه��د داد و موج��ب تقویت جایگاه
کشور در بازارهای بینالمللی انرژی خواهد شد.
بر اس��اس هدفگذاری انجام شده ،طي سال
 1397كوشش برای افزایش ظرفیت تولید نفت
ت��ا ٣۵٠هزار بش��که در روز در غرب کارون در
جريان بود و این روند در سال  1398نيز ادامه
مییابد.
همچنين بخشي از افزایش تولید روزانه نفت
میدان آزادگان جنوبی با اس��تفاده از دس��تگاه
فرآورش س��یار به میزان  40تا  50هزار بشکه
انجام ميشود كه اين شيوه توليد نفت ميتواند
در ديگر ميدانهای مشترک نيز عملياتي شود.
از ديگر اولويتهاي توس��عهاي ش��ركت ملي
نفت ايران در راس��تاي افزايش ظرفيت توليد،
انتقال و صادرات نف��ت در منطقه غرب كارون
ميت��وان به توس��عه ف��از نخس��ت ميدانهاي
آزادگان جنوب��ی ،ی��اران جنوب��ی و ف��از دوم
ميدانه��اي یادآوران و آزادگان ش��مالی ،طرح
خطوط لوله و تاسیس��ات جانبی و طرح احداث
خط لول��ه انتقال نفت گوره -جاس��ک و پایانه
جاس��ک با س��قف س��رمایهگذاری تقریبی ١۵
میلیارد دالر اش��اره كرد ك��ه در مجموع طرح
یکپارچه توسعه میدانهای مشترک نفتی غرب
کارون را شامل ميشود.
احداث خط لوله گوره -جاسك و تحقق راهبرد

توسعهاي نفت در غرب كارون

يكي از مهمترين طرحهاي در دس��ت اقدام
ش��ركت ملي نفت ايران در مس��ير توسعه همه
جانبه صنع��ت نفت ،طرح اس��تراتژیك و ملی

انتقال نفت خام گوره به جاس��ك و تاسیس��ات
نفتی بندرجاسك اس��ت .اين طرح پراهميت با
هدف انتقال یك میلیون بشكه نفت خام سبك
و س��نگین صادرات��ی در روز از طریق یك خط
لوله  ۴۲اینچ با ط��ول تقریبی  ۱۰۰۰كیلومتر
و با اس��تفاده از پنج تلمبهخانه بین راهی و دو
ایس��تگاه توپکرانی ،همچنین تعداد يازده پست
برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰
كیلومتر ،در دستور كار شركت ملی نفت ایران
قرار دارد .این طرح ش��امل پایانه دریافت نفت،
بيس��ت مخزن به ظرفی��ت مجموع  ۱۰میلیون
بش��كه و تاسیسات جانبی شامل سه عدد گوی
شناور و اسكله صادراتی است.
ب��ا آغ��از عملی��ات مسیرس��ازی و اح��داث
جادههای دسترس��ی در هر شش طرح تعریف
ش��ده در طرح اح��داث خط لول��ه انتقال نفت
خام گوره -جاس��ك و تاسیس��ات بین راهی و
پایانه مربوط به آن در مرداد س��ال  ،1398گام
بلندي در مسير تحقق راهبرد توسعهاي صنعت
نفت در منطقه غرب كارون برداشته شد؛ گامي
كه به نهايي ش��دن اين طرح ارزشمند در سال
 1399خواهد انجاميد.
همچني��ن ،بهرهگیری حداكث��ری از توان و
ظرفیته��ای داخلی در اين طرح اس��تراتژيك
و ملي باعث ش��ده ت��ا قریب ب��ه  ۶۰درصد از
لولههای جرياني مورد نياز با توان بخش داخل
ساخته و تامين شود.
در اجراي اين طرح برای نخس��تین بار تولید
شمش ،تختال و ورق ،متناسب با استانداردهای
مورد نیاز از س��نگ معدن آهن فراهم شد و از
این تاریخ ،صنعت نفت قادر خواهد بود بخشی
از لولههای مربوط به انتقال گاز ترش و شیرین
در ضخامته��ای باالت��ر از  ۱۲و کمت��ر از ۲۰
میلی متر را از این زنجیره تامین کند.
ب��ا انج��ام اين اقدام از س��وي ش��ركت ملي
نف��ت ايران در چارچ��وب حمايت از توليد ملي
و عمل به رهنموده��اي رهبر معظم انقالب در
حوزه اقتصاد مقاومتي ،اف��زون بر جلوگيري از
خروج  200ميليون دالر ارز از كش��ور ،س��نگ
بناي بینیازی به این محصول به میزان سالیانه

صدها هزار تن بنا نهاده شد.
افزای�ش ظرفیت ذخیرهس�ازی نفت خام ،نس�خه

ضدتحريمي نفت

ب��ا اعمال دور ت��ازه تحريمهاي مس��تكبرانه
غرب ،ذخیرهس��ازی نفت خام به عنوان یکی از
راهبردهای شرکت ملی نفت ایران در مسير كم
اث��ر كردن اين تحريمها مطرح ش��د .در همين
راس��تا قرارداد س��اخت مخازن ذخیرهس��ازی
 ۱۰میلی��ون بش��کهای نفت خ��ام در گناوه و
تاسیسات جانبی آن در بندر جاسک طي سال
 1397نهايي شد.
مخ��ازن ذخيرهس��ازي یادش��ده ،نفت خام
ارس��الی از خط لوله  ۴۲این��چ انتقال نفت خام
گوره -جاسک را در انتهای خط دریافت و ضمن
ذخیرهسازی و نگهداری نفت صادراتی ،آن را به
خطوط لوله دریایی و گویهای شناور نفت خام
در پايانه صادراتي جاسك پمپاژ میکند.
طرح س��اخت مخازن ذخیرهس��ازی نفت در
بندرجاس��ک بخش��ی از طرح انتقال نفت گوره
 جاسک است؛ طرحی که با تاکید مقام معظمرهبری و دولت با جدیت پیگیری میشود و به
توسعه کشور در بخش جنوب شرقی میانجامد.
افزون بر این ،تنوعبخشی به نقاط صادرات نفت
و تامین خوراک واحدهای پاییندس��تی نیز در
این طرح هدفگذاری ش��ده اس��ت .این طرح
که در راس��تای پشتیبانی صادرات نفت خام از
جزیره خارگ مطرح است ،اقدامي راهبردي در
راستاي استمرار و تداوم تولید پایدار نفت خام
و تکمیل و ارتقاي زنجیره ارزش��ی صنعت نفت
کشور به شمار میرود.
همچني��ن ب��ا پايان س��اخت تاسيس��ات
ذخيرهس��ازي و ايس��تگاههاي اندازهگي��ري
ميعاناتگازي اس��تان بوشهر در سال ،1397
امكان ذخیرهس��ازی میعان��ات گازی توليدي
ش��ماری از پاالیش��گاههای پ��ارس جنوب��ی
ب��ا ظرفی��ت اس��می  640هزار مت��ر مکعب
معادل چهار ميليون بش��كه ،همچنين تغذيه
ورودي تلمبهه��ا ب��ه منظور تامی��ن خوراک
پاالیش��گاههای میعانات گازی س��تاره خلیج
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جم�عآوري گازه�اي مش�عل و تنفس پ�اك در

فارس و پارس به ترتیب به میزان  360هزار و
 120هزار بشکه در روز و نیز ارسال میعانات
با اجراي ط��رح جمعآوري گازه��اي همراه
گازی به س��مت گوی های ش��ناور ()SPM
شماره  1و  2تا سقف  600هزار بشکه در روز مش��عل در طرحهاي ب��زرگ صنعت نفت كه از
چند س��ال گذش��ته با جديت در حال پيگيري
فراهم ميشود.
اس��ت ،اف��زون بر حف��ظ و نگهداش��ت محيط
تلمبهخانههاي غرب كارون در مدار بهرهبرداري زيست ،در مصرف مقادير قابل توجهي از منابع
مجموع��ه طرحهاي اح��داث تلمبهخانههاي هيدروكربوري نيز صرفهجويي ميشود.
در اي��ن زمين��ه اقدامهاي موثري از س��وي
غ��رب كارون و اميديه از جمله طرحهاي جامع
شركت ملي نفت ايران است كه در سال  1397شركت ملي نفت ايران صورت گرفته است .پس
به بهرهبرداري رسيده است .در اين طرح بزرگ از افتتاح فاز دوم طرح جمعآوري گازهاي همراه
ملي ،انتقال روزانه  254هزار بشكه نفت سبك نفت (آماك) در اس��تان خوزستان ،بهرهبرداري
و 280هزار بش��كه نفت س��نگين ميادين غرب از مجتمع فرآورش گاز جزيره هنگام در دستور
كارون به اميديه ،انتقال  280هزار بش��كه نفت كار ق��رار گرفت كه امكان ف��رآورش روزانه 80
س��نگين از اميديه به تاسيس��ات گوره و پايانه ميليون فوت مكعب گاز را فراهم ساخت .ضمن
نفتي به��رگان و همچنين انتقال روزانه به طور اينكه پيشت��ر روزانه گازي براب��ر با  14هزار
ميانگين  220هزار بش��كه نفت سنگين و  150بشكه نفت در مش��علهاي ميدان نفتي هنگام
هزار بشكه نفت سبك طرحهاي غرب كارون از سوزانده ميشد كه بهرهبرداري از اين مجتمع،
تلمبهخانه غ��رب كارون به پايانه نفتي بهرگان ضمن جلوگيري از سوزانده شدن اين حجم گاز،
روزانه بي��ش از  700هزار دالر صرفه اقتصادي
در نظر بوده است.
گس��تره اجراي اين مجموع��ه طرحها از  30داش��ته و خدمت ارزش��مندي هم براي محيط
كيلومتري جنوب غربي ش��هر اه��واز با اجراي زيست به محسوب ميشود .در ادامه اقدامهاي
ط��رح تلمبهخانه غرب كارون آغاز و س��پس با ش��ركت ملي نفت ايران در حوزه ش��ركت ملي
اجراي خطوط لوله انتقال نفت سبك و سنگين مناط��ق نفتخيز جنوب قرار اس��ت  90درصد
به سمت شرق ادامه مييابد .در ادامه با اجراي از گازه��اي همراه نفت اي��ن مناطق جمعآوري
خط لول��ه انتقال نفت س��نگين از تلمبه خانه شود؛ براي نيل به اين هدف ساخت  23كارخانه
اهواز ( )ABSبه س��مت جنوب شرقي و شهر كوچ��ك با تجهيزات ايران��ي در برنامه قرار دارد
اميدي��ه امتداد يافت��ه و با اج��راي تلمبهخانه كه گام موثري در اشتغالزايي نيروهاي بومي در
جدي��د اميدي��ه و عبور از آن ت��ا محل مخازن منطقه به شمار ميرود.
پيش��رفت فيزيك��ي قاب��ل توج��ه طرحهاي
گوره و س��پس تا پايانه صادراتي بهرگان ادامه
ديگري همچون ان جي ال هاي 3200 ،3100
مييابد.
و خارگ ،پااليشگاه هنگام و بيدبلند  2نيز حاكي
ف�از نخس�ت نی�روگاه غ�رب کارون در ایس�تگاه از آن است كه طرح كاهش آلودگي مشعلهاي
گازي استان خوزستان به ايستگاه پاياني نزديك
پاياني
در ادام��ه فعاليته��اي توس��عهاي منطق��ه ميش��ود .همچنين با امضاي يادداش��ت تفاهم
غرب كارون ،فاز نخس��ت نی��روگاه غرب کارون بازیاف��ت و مصرف گاز فلر (مش��عل) در یکي از
نیز در آس��تانه بهرهبرداری قرار گرفت .اهميت پاالیشگاه هاي پارس جنوبی ميان شرکت ملی
بهرهبرداري از اين نيروگاه به اين دليل است كه نفت ایران ،شرکت سفره گس فرانسه و شرکت
ضمن توليد برق مستمر ،تولید پيوسته نفت در صنعت سازه ثمین ایران ،از چندي پيش اجراي
طرح ملي جم��عآوري گازهاي همراه در پارس
منطقه غرب کارون را ميسر ميسازد.
زادگاه نفت
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جنوب��ي نيز در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت.
جلوگی��ری از هدر رفت ثروت مل��ی با بازیافت
روزانه  ۴۵۰هزار مترمکعب گاز فلر و همچنين
جلوگيري از انتش��ار س��االنه  ۵۰۰هزار تن گاز
دی اکس��یدکربن از مهمتري��ن دس��تاوردهاي
اين طرح اس��ت .در عين حال مقرر شده است
ت��ا در صورت موفقیتآمیز ب��ودن این طرح ،از
تجربه به دس��ت آمده برای جمعآوری گازهای
مشعلها (فلر) در اهواز و همچنین مجهز کردن
س��ایر پاالیش��گاههای گاز پارس جنوبی به این
فناوری استفاده ش��ود .طبق برنامهریزی انجام
ش��ده با شرکتهای نفت و گاز پارس و مجتمع
گاز پارس جنوبي ،تا نيمه اول سال  1398بیش
از  50درص��د از فلرینگ پاالیش��گاههای جدید
در حال راهاندازی کم خواهد ش��د كه موفقيت
بزرگي به ش��مار ميرود .همچنين مقرر ش��ده
اس��ت تا پایان دولت دوازدهم همه مشعلهای
اصلی خاموش شده و از سوختن گازهای همراه
نفت جلوگیری شود.
استفاده حداكثري از توان صنعتگران داخلي

ش��ركت مل��ي نفت اي��ران در ادام��ه اجراي
سياس��تهاي خود در ت��وان افزاي��ي و ارتقاي
س��طح فني صنعتگران داخلي ،طرح نگهداشت
و افزاي��ش تولي��د نف��ت را در قالب  33بس��ته
س��رمايهگذاري و يك بسته مس��ئوليت اجرايي
(در مجم��وع به ارزش  5.7ميليارد دالر) تعريف
كرده است .اين طرحها كه به منظور نگهداشت
و افزايش سطح توليد نفت در  27مخزن /ميدان
كش��ور معرفي ش��دهاند ،با اس��تفاده از ظرفيت
پيمانكاران و س��ازندگان بومي به انجام خواهند
رس��يد .در اين راستا مناقصههاي مربوط به 10
بسته از بستههاي مذكور با حجم سرمايهگذاري
ح��دود يك ميليارد دالر تعيين تكليف ش��ده و
مراح��ل نهايي خود را ط��ي ميكند و به زودي
قراردادهاي مربوط به آنها امضا ميشود.
با نهايي ش��دن اي��ن قرارداده��ا پيشبيني
ميش��ود كه توليد نفت ايران ب��ه ميزان 280
هزار بش��كه در روز افزايش يابد .ش��ركت ملي
نف��ت ايران همچني��ن در طرحه��اي ده گروه
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كااليي مورد ني��از صنعت نفت به موفقيتهاي
قابل توجهي نايل شده است.
ای��ن ده گ��روه كاالی��ی ش��امل تجهیزات��ی
مانن��د س��اخت تجهیزات س��رچاهی و رش��ته
تكمیلی درون چاه��ی ،پمپهای درونچاهی،
ان��واع متههای حف��اری (صخرهای ،الماس��ی،
مغزهگیری) ،انواع ش��یرهای كنترلی ،ایمنی و
تجهیزات جانبی ،انواع لولهها (لولههای جداری
بدون درز از  3.8تا  ١٣اینچ ،لولههای جداری با
درز از  ٢٠تا  ٣٠اینچ ،لولههای مغزی ،لولههای
حفاری و لولههای جریان��ی بدون درز باالی ٦
اینچ) ،الكتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر،
دس��تگاههای دوار (توربین ،كمپرسور و پمپها
ش��امل پمپهای گری��ز از مرك��ز) ،فوالدهای
آلیاژی ،ابزارهای اندازهگیری حفاری و س��اخت
پیگهای هوشمند است.
پ��س از اعمال تحريمها و با وجود مش��كالت
فراواني كه از نوس��انهاي زي��اد و افزايش نرخ
ارز گريبانگي��ر صنعت نفت كش��ور ش��ده بود،
طرحهاي ده گروه كااليي با همكاري سازندگان
توانمند داخلي تداوم يافت و در برخي طرحها كه
محدوديتهاي ارزي و مالي بر روي قراردادهاي
مربوط به آنها آثار منفي كمتري داشت ،حدود
 20درصد پيشرفت نيز حاصل شد.
در نتيجه اين امر اكنون  33فقره از قراردادها
پيشرفتي بالغ بر  70درصد را داشته و ميانگين
پيشرفت فيزيكي  50فقره قرارداد منعقد شده
نيز به رقمي بالغ بر رقم  49درصد رسيده است.
در ادامه استفاده حداكثري از توان صنعتگران
داخلي ،طرح بومیس��ازی  ۳۰۰قطعه و تجهیز
کاربردی پرمص��رف صنعت حف��اری از ابتدای
سال  1398کلید خورده و در عين حال استفاده
از فناوری پوش��ش داخلی لولهه��ای مغزی در
میدان نفتی مسجدس��لیمان ،برای نخستین بار
در تاريخ صنعت نفت اجرايي شده است.

گامي بلند در مسير مشاركت حداكثري فعاالن
بخش خصوصي در صنايع باالدستي نفت و گاز
و تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود.
نخس��تين محموله از نفت خام س��بک ایران
در رینگ بینالملل بورس انرژی در آبان س��ال
 1397عرض��ه ش��د و بناب��ر برنامهريزيه��اي
صورت گرفته ،مقدمات عرضه تدريجي و منظم
اين محموله ارزشمند هيدروكربوري در بورس
فراهم شد.
تسهیالتی که ش��رکت ملی نفت ایران برای
عرض��ه نفت خام در ب��ورس در نظر گرفته بود
باعث ش��د تا پايان مرداد س��ال  1398چهارده
محموله نفت خام س��بک و  9محموله میعانات
گازی در رین��گ بینالملل بورس انرژی عرضه
ش��ود و بدين ترتيب زمينه عرضه مستمر نفت
در اين عرصه نيز فراهم شد.
ص�دور نف�ت از مكران و ط�رح فراگير پااليش�ي

سيراف

يك��ي از طرحهايي كه در ش��ركت ملي نفت
اي��ران در دس��ت انجام اس��ت ،س��اخت پایانه
صادراتی جاس��ک اس��ت ك��ه بر طب��ق برنامه
از پي��ش تعيين ش��ده در حال انجام اس��ت و
پيشبيني ميش��ود بهرهب��رداري از این پایانه
صادرات��ی تا پایان س��ال  1399نهايي ش��ده و
بدين ترتيب برای نخس��تین ب��ار نفت ایران از
طریق مکران صادر شود.
در عي��ن حال با نهايي ش��دن ط��رح فراگیر
پاالیش��ی س��یراف به عنوان یکی از مهمترین
طرحه��ای دولت تدبی��ر و امی��د ،در آيندهاي
نزديك زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي
با سرمایهگذاری مستقيم در صنعت نفت فراهم
ميشود كه گام بلندي در راستاي تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی به شمار ميرود.
طرح پاالیش��ی س��یراف که با هدف احداث
هش��ت پاالیش��گاه میعان��ات گازی در منطقه
بورس نفت و زمینهس�ازی برای مش�ارکت بیش�تر ویژه اقتص��ادی انرژی پارس ب��ا ظرفیت ٤٨٠
هزار بشکه میعانات گاز (هر پاالیشگاه  ٦٠هزار
بخش خصوصی در آینده انرژی کشور
تمهيدات اعمال ش��ده از سوي شركت ملي بش��که) اجرايي خواهد شد ،دارای یک شرکت
نفت ايران در عرضه نفت خام در بورس انرژي ،تاسیسات جانبی (یوتیلیتی) و پشتیبانی است.

حفاظ�ت از محيط زيس�ت ،همپاي توليد مس�تمر
نفت و گاز

در نقشه ترسيم شده در توسعه پايدار صنعت
نفت ،رسالت ش��ركت ملي نفت ايران در توليد
صيانت��ي نفت و گاز تنها در مس��ير حفاظت از
محيط زيس��ت قابليت تحقق خواهد داشت .در
همين راستا ،حفاظت از محيط زيست به عنوان
چارچ��وب فعاليتهاي توس��عهاي صنعت نفت
قلمداد شده و از اهميت بااليي برخوردار است.
ش��ركت ملي نفت ايران با اولویت قرار دادن
اص��ل پیش��گیری به ج��ای اص�لاح در تمامي
فعالیته��ا و تصمیمگیریهاي خود طي س��ال
 ،1397توانس��ته است اقدامهاي موثري در اين
حوزه انجام دهد.
در همين راس��تا ضمن تهیه و ابالغ راهنماها و
دستورالعملهای کاری در بخش محیطزیست در
سطح ش��رکت ملی نفت ایران با هدف پیادهسازی
و رعای��ت الزامهای زیس��تمحیطی حین مراحل
ساخت و س��از ،حفاری و بهرهبرداری از تأسیسات
تولیدی و پش��تیبانی و پای��ش وضعیت محیطی و
گزارشده��ی میزان آالینده های ه��وا ،اقدامهاي
ديگري در دس��تور كار اين ش��ركت ق��رار گرفته
اس��ت كه از جمل��ه آنها ميتوان ب��ه برنامهریزی
ب��ه منظ��ور بازیافت گازهای ارس��الی به مش��عل
از طری��ق واگ��ذاری به بخش خصوصي ،تش��کیل
کارگ��روه "لجنهای نفت��ی و مواد زای��د تولیدی
(اس��لج)" به منظور رفع مشکالت محیط زیستی،
مدیریت گازهای آالینده و جلوگیری از س��وزاندن
هیدروکربنه��ای زائ��د در گودال های س��وخت،
جمعآوری ،آبزدایی و شیرینسازی گازهای ترش
همراه نفت الیه بنگستان مخازن نفت و تبدیل این
گازها به گاز ش��یرین در کارخان��ه های گاز و گاز
مایع و تولید مایعات گازی (طرح آماک) و استفاده
از سیستم های کنترل جامدات و مدیریت پسماند
در دستگاه های حفاري اشاره كرد.
در همي��ن زمينه اس��تفاده از دس��تگاههای
ف��راورش س��یار نف��ت ( )MOTو تفکیکگ��ر
س��یار نفت ( )MOSو دس��تگاه مش��عل س��بز
( )Oil Green Burnerب��راي پیش��گیری از
آلودگی هوا و س��وزاندن مواد زايد نفتی ناش��ی
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فنی

س��اخت مجموعه  2000واحدی مسکن مهر
نف��ت اهواز به انضمام  6باب مدرس��ه و  2باب
مس��جد با اعتب��ار  125میلیارد ری��ال از دیگر
طرحهایی اس��ت که در س��ال  1397به انجام
رسيده است.
بهرهب��رداری از بیمارس��تان تخصص��ی و فوق
تخصصی  175تختخوابی ش��هدای صنعت نفت
دشت آزادگان نيز از ديگر اقدامهاي عملی در این
حوزه است که سال  1397به بار نشسته است.

منطقه و ارائه خدمات درماني ،تهيه و توزيع غذاي
گرم ،دارو و آب آش��اميدني ،تامين كانكس و محل
اس��كان موقت براي س��يل زدگان و تامين بخشي
از وس��ايل و تجهيزات زندگ��ي در كنار مديريت
و برنامهري��زي در پاي��ش و كنترل منظم س��طح
ت��راز آب در مناطقي همچون ت��االب هورالعظيم
و مقاومس��ازي تاسيسات صنعت نفت براي از بين
بردن مخاطرات مربوط به نش��ت نفت در آبهاي
سطحي و زير زميني از جمله خدماتي بود كه طي
بحران يك ماهه خوزس��تان از س��وي شركت ملي
نفت ايران و ش��ركتهاي تابعه آن به سيل زدگان
ارائه شد.

از عملیات حفاری چاههای نفت در گودالهای
س��وزا و همچني��ن برنامهریزی جه��ت ارتقاي
تصفیهخانهه��ای فاضالب پاالیش��گاههای گاز
منطقه پارس جنوبی از ديگر اقدامهايي اس��ت
كه طي س��ال  1397در چارچ��وب حفاظت از
محيط زيست در سطح شركت ملي نفت ايران
و شركتهاي تابعه اجرايي شده است.
همچنين با تصويب تامین اعتبار طرح تدوین
دس��تورالعمل یكپارچه نحوه انج��ام مطالعات
ارزیابی اثرات زیس��تمحیطی( )EIAطرحهای
صنعت نفت در هیأت مدیره ش��ركت ملی نفت نق�ش كليدي نفت در امدادرس�اني به هموطنان
ایران ،گام بلند ديگري در مسير حفظ و صيانت سيلزده
از محيط زيست برداشته شده است.
در اين ميان نقشآفريني ش��ركت ملي نفت
اي��ران در مديري��ت و مهار حادثه س��يل اخير كمك  1300ميليارد ريالي نفت به سيلزدگان
عمل به مس�ئوليتهاي اجتماعي ،همپاي توس�عه خوزستان ،به عنوان نمونهاي از اجراي تعهدات
ش��ركت مل��ي نف��ت اي��ران در راس��تاي
اين ش��ركت در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي ،سياس��تهاي ابالغ شده از سوي وزارت نفت و
صنايع نفت و گاز
ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران در کن��ار انجام كارنامه روشني از موفقيت اين شركت در انجام ادامه خدمات عامالمنفعه خود در امدادرس��اني
فعالیته��ای باالدس��تی صنع��ت نف��ت که در خدمات عامالمنفعه به جاي گذاشت.
مستمر به سيلزدگان خوزستان ،جبران بخشي
در حادثه س��يل اخير در زادگاه نفت ،تمامي از آس��يبهاي وارد شده به ساكنان اين منطقه
بخشه��ای اکتش��اف ،حف��اری و تولی��د از
میدانهاي نفت و گاز خالصه میش��ود ،توجه ش��ركتهاي تابعه با نظارت ش��ركت ملي نفت را در دستور كار قرار داده و مقرر كرده است تا
ايران بس��يج شدند و در مسير خدمترساني به طي يك برنامه جامع پنج ساله 1300 ،ميليارد
ویژهای به انجام امور عامالمنفعه دارد.
مدیریت نظ��ارت بر طرحه��ای عمرانی مناطق هموطنان سيلزده گام برداشتند.
ري��ال را به ارائه خدمات عمراني در اين مناطق
در اي��ن ارتباط ضمن برگزاري نشس��تهاي اختصاص دهد.
نفتخیز که پیشتر با عنوان طرح کمک به عمران
مناطق نفتخیز شناخته میشد ،هسته اصلی این تخصصي كميته مديريت بحران در شركتهاي
بر اين اساس ،مشاركت در ساخت و بازسازي
دس��ته از فعالیتها در ش��رکت ملی نفت ایران به تابع��ه ش��ركت مل��ي نفت اي��ران در اس��تان  109مدرس��ه (ش��امل  609كالس درس) ب��ا
ش��مار میرود .ای��ن مدیریت از آغاز ب��ه کار خود خوزس��تان ،راهبرده��اي اساس��ي در جه��ت اعتبار  500ميليارد ريال ،بازس��ازي  107مركز
منش��ا آثار ارزشمندی بوده اس��ت،به گونهای که مهار س��يل و بس��يج كمكهاي عامالمنفعه به درماني با اعتبار  400ميليارد ريال و مش��اركت
دس��تاوردهای این مدیریت در س��الهای گذشته هموطنان س��يلزده ،همگام با حفظ حداكثري در اح��داث و تعميرات  9901واحد مس��كوني
در زمينههاي گوناگون از جمله آموزشی ،ورزشی ،توليد نفت و ايمنسازي تاسيسات نفتي تدوين در  200روس��تا با اعتبار  400ميليارد ريال در
بهداش��تی ،راه و شهرس��ازی ،خدماتی ،فرهنگی ،و اجرايي شد.
شهرس��تانهاي مناطق نفتخيز در برنامه قرار
اي��ن راهبرده��ا كه ب��ا هماهنگ��ي كامل با گرفته كه تاكنون بيش از  200ميليارد ريال از
بهداش��تی و درمانی ،زیرساختی و زیست محیطی
بس��یار چشمگیر اس��ت .بر اين اس��اس ،تا كنون دستگاههاي اجرايي استان خوزستان به منظور آن اجرايي شده و باقيمانده نيز مطابق با تقويم
 3744ط��رح ب��ه تفكيك  1270طرح آموزش��ی ،مديريت بحران صورت گرفته بود ،با مش��اركت زماني ،اجرايي خواهد شد.
 1105طرح ورزش��ی 580 ،طرح بهداش��تی 46 ،فعال شركتهاي مناطق نفتخيز جنوب ،ملي
توس��عه همه جانبه صنعت نف��ت ،همگام با
طرح راه و  743ط��رح خدماتی با اعتباري معادل حفاري ،نفت و گاز اروندان ،مهندسي و توسعه مالحظات س��رزميني و آمايش��ي ،اين نكته را
 16هزار و  556ميليارد ريال در شركت ملي نفت نفت و پايانههاي نفتي ايران عملياتي شد.
مسلم س��اخته است كه شركت ملي نفت ايران
بهرهگيري از تمامي امكانات فني و توان نيروي در مس��ير تحقق اهداف ترس��يم شده در سند
ايران انجام شده اس��ت .این مدیریت در سال 97
همچنين ،س��اخت  48واحد آموزش��ی در استان انس��اني فعال در اين ش��ركت ،به كارگيري صدها چشمانداز با قاطعيت گام برميدارد و با عبور از
خوزس��تان با تامین اعتبار از س��وی ش��رکت ملی دس��تگاه ماشينآالت سبك و س��نگين و خدمات س��د محدوديتها ،نق��ش حياتي خ��ود را در
نفت ایران را در دست اجرا قرار داده است.
لجس��تيكي ،اعزام تيمهاي تخصصي پزش��كي به اعتالي ايران عزيز ايفا ميكند.
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